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 الفصل األول

 مقدمة

   ٥          مايو إىل    /       أيار  ٧                                                                                          عقـدت جلـنة القـانون الـدويل اجلزء األول من دورهتا التاسعة واخلمسني يف الفترة من                   - ١
                        يف مقرها مبكتب األمم         ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب   ١٠           يوليه إىل    /      متوز  ٩                    ثاين يف الفترة من                 واجلزء ال   )١ (    ٢٠٠٧       يونيه   /        حزيـران 

  .                                                                                وافتتح الدورة السيد جورجيو غايا، النائب األول لرئيس اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني  .              املتحدة يف جنيف

  أعضاء اللجنة-ألف 

  :                                     تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم - ٢

ا               السيدة باوال إس    )       الربتغال (     ّ    كارامّي

  )      نيجرييا (                السيد بايو أوجو  

  )             اململكة املتحدة (                   السيد إيان براونلي  

  )        سلوفينيا (         ِ             السيد إيرِنست بيتريتش 

  )        سري النكا (            روهان برييرا   .        السيد أ 

  )     فرنسا (                السيد آالن بيليه  

  )      السويد (         جاكوبسون   .              السيدة ماري غ 

  )   مصر (      حسونة   .            السيد حسني ع 

  )     األردن (    محود   .             السيد حممود ض 

  )            جنوب أفريقيا (                                السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد  

  )       الربازيل (                         السيد جيلبريتو فريين سابويا  

  )    اهلند (                   السيد ناريندر سينغ  

  )    الصني (                السيدة هانكني شه  

  )      بولندا (                     السيد جيسالف غاليتسكي  

  )       إيطاليا (                  السيد جورجيو غايا  

  )    شيلي (                             السيد إدموندو فارغاس كارينيو  

  )       إكوادور (          بريموديس -                     لسيد مارسيلو فاسكويس  ا 
                                                        

  .                من هذا التقرير   ٣٧٣            انظر الفقرة   ) ١ (
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  )       جامايكا (                   السيد ستيفن فاسيان  

  )        كولومبيا (          أوسبينا -                       السيد إدواردو فالينسيا  

  )   مايل (                   السيد ساليفو فومبا  

  )      سويسرا (                    السيد لوسيوس كافليش  

  )        الكامريون (                  السيد موريس كامتو  

  )       األرجنتني (                      السيد إنريكيه كانديويت  

  )    تونس (   شه               السيد فتحي كمي 

  )            االحتاد الروسي (                                السيد رومان أناتوليفيتش كولودكني  

  )        موزامبيق (                             السيد بيدرو كوميساريو أفونسو  

  )    كندا (       ماكريه   .               السيد دونالد م 

  )   قطر (                ّ         السيد علي حمسن فطّيس املري  

  )       رومانيا (                              السيد تيودور فيوريل ميليسكانو  

  )      أملانيا (                 السيد غيورغ نوليت  

  )         كوستاريكا (     هاوس   ني    .             السيد بريند ه 

  )     كينيا (     واكو   .             السيد آموس س 

  )         إندونيسيا (                        السيد نوغروهو ويسنوموريت  

   ).       اليابان (                  السيد شوسي يامادا  

  أعضاء املكتب واملكتب املوسع-باء 

  :                            ، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ٧            املعقودة يف     ٢٩١٤                        انتخبت اللجنة، يف جلستها  - ٣

               د إيان براونلي    السي     :      الرئيس 

                             السيد إدموندو فارغاس كارينيو   :                  النائب األول للرئيس 

                             السيد بيدرو كوميساريو أفونسو   :                   النائب الثاين للرئيس 

                  السيد شوسي يامادا   :                رئيس جلنة الصياغة 

                     السيد إيرنست بيتريتش     :     املقرر 
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            ، واملقررين   )٢ (                  اللجنة السابقني                                                                              وتـألف مكتـب اللجـنة املوسـع من أعضاء مكتب الدورة احلالية، ورؤساء              - ٤
  . )٣ (     اخلاصني

ّ                                                                          وبـناء على توصية من املكتب املوّسع، أنشأت اللجنة فريق ختطيط يتألف من األعضاء التالية أمساؤهم                - ٥                              :  
                بيليه، والسيدة   .                  برييرا، والسيد أ    .  ر  .        ّ               إسكارامّيا، والسيد أ    .              ، والسيدة ب   )     ً رئيساً (                   فارغـاس كارينيو      .           السـيد إ  

      سينغ،   .                   سابويا، والسيد ن    .  ف  .                محود، والسيد ج    .  ض  .                  حسونة، والسيد م    .  ع  .             ، والسيد ح          جاكوبسون  .  غ  .  م
  -          فالينسيا    .                       بريموديس، والسيد إ   -         فاسكويس    .                                   غالتسكي، والسيد غايا، والسيد م      .               شه، والسيد ج      .           والسيدة ه 

                     ريو أفونسو، والسيد        كوميسا  .                    كانديويت، والسيد ب    .                  كافيش، والسيد إ    .                  فومبا، والسيد ل    .                    أوسبينا، والسيد س  
ّ                 املـّري، والسيد غ     .  م  .  ع   .                 يامادا، والسيد إ  .                    ويسنوموريت، والسيد ش  .                 نيهاوس، والسيد ن  .                 نوليت، والسيد ب    .   

   ).         حبكم منصبه (        بيتريتش 

  جلنة الصياغة-جيم 

      يوليه  /      متوز   ٢٦    و   ١٨       مايو و  /       أيار  ٨               املعقودة يف     ،    ٢٩٤٣    و     ٢٩٣٨    و     ٢٩١٥                               أنشـأت اللجـنة، يف جلساهتا        - ٦
   :                                                                      ّ    ى التوايل، جلنة صياغة مؤلفة من األعضاء التالية أمساؤهم لتناول املواضيع املبّينة    ، عل    ٢٠٠٧

          ، والسيدة  )     ً     ً  مقرراً خاصاً (      بيليه   .           ، والسيد أ )     ً رئيساً (       يامادا   .        السيد ش  :                      التحفظات على املعاهدات  ) أ ( 
      غايا،   .                  شه، والسيد ج      .                 سينغ، والسيدة ه    .                محود، والسيد ن    .  ض  .                  برييرا، والسيد م    .  ر  .        ّ                 إسـكارامّيا، والسيد أ   

                 كولودكني، والسيد   .                    كانديويت، والسيد ر    .                  فومبا، والسيد إ    .                       بريموديس، والسيد س   -         فاسكويس    .            والسـيد م  
    حبكم  (         بيتريتش    .                      ويسنوموريت، والسيد إ    .                   نيهاوس، والسيد ن      .  ه  .                 نوليت، والسيد ب    .                   ماكريه، والسيد غ    .  م  .  د

   ).     منصبه

          ، والسيدة  )     ً     ً  مقرراً خاصاً (     غايا   .           ، والسيد ج )     ً رئيساً (       يامادا   .     يد ش   الس  :                        مسؤولية املنظمات الدولية  ) ب ( 
            محود، والسيد   .  ض  .                   جاكوبسون، والسيد م  .  غ  .                 بيليه، والسيدة م  .                برييرا، والسيد أ  .  ر  .        ّ             إسكارامّيا، والسيد أ  .  ب
     ديس،       بريمو-        فاسكويس   .                   غاليتسكي، والسيد م  .             شه، والسيد ج    .                سينغ، والسيدة ه  .                 سابويا، والسيد ن  .  ف  .  ج

  .  م  .                    كولودكني، والسيد د    .  أ  .                  فومبا، والسيد ر    .                       أوسبينا، والسيد س   -          فالينسيا    .                   فاسيان، والسيد إ    .          والسيد س 
   ).         حبكم منصبه (        بيتريتش   .                                           ماكريه، والسيد نوغرودو ويسنوموريت، والسيد إ

  .     ب           ، والسيدة  )     ً     ً  مقرراً خاصاً  (       كامتو    .             ، والسيد م   )     ً رئيساً (        يامادا    .         السيد ش   :                طـرد األجانـب     ) ج ( 
      غايا،   .               شه، والسيد ج      .                  سينغ، والسيدة ه    .                   سابويا، والسيد ن    .  ف  .                  برييرا، والسيد ج    .  ر  .                      إسكاراميا، والسيد أ  

              فومبا، والسيد   .                 فاسيان، والسيد س  .                    بريموديس، والسيد س-        فاسكويس   .                         فارغاس كارينيو، والسيد م  .         والسيد إ

                                                        

  .      يامادا  .                 كانديويت والسيد ش  .                  غاليتسكي والسيد إ  .               بيليه والسيد ج  .        السيد أ  ) ٢ (
              كامتو والسيد    .                غايا والسيد م    .                    غاليتسكي والسيد ج    .                  بيليه والسيـد ج    .      يد أ              براونلي والس   .         السيد إ   ) ٣ (

  .      يامادا  .  ش
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           ويسنوموريت،   .                 نيهاوس، والسيد ن    .  ه  .             يه، والسيد ب    ماكر  .  م  .                  كولودكني، والسيد د  .  أ  .                  كانديويت، والسيد ر  .  إ
   ).         حبكم منصبه (               والسيد بيتريتش 

  .                                     جلسة حول املواضيع الثالثة املبينة أعاله  ١٦                           وعقدت جلنة الصياغة ما جمموعه  - ٧

  األفرقة العاملة-دال 

      مايو  /       أيار   ٣١    و   ١٦                 املعقـودة يف         ٢٩٢٩    و     ٢٩٢٨    و     ٢٩٢٠                 ً                         أنشـأت اللجـنة أيضـاً، يف جلسـاهتا           - ٨
  :                                    ، على التوايل، األفرقة العاملة التالية    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران ١ و

       يامادا   .           ، والسيد ش )     ً رئيساً (        كانديويت   .        السيد إ  :  )٤ (                                           الفريق العامل املعين باملوارد الطبيعية املشتركة  ) أ ( 
         اكوبسون،  ج  .  غ  .                   برييرا، والسيدة م    .  ر  .                    براونلي، والسيد أ    .        ّ               إسكارامّيا، والسيد إ    .              ، والسيدة ب   )     ً     ً  مقرراً خاصاً  (

    شه،     .                  سينغ، والسيدة ه    .                   سابويا، والسيد ن    .  ف  .                محود، والسيد ج    .  ض  .                  حسونة، والسيد م    .  ع  .            والسـيد ح  
                   كوميساريو أفونسو،    .                       بريموديس، والسيد ب   -         فاسكويس    .                 غايا، والسيد م    .                     غاليتسكي، والسيد ج    .          والسيد ج 
   ).         حبكم منصبه (        بيتريتش   .        السيد إ            ويسنوموريت، و  .               نوليت، والسيد ن  .                 ماكريه، والسيد غ  .  م  .         والسيد د

  ،  )     ً رئيساً (        كافليش    .         السيد ل   :  )٥ (                                                             الفريق العامل املعين بآثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات         ) ب ( 
       بيليه،   .                برييرا، والسيد أ  .  ر  .               أوجو، والسيد أ  .                  ّ             ، والسيدة إسكارامّيا، والسيد ب )     ً     ً  مقرراً خاصاً (        براونلي   .         والسيد إ

       فارغاس   .                 غايا، والسيد إ    .               شه، والسيد ج      .                 محود، والسيدة ه    .  ض  .            والسـيد م               جاكوبسـون،     .  غ  .            والسـيد م  
  .                    كولودكني، والسيد ب    .  أ  .                  فومبا، والسيد ر    .                       بريموديس، والسيد س   -           فاسـكويس     .                        كارينـيو، والسـيد م    

           ويسنوموريت،   .                   نيهاوس، والسيد ن    .                 نوليت، والسيد ب    .                   ماكريه، والسيد غ    .  م  .                                كوميسـاريو أفونسو، والسيد د    
   ).         حبكم منصبه (        بيتريتش   .                 يامادا، والسيد إ  .      سيد ش   وال

   ).     ً رئيساً (       ماكريه   .        السيد د  :                                                         الفريق العامل املفتوح العضوية املعين حبكم الدولة األكثر رعاية  ) ج ( 

                                                    لفترة السنوات اخلمس، وقد أنشأته جلنة التخطيط                                                             الفـريق العـامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل         - ٩
         براونلي،   .        ّ               إسكارامّيا، والسيد إ    .              ، والسيدة ب   )     ً رئيساً (         كانديويت    .         السيد إ   :               لتالية أمساؤهم                      ويتألف من األعضاء ا   

                محـود، والسيدة    .  ض  .                      حسـونة، والسـيد م      .  ع  .                      بيلـيه، والسـيد ج      .                      برييـرا، والسـيد أ      .  ر  .            والسـيد أ  
           كي، والسيد       غاليتس  .             شه، والسيد ج    .                سينغ، والسيدة ه  .                 سابويا، والسيد ن  .  ف  .                   جاكوبسون، والسيد ج  .  غ  .  م
                  أوسبينا، والسيد -         فالينسيا   .                     بريموديس، والسيد إ -                                   فارغاس كارينيو، والسيد فاسكويس       .                   غايـا، والسيد إ     .  ج
             نوليت، والسيد   .                 ماكريه، والسيد غ  .  م  .                    كوميساريو، والسيد د  .                  كولودكني، والسيد ب  .  أ  .                فومبا، والسيد ر  .  س
   ).        حبم منصبه   (       بيتريتش  .               واكو، والسيد إ  .  س  .                 نيهاوس، والسيد أ  .  ب

                                                        
  .    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨            املعقودة يف     ٢٩٢١ ُ                      أُعلنت العضوية يف اجللسة   ) ٤ (
  .    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ١٠            املعقودة يف     ٢٩٣٣ ُ                      أُعلنت العضوية يف اجللسة   ) ٥ (
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                                                  ، وقد أنشأه فريق التخطيط ويتألف من األعضاء التالية                                               الفريق العامل املعين بالنشر اخلارجي لوثائق اللجنة -  ١٠
     محود،   .  ض  .                حسونة، والسيد م  .  ع  .        ّ               إسكارامّيا، والسيد ح    .              ، والسيدة ب   )     ً رئيساً (      غايا    .           السـيد ج    :         أمسـاؤهم 

        ماكريه،   .  م  .                    كولودكني، والسيد د    .  أ  .                    كانديويت، والسيد ر    .                  كامتو، والسيد إ    .                 شـه، والسيد م       .             والسـيدة ه  
   ).         حبكم منصبه (        بيتريتش   .                 يامادا، والسيد إ  .               نوليت، والسيد ش  .         والسيد غ

  األمانة-هاء 

              وعملت السيدة    .                                                                                        قـام السيد نيكوال ميشيل، وكيل األمني العام واملستشار القانوين، بتمثيل األمني العام             -  ١١
                                                                                          رة شعبة التدوين بإدارة الشؤون القانونية، أمينة للجنة كما عملت، يف غياب املستشار                                    ماهـنوش أرساجناين، مدي   
                                                              ً       ً           وعمل السيد جورج كورونزيس، موظف الشؤون القانونية الرئيسي، أميناً مساعداً            .                            القانوين، ممثلة لألمني العام   

                    وعمل السيد أرنولد     .     ً       ً       عاماً مساعداً أقدم        ً                                                                ً             رئيسـياً، وعمل السيد تريفور تشيميمبا، موظف الشؤون القانونية األقدم، أميناً            
                                                                   ليفينيك، موظف الشؤون القانونية، والسيد سانتياغو فيالباندو،        -                                                        برونـتو، موظف الشؤون القانونية، والسيد بيري بودو         

  .                                                                                               موظف الشؤون القانونية، والسيد جيوناتا بوتزيين، موظف الشؤون القانونية املعاون، أمناء مساعدين للجنة

  األعمال جدول-واو 

                               ، جدول أعمال دورهتا التاسعة         ٢٠٠٧      مايو   /       أيار  ٧               املعقودة يف        ٢٩١٤                                أقـرت اللجـنة، يف جلسـتها         -  ١٢
  :                                   واخلمسني الذي يتألف من البنود التالية

  .                  تنظيم أعمال الدورة - ١

  .                       املوارد الطبيعية املشتركة - ٢

  .                       مسؤولية املنظمات الدولية - ٣

  .                     التحفظات على املعاهدات - ٤

  .                        اعات املسلحة على املعاهدات        آثار الرت - ٥

   ).                      مبدأ التسليم أو احملاكمة (                                االلتزام بتسليم اجملرمني أو حماكمتهم  - ٦

  .          طرد األجانب - ٧

  .                                              برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها - ٨

  .                              موعد ومكان انعقاد الدورة الستني - ٩

  .                       التعاون مع اهليئات األخرى -  ١٠

  .          مسائل أخرى -  ١١
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 لثاينالفصل ا
 ملخص أعمال اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني

                                         ، يف التقريرين احلادي عشر والثاين عشر        "                       التحفظات على املعاهدات   "                                   نظرت اللجنة، فيما يتعلق مبوضوع       -  ١٣
         اإلجراءات                                               بشأن إبداء وسحب القبول واالعتراضات وبشأن         ) A/CN.4/584    و A/CN.4/574 (                لـلمقرر اخلاص    

                            اليت أعدهتا جلنة الصياغة       ٣٥                                 مشاريع املبادئ التوجيهية ال                                    ، على التوايل، وأشارت إىل          فظات                      املـتعلقة بقبول التح   
                                                      مشاريع مبادئ توجيهية تتناول مسألة حتديد موضوع         ٩                       واعتمدت اللجنة أيضا      .                              بشـأن املسائل املذكورة أعاله    

                      الغرض منها إىل جانب                                                                                           املعـاهدة والغـرض مـنها، فضال عن مسألة عدم توافق التحفظ مع موضوع املعاهدة و               
   ).            الفصل الرابع (          التعليقات 

                                               ، نظرت اللجنة يف التقريـر الرابـع للمقـرر اخلـاص  "                       املوارد الطبيعية املشتركة "                   وفيما يتعلق مبوضوع   -  ١٤
) A/CN.4/580(                 الذي ركز على مسألة العالقة بني العمل بشأن طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود وأي عمل ،                                                                                                   

                                                                                                    وص مسألة موارد النفط والغاز وأوصت بأن تشرع اللجنة يف القراءة الثانية ملشاريع املواد بشأن                            مسـتقبلي خبص  
                                                                                                      القانون املتعلق بطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود مبعزل عن أي خطوة للنظر يف املستقبل يف مسألة موارد النفط 

             فحوى مشاريع    )  أ   : (                                 الطبيعية املشتركة يعاجل قضايا                          ً     ً                        كما أنشأت اللجنة فريقاً عامالً يعىن مبسألة املوارد         .         والغـاز 
               الشكل النهائي    )  ب (                                                              ُ                                    املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود واليت اعُتمدت يف القراءة األوىل؛ و             

        سيما                                                                 القضايا اليت ينطوي عليها النظر يف مسألة النفط والغاز، وال           )  ج (                                           الـذي ينبغي أن تتخذه مشاريع املواد؛ و       
   ).           الفصل اخلامس (                                                                              إعداد استبيان عن ممارسات الدولة فيما خيص مسألة النفط والغاز لتوزيعه على احلكومات 

                                                        ، نظرت اللجنـة يف التقريريـن الثاين والثالث للمقـرر اخلـاص  "          طرد األجانب "                  وفيما يتعلق مبوضوع  -  ١٥
) A/CN.4/573 و    Corr.1 و    A/CN.4/581(     وايل، نطاق املوضوع والتعريفات                                  ، اللذين يتناوالن، على الت                                )  مشروعا       

                               وعقب مناقشة التقريرين، قررت       ).                مشاريع مواد   ٥ (         ً        ّ                                   ، وأحكاماً عامة تقّيد حق الدولة يف طرد األجنيب           )       مـادتني 
   ).            الفصل السادس (                                                اللجنة إحالة مشاريع املواد السبعة إىل جلنة الصياغة 

                                      ، نظرت اللجنة يف التقرير الثالث للمقرر  "      عاهدات                             آثار الرتاعات املسلحة على امل    "                       وفـيما يتعلق مبوضوع      -  ١٦
                 واعتمدت اللجنة يف   .                                                   ، وقررت إنشاء فريق عامل برئاسة السيد لوسيوس كافليش )Corr.1   وA/CN.4/578 (     اخلاص 

      كما   ١١   و  ١٠   و ٧      ً    مكرراً و ٥   و ٥   و ٣     إىل  ١                                                           وقـت الحق تقرير الفريق العامل وقررت إحالة مشاريــع املواد    
                                                                    كما اقترحه الفريق العامل إىل جلنة الصياغة، ومعها توصيات الفريق       ٤                  ومشروع املادة                            اقـترحها املقـرر اخلاص    

   ).            الفصل السابع (                  العامل واقتراحاته 

                                                ، نظـرت اللجنـة يف التقريـر اخلامـس للمقـرر        "                         مسؤولية املنظمات الدولية   "                         وفـيما يـتعلق مبوضوع       -  ١٧
                     وعقب مناقشة التقرير،   .                        الدولية للمنظمة الدولية                                   ، الـذي ركز على مضمون املسؤولية      )A/CN.4/583 (        اخلـاص   

                                           مشروع مادة، ومعها التعليقات، تتناول        ١٥                                       ً          مشروع مادة إىل جلنة الصياغة واعتمدت الحقاً           ١٥               أحالت اللجنة   
   ).            الفصل الثامن (                                   مضمون املسؤولية الدولية ملنظمة دولية 
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              ، نظرت اللجنة   )"̀                       مبدأ التسليم أو احملاكمة̀  (  م                               االلتزام بتسليم اجملرمني أو حماكمته "                  وفيما يتعلق مبوضوع  -  ١٨
                                               ، الذي يتضمن مشروع مادة واحدة بشأن نطاق         )Corr.1    و A/CN.4/585 (                                       يف الـتقرير الـثاين لـلمقرر اخلاص         

           ً                ً                    وكان معروضاً على اللجنة أيضاً تعليقات ومعلومات   .             ً                                      التطبيق، فضالً عن خطة مقترحة لزيادة تطوير نص املشروع
   ).            الفصل التاسع   ) (Add.1-4   وA/CN.4/579 (                  تلقتها من احلكومات 

                      الفصل العاشر، الفرع    (                                                                                وأنشأت اللجنة فريق ختطيط يتوىل النظر يف برناجمها وإجراءاهتا وأساليب عملها             -  ١٩
                                                                                            وأنشئ فريق عامل يعىن بربنامج العمل الطويل األجل برئاسة السيد إنريكي كانديويت، وسيقدم هذا الفريق    ).    ألف

                وقررت اللجنة أن    ).  ٣-                        الفصل العاشر، الفرع ألف  (                                           اللجنة يف هناية املوضوع اخلماسي اجلاري                           تقريره النهائي إىل  
      حصانة  " و  "                               محاية األشخاص يف حاالت الكوارث       : "                                                       تـدرج يف بـرنامج عمـلها احلايل موضوعني جديدين، مها          

          أوسبينا -                   د إدواردو فالينسيا                          وقررت هبذا الصدد تعيني السي   ".                                               مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية
      الفصل  (             ً     ً                         كولودكني مقرراً خاصاً يعىن باملوضوع الثاين         .      ً     ً                                            مقـرراً خاصـاً يعىن باملوضوع األول، والسيد رومان أ         

                  ً      ً     ً                                                             وأنشأت اللجنة أيضاً فريقاً عامالً برئاسة السيد دونالد ماكريه لبحث إمكانية النظر يف                ).  ٤-                   العاشر، الفرع ألف  
   ). ٤-                       الفصل العاشر، الفرع ألف   " (          ىل بالرعاية              حكم الدولة األو "      موضوع 

                                                                                                 وواصلت اللجنة تبادهلا التقليدي للمعلومات مع حمكمة العدل الدولية واللجنة القانونية للبلدان األمريكية  -  ٢٠
                                                                    األفريقية، واللجنة األوروبية للتعاون القانوين، وجلنة املستشارين        -                                              واملـنظمة االستشـارية القانونـية اآلسيوية        

   ّ              ً     ونظّمت اللجنة أيضاً        ).                           الفصل العاشر، الفرع جيم    (                                                              ونـيني املعنية بالقانون الدويل العام التابعة جمللس أوروبا               القان
ّ                             اجـتماعاً مـع خـرباء من األمم املتحدة ومع خرباء آخرين يف ميدان حقوق اإلنسان ُخّصص للمناقشات حول          ُ                                                            ً       

                       ً        كما عقدت اللجنة اجتماعاً غري        ).  ٩-                          الفصل العاشر، الفرع ألف    (                                        الـتحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان       
  .                                                             رمسي مع اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن مسائل ذات اهتمام مشترك

ِ                                                   وُعِقـدت حلقـة دراسـية يف القانون الدويل حضرها            -  ٢١  ُ        ً                                            مشاركاً من جنسيات خمتلفة وألقى أعضاء اللجنة          ٢٥ 
   ).             شر، الفرع هاء          الفصل العا (                                              حماضرات وشاركوا يف أنشطة أخرى هتم احللقة الدراسية 

   ٦          مايو إىل    /       أيار  ٥    من    :                                                                               وقررت اللجنة أن تعقد دورهتا القادمة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف جزأين             -  ٢٢
   ).                       الفصل العاشر، الفرع باء   (    ٢٠٠٨      أغسطس  /    آب ٨         يوليه إىل  /     متوز ٧          يونيه ومن  /      حزيران
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 الفصل الثالث

  خاصة للجنة                              ُ               قضايا حمددة تكون للتعليقات اليت ت بدى بشأهنا أمهية

  التحفظات على املعاهدات-ألف 

                                                                                                       يعـتزم املقرر اخلاص املعين بالتحفظات على املعاهدات أن يفرغ يف العام القادم من عرض املشاكل اليت                  -  ٢٣
  :                                                             وعليه، ترجو اللجنة من الدول التفضل باإلجابة على األسئلة التالية  .                              تطرحها مسألة عدم صحة التحفظات

                                                                             يت تستخلصها الدول من البت يف عدم صحة حتفظ ما لسبب من األسباب املدرجة                                 ما هي النتائج ال     ) أ ( 
                                                                    ؟ هل ترى أن الدولة املتحفظة تظل يف هذه احلالة ملتزمة بأحكام                ١٩٨٦    و     ١٩٦٩                              من اتفاقييت فيينا لعامي        ١٩          يف املادة   

                           قة الدولة املتحفظة باطلة                                                                                                 املعاهدة دون أن يكون بإمكاهنا أن تتذرع بالتحفظ؟ أم هل ترى، على نقيض ذلك، أن مواف               
                                                         ً     ً                       وأنه ال ميكن اعتبارها ملتزمة بأحكام املعاهدة؟ أم هل تؤيد حالً وسطاً، ويف حال ذلك، فما هو؟

                                                                                            هـل اإلجابات على األسئلة املطروحة أعاله متصلة مبوقف مبدئي أم هي قائمة على اعتبارات                 ) ب ( 
                                            ً               ملا إذا كانت الدولة قد قدمت أم مل تقدم اعتراضاً على               ً  وفقاً    )                             أو ينبغي أن تكون متباينة     (                         عملية؟ هل هي متباينة     
                   التحفظ موضع البحث؟

    ً       وفقاً لنوع    )                         أو ينبغي تكون متباينة    (                                                         هل اإلجابات على جمموعيت األسئلة املطروحة أعاله متباينة           ) ج ( 
َ  ِّ                                                    ملِزمة جلميع األطراف أو مَشرِّعة؛ متعلقة حبقوق اإلنسان؛ متعلقة حبماية ال           (                 املعاهدة املعنية                        ِ                       بيئة؛ معاهدة تدوين؛     
  ؟ )          وما إىل ذلك

                                                                                             وعـلى وجـه التحديد، توجد يف ممارسة الدول اعتراضات تترتب عليها آثار خمتلفة عن تلك                  ) د ( 
              اعتراض ذو أثر    (  ٢٠         من املادة   )  ب ( ٤          ويف الفقرة   )                  اعتراض ذو أثر أدىن   (  ٢١           من املادة  ٣                      املنصوص عليها يف الفقرة 

                        ُ                                            اجلهة املعترضة ترغب يف أن ُتستثىن من عالقاهتا التعاقدية مع اجلهة املتحفظة                            من اتفاقييت فيينا، سواء كانت  )     أقصى
                                      َ           َ        َ         ، أم كانت تنوي جتريد التحفظ من أي أثر وَتعترب الدولةَ املتحفظةَ       )          أثر متوسط  (                                أحكـام ال يسـتهدفها التحفظ       

                        اللجنة معرفة وجهة نظر     وتود    ").          فوق األقصى "    أثر  (      ً                            ُ   ِِ                  ملتزمةً بكامل أحكام املعاهدة دون أن ُيحدِِث التحفظ آثاره 
   ).   ً                       أياً كانت املمارسة لديها هي (                        الدول بشأن هذه املمارسات 

                                                                                                        وتؤكـد اللجـنة أهنا تدرك الطابع املعقد لألسئلة املطروحة أعاله، اليت تتناول مشاكل تتصف هي ذاهتا                  -  ٢٤
                  يه الردود على هذه                  وتقترح اللجنة توج  .                                                                       بدرجـة كـبرية من التعقيد وتضع يف اعتبارها ممارسة متعددة األشكال           

   َّ                                         وحيبَّذ أن تكون الردود مشفوعة بشرح واف قدر      .             ً                                                  األسـئلة كـتابةً إىل املقـرر اخلاص عن طريق األمانة العامة           
  .                                  اإلمكان للممارسة املتبعة لدى مقدميها

                                                            ً                   ً          والحظـت اللجنة أن ممارسة تقدمي اعتراضات على التحفظات تقتصر عموماً على عدد حمدود نسبياً من     -  ٢٥
                                                                                           هي ترجو من الدول اليت ال تود املشاركة يف هذه العملية أن تطلعها على آرائها بشأن هذه املسائل، اليت  و  .      الدول

   ".                   التحفظ على املعاهدات "                  تكمن يف صميم موضوع 
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  املوارد الطبيعية املشتركة-باء 

    ومن    ".               طبيعية املشتركة         املوارد ال "                                                                  تعتزم اللجنة دراسة القضايا املتعلقة بالنفط والغاز واملندرجة يف موضوع  -  ٢٦
                                         َّ                                                                         املفيد للجنة لدى نظرها يف هذه القضايا أن تطَّلع على ممارسات الدول املتصلة هبذا املوضوع، ال سيما املعاهدات                  

  . )٦ (                                        أو غريها من الترتيبات القائمة يف هذا الشأن

  طرد األجانب-جيم 

                                    الدول فيما يتصل هبذا املوضوع، مبا                                                                          ترحب اللجنة مع االهتمام بكل ما تتلقاه من معلومات عن ممارسة             -  ٢٧
  :                                                                  وهي ترغب على وجه اخلصوص موافاهتا مبعلومات ومالحظات بشأن املسائل التالية  .                        يف ذلك تشريعاهتا الداخلية

                                             فهل جتيز التشريعات الوطنية ذلك؟ وهل جيوز         .                                                ممارسـة الدول فيما يتصل مبسألة طرد رعاياها         ) أ ( 
    ويل؟                                القيام به مبوجب أحكام القانون الد

        هل ميكن    .                                                                                       الطـريقة اليت تتم هبا، من منظور نظام الطرد، معاملة من حيملون جنسيتني أو أكثر                ) ب ( 
َ                     اعتبار هؤالء األشخاص أجانَب فيما يتعلق بالطرد؟                         

                                     هل جتيز التشريعات الوطنية هذا اإلجراء؟   .                                             مسألة إمكانية جتريد شخص ما من جنسيته قبل طرده  ) ج ( 
                       ب أحكام القانون الدويل؟                     وهل جيوز القيام به مبوج

                                                                                               مسـألة الطرد اجلماعي لألجانب من رعايا دولة تكون يف حالة نزاع مسلح مع الدولة املضيفة                  ) د ( 
                                                                                                           هل ينبغي يف هذه احلالة التمييز بني األجانب الذين يعيشون بسالم يف الدولة املضيفة واألجانب الضالعني يف                   .   هلم

                 أنشطة معادية هلا؟

َ                             ام قانونية تنص على منح حق العودة ألجنيب كان قد َتَوجََّب عليه مغادرة                               مسـألة وجود أحك     )  ه  (  َّ  َ  َ                                             
  .                    ً                                                          أراضي دولة ما تطبيقاً لتدبري من تدابري الطرد قضت بعد ذلك سلطة خمتصة بعدم قانونيته

                                                                                            املعـايري اليت تتيح التفريق بني طرد شخص أجنيب وبني إشكالية عدم السماح بالدخول؛ وعلى                 ) و ( 
                              ً                                                     ة معرفة الوقت الذي يتم اعتباراً منه إخضاع عملية إبعاد مهاجر غري شرعي إىل إجراء الطرد                وجه اخلصوص، مسأل

  .                                وليس إىل إجراء عدم السماح بالدخول

                                                                                                   الوضع القانوين للمهاجرين غري الشرعيني املتواجدين داخل املياه اإلقليمية أو املياه الداخلية، أو               ) ز ( 
                                                               وعلى وجه اخلصوص، هل توجد، عدا مناطق املوانئ أو املطارات،            .   ات                                         يف مـنطقة حدودية غري املوانئ أو املطار       

                                                          َ                                َّ                        مـنطقة دولـية يعترب األجنيب املتواجد داخلها مل يدخل إقليم الدولة َبعد؟ وإذا كان األمر كذلك، فكيف حتدَّد                   
                         مساحة هذه املنطقة وختومها؟

                                                        

  .                                           مت تعميم استبيان بشأن هذه املسألة على احلكومات  ) ٦ (
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                       إذا كانت أحكام القانون                                        ً                         ممارسـة الدول فيما يتصل بأسباب الطرد، فضالً عن مسألة معرفة ما       ) ح ( 
                                                     الدويل حتدد هذه األسباب؛ وإذا كان األمر كذلك، فإىل أي حد؟

                                                                                                        ووافقت اللجنة كذلك على توصية املقرر اخلاص اليت تدعو األمانة العامة إىل االتصال باملنظمات الدولية                -  ٢٨
  .             من هذا املوضوع                                                                        املعنية، بغية احلصول منها على معلومات والوقوف على آرائها بشأن جوانب معينة 

  مسؤولية املنظمات الدولية-دال 

  ،   ٤٥     إىل   ٣١                                                                                ترحـب اللجنة بتعليقات احلكومات واملنظمات الدولية ومالحظاهتا على مشروعات املواد        -  ٢٩
                                                        ً                  ، املتعلقة بواجب أعضاء منظمة دولية مسؤولة أن يتخذوا، وفقاً لقواعد             ٤٣                                 وبوجـه خاص على مشروع املادة       

  .                                                                                املناسبة لتزويد املنظمة بالوسائل اليت متكنها من الوفاء على حنو فعال بالتزاماهتا باجلرب                   املنظمة، مجيع التدابري

                                                                                              كما ترحب اللجنة بآراء احلكومات واملنظمات الدولية بشأن املسألتني التاليتني، املقرر تناوهلما يف التقرير  -  ٣٠
  :      القادم

              ً                              املشروعة دولياً على أنه، يف حالة إخالل                                               بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري        ٤٨            تنص املادة     ) أ ( 
                                                                                                                  دولة ما بالتزام مترتب عليها جتاه اجملتمع الدويل ككل، حيق للدول أن تطالب الدولة املسؤولة بالكف عن الفعل                  

ِ  َّ                      غري املشروع دولياً والوفاء بالتزامها باجلرب جتاه الدولة املضرورة أو اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي أُِخلَّ به                 ُ                                                                              ً               .   
                                                                                                               ففي حال إخالل منظمة دولية بالتزام جتاه اجملتمع الدويل ككل، هل حيق للمنظمات األخرى أو لبعضها أن تتقدم                  

              مبطالبة مماثلة؟

                                                                      ً                           إذا كانـت مـنظمة دولة مضرورة تعتزم اللجوء إىل تدابري مضادة، هل تواجه قيوداً إضافة إىل                 ) ب ( 
                                              ً  علقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً؟              من املواد املت  ٥٣     إىل   ٤٩                      القيود املدرجة يف املواد 

 )aut dedere aut judicare( االلتزام بالتسليم أو احملاكمة -هاء 

                                                                                                      ترحـب اللجنة مبا قد ترغب احلكومات يف موافاهتا به من معلومات عن تشريعاهتا وممارساهتا بشأن هذا                  -  ٣١
                                                     وينبغي قدر اإلمكان أن تكون هذه املعلومات متعلقة          .   ً داً                                               املوضوع، وخباصة التشريعات واملمارسات األحدث عه     

  :      مبا يلي

َ   ً                                                           املعاهدات الدولية اليت تكون الدولة ملَزمةً هبا، واليت تتضمن مبدأ االختصاص العاملي يف املسائل                ) أ (                                     
                                              اجلنائية؛ هل هو مرتبط مببدأ التسليم أو املقاضاة؟

                                                      دولة وطبقتها، مبا يف ذلك األحكام الدستورية وقوانني                                                     اللوائـح القانونية احمللية اليت اعتمدهتا ال        ) ب ( 
                                                                                                                  العقوبـات أو قوانني اإلجراءات اجلنائية، فيما يتعلق مببدأ االختصاص العاملي يف املسائل اجلنائية؛ هل هو مرتبط                 

                             بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة؟
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                           لعاملي يف املسائل اجلنائية؛ هل                                                              املمارسة القضائية للدولة اليت يتجلى فيها تطبيق مبدأ االختصاص ا    ) ج ( 
                                      هو مرتبط بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة؟

                                                                                     اجلرائم أو األفعال اجلرمية اليت يطبق عليها، يف تشريع الدولة وممارستها، مبدأ االختصاص العاملي   ) د ( 
                                                           يف املسائل اجلنائية؛ هل هو مرتبط بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة؟

  :                             لتفضل مبوافاهتا مبعلومات عما يلي                 كما ترجو اللجنة ا -  ٣٢

ّ                                                                               عّما إذا كانت الدولة خمولة مبوجب قانوهنا احمللي تسليم اجملرمني يف حاالت غري مشمولة بأحكام    ) أ (   
                                       معاهدة ما أو تسليم جمرمني حيملون جنسيتها؛

ّ                                                                                        عّمـا إذا كانت الدولة خمولة لتطبيق الوالية القضائية على اجلرائم اليت حتدث يف دول                  ) ب (          أخرى ال   
                               ً       يكون أحد من رعايا الدولة ضالعاً فيها؛

ّ                                                           ً                                 عّمـا إذا كانت الدولة تعترب االلتزام بالتسليم أو املقاضاة التزاماً مبوجب القانون العريف الدويل،       ) ج (   
            وإىل أي مدى؟

َ                  وترحب اللجنة أيضاً بأية معلومات ووجهات نظر أخرى قد تراها احلكومات ذاَت صلة هبذا املوضوع -  ٣٣                                                  ً                 .  
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 صل الرابعالف

 التحفظات على املعاهدات

  مقدمة-ألف 

                      ، قرار جلنة القانون        ١٩٩٣       ديسمرب   /              كانون األول   ٩          املؤرخ     ٣١ /  ٤٨                                    أيـدت اجلمعية العامة، يف قرارها        -  ٣٤
  .             يف جدول أعماهلا  "                                                 القانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظات على املعاهدات "                       الدويل بشأن إدراج موضوع 

  . )٧ (                             ً     ً           ، بتعيني السيد آالن بيليه مقرراً خاصاً هلذا املوضوع )    ١٩٩٤ (                    رهتا السادسة واألربعني                   وقامت اللجنة، يف دو -  ٣٥

                                            ، التقرير األول للمقرر اخلاص وناقشت هذا        )    ١٩٩٥ (                                               وتلقــت اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني         -  ٣٦
  . )٨ (       التقرير

                                  لصها من نظر اللجنة يف املوضوع،                                                                      ويف أعقاب تلك املناقشة، خلص املقرر اخلاص االستنتاجات اليت استخ          -  ٣٧
                                    ؛ وبالشكل الذي سوف تتخذه نتائج       "                       التحفظات على املعاهدات   "                                              وهي تتعلق بعنوان املوضوع، الذي يصبح نصه        

                                                                                                          الدراسـة اليت ينبغي أن تكون دليل ممارسة فيما يتصل بالتحفظات؛ وباملرونة اليت ينبغي أن يتسم هبا عمل اللجنة       
                                                                                اء يف اللجنة على وجوب عدم إحداث تغيري يف األحكام ذات الصلة من اتفاقيات                                           بشـأن املوضوع؛ وبتوافق اآلر    

                                                             وتشكل هذه االستنتاجات، يف نظر اللجنة، نتائج الدراسة األولية اليت   .  )٩ (    ١٩٨٦   و    ١٩٧٨   و    ١٩٦٩               فيينا لألعوام   
         كانون   ٩          املؤرخ   ٥١ /  ٤٩    و     ١٩٩٣       ديسمرب   /              كانون األول   ٩          املؤرخ     ٣١ /  ٤٨                                      طلبـتها اجلمعية العامة يف قراريها       

                                                                                أمـا دليل املمارسة فسوف يتخذ شكل مشروع مبادئ توجيهية مصحوبة بتعليقات،              .     ١٩٩٤         ديسـمرب    /    األول
                                                                                                           وسـوف تسـاعد هـذه املبادئ التوجيهية الدول واملنظمات الدولية على صعيد املمارسة وسوف ترافقها، عند               

  .                     الضرورة، أحكام منوذجية

                             ً     ً ، للمقرر اخلاص أن يعد استبياناً مفصالً  )١٠ (                        رسة اليت اتبعتها يف السابق                   ً          ، أذنت اللجنة، وفقاً للمما        ١٩٩٥         ويف عام    -  ٣٨
                                                                                                         عن التحفظات على املعاهدات من أجل الوقوف على ممارسات الدول واملنظمات الدولية، وال سيما تلك اليت تعمل وديعة     

       وأحاطت   .            هات املعنية                                 وأرسلت األمانة االستبيان إىل اجل      .                                                           التفاقـيات مـتعددة األطراف، وعلى ما تواجهه من مشاكل         
                                 ، باستنتاجات اللجنة ودعت هذه         ١٩٩٥       ديسمرب   /              كانون األول    ١١          املؤرخ     ٤٥ /  ٥٠                  ً                    اجلمعـية العامـة علماً، يف قرارها        

  . )١١ (                                                         ً                           األخرية إىل مواصلة أعماهلا حسب النهج املبني يف تقريرها ودعت أيضاً الدول إىل الرد على االستبيان

                                                        
  .   ٣٨٢         ، الفقرة (A/49/10)    ١٠                                                              ائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم     الوث  ) ٧ (
) ٨ (  A/CN.4/470و   Corr.1.  
  .   ٤٩١         ، الفقرة (A/50/10)    ١٠                                                        الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم   ) ٩ (
  . ٦  ٢٨         ، الفقرة  )          اجلزء الثاين (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٣    ...       حولية      انظر   )  ١٠ (
  .                                 منظمة دولية قد ردت على االستبيان  ٢٦        دولة و  ٣٣       ، كانت     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٣١   حىت   )  ١١ (
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ُ    وُعرض -  ٣٩   .  )١٢ (                                     التقرير الثاين للمقرر اخلاص عن املوضوع ، )    ١٩٩٦   (           منة واألربعني    الثا      دورهتا    يف  ،          على اللجنة  
          املتعددة          الشارعة                                                       مشروع قرار للجنة القانون الدويل عن التحفظات على املعاهدات         بتقريره                أرفق املقرر اخلاص      وقد

ِ  ّ     وهو مشروع أُِعدّ                                       ، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان،             األطراف                ظر إىل اجلوانب         الن      توجيه      بغرض          العامة        لجمعية   ل             ُ
  . )١٣ (                                   القانونية للمسألة وتوضيح هذه اجلوانب

                                        االستنتاجات األولية بشأن التحفظات على        ،   )    ١٩٩٧ (                            يف دورهتا التاسعة واألربعني        ،         اللجنة         اعـتمدت  و -  ٤٠
  . )١٤ (                                                            املعاهدات املتعددة األطراف الشارعة، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان

  ،     ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥        املؤرخ    ١٥٦ /  ٥٢       قرارها   يف      ً    عـلماً،                   اجلمعـية العامـة             وأحاطـت  -  ٤١
       متعددة        شارعة                               يئات املنشأة مبوجب معاهدات       اهل                                وبالدعوة اليت وجهتها إىل مجيع             للجنة                         باالسـتنتاجات األولـية     

                                   على االستنتاجات إىل القيام بذلك،               ومالحظاهتا                                                         واليت قد ترغب يف أن تقدم، بصورة خطية، تعليقاهتا                   األطـراف 
                                  االستنتاجات األولية من أمهية للجنة     بشأن                         ما يتسم به اإلدالء بآرائها     إىل                         الوقت نفسه نظر احلكومات        ووجهت يف

  .     الدويل        القانون 

     ، يف   )    ٢٠٠٦ (                             إىل الدورة الثامنة واخلمسني       )     ١٩٩٨ (                                                ونظـرت اللجنة، يف دوراهتا من الدورة اخلمسني          -  ٤٢
ّ                 أعّدها املقرر اخلاص     )١٥ (                       مثانـية تقاريـر أخرى            ً                              مشروعاً من مشاريع املبادئ التوجيهية   ٧٦         ً   مدت مؤقتاً      واعت   ، )١٦ (  

  .                والتعليقات عليها

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية-باء 

          ً                                                                                  كان معروضاً على اللجنة يف الدورة احلالية التقريران احلادي عشر والثاين عشر املقدمان من املقرر اخلاص  -  ٤٣
A/CN.4/574*) و    (A/CN.4/584   واالعتراض عليها، وسحبهما؛ وبشأن اإلجراء املتعلق                              بشأن قبول التحفظات ،                                                     

                                                        
) ١٢  (  A/CN.4/477و   Add.1.  
  .   ١٣٧      لفقرة    ، ا (A/51/10)  ١٠                                          العامة، الدورة احلادية واخلمسـون، امللحق رقم         للجمعية       الرمسية         الوثائق  )  ١٣ (
  .   ١٥٧      لفقرة  ا  ،  (A/52/10)  ١٠                   واخلمسون، امللحق رقم         الثانية       الدورة    ،    نفسه      املرجع  )  ١٤ (
ــث   )  ١٥ ( ــتقرير الثال ــط   ( ،Corr.1 و  A/CN.4/491 (                   ال ــيزية فق     ،Corr.1 و  Add.2 و   ،Add.1   ، و )                  باإلنكل

                    ؛ والتقرير الرابع   Corr.1) و  Add.6 و  Add.5 و  Corr.1 و  Add.4    و  ، )             الفرنسية فقط                      بالروسية والعربية و     (Corr.1 و  Add.3 و
(A/CN.4/499)     ؛ والـتقرير اخلامس                      A/CN.4/508)  و (Add.1-4 ر السادس             ؛ والتقري           A/CN.4/518)  و (Add.1-3  ؛ والتقرير            

         والتقرير   ) (A/CN.4/544                     ؛ والتقرير التاسع    Add.1) و  (A/CN.4/535                     ؛ والتقرير الثامن    Add.1-3) و  (A/CN.4/526          السـابع   
   ).Add.2   وCorr.1   وAdd.1   وCorr.1   وA/CN.4/558 (       العاشر 

ّ            لالطالع على عرض تارخيي مفّصل، ان       )  ١٦ (     ١٠  م                    واخلمسون، امللحق رق     تاسعة    ال                       الوثائق الرمسـية، الدورة    ظر                      
(A/59/10) ،  ٢٦٩-   ٢٥٧   ات      الفقر   .  
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ّ                                             وكان التقرير احلادي عشر قد قّدم إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني، إال أهنا   .                           بقبول التحفظات، على التوايل                            
  . )١٧ (                                            ً            قررت أن تنظر فيه يف دورهتا التاسعة واخلمسني نظراً لضيق الوقت

   ٨    و  ٧               املعقودة يف        ٢٩٢٠       إىل       ٢٩١٤                                  دي عشر للمقرر اخلاص يف جلساهتا                                     ونظرت اللجنة يف التقرير احلا     -  ٤٤
      ٢٩٤٠       إىل       ٢٩٣٦                                            ؛ ونظرت يف تقريره الثاين عشر يف جلساهتا             ٢٠٠٧        مـايو    /         أيـار    ١٦    و   ١٥    و   ١١    و   ١٠    و  ٩ و

  .    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢٠   و  ١٩   و  ١٨   و  ١٧   و  ١٣          املعقودة يف 

        ، إحالة     ٢٠٠٧     مايو  /    أيار    ١٦   و  ١٥   و  ١٠           املعقودة يف    ٢٩٢٠   و    ٢٩١٩   و    ٢٩١٧                       وقررت اللجنة، يف جلساهتا  -  ٤٥
           ، إىل جلنة    ٩- ٧- ٢       إىل    ١- ٧- ٢    و   ١٥- ٦- ٢       إىل    ٧- ٦- ٢    و  ٦- ٦- ٢       إىل    ٣- ٦- ٢                                مشـروعات املـبادئ التوجيهية      

               وقررت اللجنة يف   .                       يف ضوء ما جرى من نقاش ٦- ١- ٢                                          وإعادة النظر يف صياغة مشروع املبدأ التوجيهي          الصياغة، 
      إىل    ١٢- ٨- ٢       إىل    ١- ٨- ٢    و  ٨- ٢                             إحالة املبادئ التوجيهية       ٠٧  ٢٠       يوليه   /      متوز   ٢٠               املعقودة يف        ٢٩٤٠        جلستها  

  .           جلنة الصياغة

              الناشئ عن     ١٢- ٨- ٢  ُ                                                                                وأُوعـز إىل جلـنة الصياغة أن تضع يف اعتبارها تفسري مشروع املبدأ التوجيهي                  ٤٦
ِ                        من اتفاقية فيينا بوصفها توِجد دواعي الفتراض         ٢٠              من املادة     ٥                          وعن حتليل ألحكام الفقرة        )١٨ (             تصويت إرشادي                               

  . )١٩ (                    ُ                             القبول الضمين دون أن ُيعترب القبول نفسه يف حكم احلاصل

                                               ، نظرت اللجنة يف مشاريع املبادئ التوجيهية           ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران  ٤               املعقودة يف        ٢٩٣٠              ويف جلسـتها     -  ٤٧
ُ                                             َتعـاُرض التحفظ مع هدف املعاهدة والغرض منها          ( ٥- ١- ٣    )                                 حتديد هدف املعاهدة والغرض منها       ( ٦- ١- ٣ و  ) َ   
ّ                      التحفظات على حكم ينّم عن قاعدة عرفية         ( ٨- ١- ٣ و  )                           حفظات الغامضة أو العامة        الـت    ( ٧- ١- ٣ و    ٩- ١- ٣ و  )                    
   )                                                     التحفظات على نصوص تتعلق حبقوق غري قابلة لالنتقاص          (  ١٠- ١- ٣ و  )                                    الـتحفظات املخالفـة لقاعدة آمرة      (
- ٣ و  )           قوق اإلنسان                              التحفظات على املعاهدات العامة حل   (  ١٢- ١- ٣ و  )                                  التحفظات املتعلقة بالقانون الداخلي   (  ١١- ١- ٣ و
  .                ً ، واعتمدهتا مؤقتاً )                                                                      التحفظات على نصوص يف املعاهدة تتعلق بتسوية املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة   (  ١٣- ١

                                  ، اعتمدت اللجنة التعليقات على         ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب  ٧                املعقودتني يف        ٢٩٥١    و     ٢٩٥٠               ويف جلسـتيها     -  ٤٨
  .                                     مشاريع املبادئ التوجيهية السالفة الذكر

  .       أدناه ٢  -                                                        شاريع هذه املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها يف الفرع جيم          ويرد نص م -  ٤٩

                                                        
                   ً                                                                              عقدت اللجنة اجتماعاً مع خرباء األمم املتحدة وغريهم من اخلرباء يف ميدان حقوق اإلنسان يف يومي                  )  ١٧ (

  .       أدناه ٩-                            انظر الفصل العاشر، الفرع ألف  .     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٦   و  ١٥
                 ً      ً                               كامل هيئتها موقفاً واضحاً بشأن هذه املسألة املبدئية، وذلك                                               أبـدى املقـرر اخلاص أمله يف أن تتخذ اللجنة ب       )  ١٨ (

  .  ١٢- ٨- ٢                                                                                      عقب تصويت إرشادي، مث أعرب عن تأييده ملسألة االحتفاظ باملبدأ املطروح يف مشروع املبدأ التوجيهي 
  .                                   مت التوصل إىل هذا التفسري بتوافق اآلراء  )  ١٩ (
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  عرض املقرر اخلاص تقريره احلادي عشر-١

                                 ، فأشار إىل النظام املرن الذي       "                       التحفظات على املعاهدات   "                                           قـدم املقرر اخلاص حملة تارخيية عن موضوع          -  ٥٠
                                                         وجه عدم يقني، وإىل القرار األساسي الذي اختذته اللجنة                                                                    أرسته اتفاقيات فيينا، وإىل ما تضمنه ذلك النظام من أ         

                                                                                                               بعـدم املسـاس مبا حققته اتفاقيات فيينا من مكتسبات بل أن تعمل على وضع دليل للممارسة يتضمن مبادئ                   
                                                                                                                  توجيهية ليست، يف حد ذاهتا، ذات طابع إلزامي، وبإمكان الدول واملنظمات الدولية أن تسترشد هبا عند إبدائها                 

  .                     إصدارها إعالنات تفسريية       حتفظات و

   ٣- ٦- ٢    من   (   َّ                                                                                          وبيَّن املقرر اخلاص أن اجملموعة األوىل من املبادئ التوجيهية املدرجة يف التقرير احلادي عشر                -  ٥١
                                                  وأشار إىل أن هذه جمرد إمكانية، وأن اللجنة مل           .                                                تتعلق بإمكانية إبداء اعتراضات على التحفظات       )  ٦- ٦- ٢    إىل  

                          ً                                                حيث كون إبداء حتفظ ما أمراً يتعارض مع غرض املعاهدة وهدفها، وأن مؤمتر فيينا                           تتناول هذه اإلمكانية فقط من
                                وقال إن هذا النهج يتمشى مع        .                                                                                  قد حذا حذو اللجنة يف هذا الشأن على الرغم مما أبدته بعض الوفود من شكوك              

               ض مبفردها على                                                                                                     مـا يتصف به كامل قانون املعاهدات من روح توافقية، من حيث إنه ال جيوز لدولة ما أن تفر                  
                         وإن جعل إمكانية إبداء      .                                                                        ً              أطـراف أخرى متعاقدة تعديل معاهدة مربمة بينها وبني تلك األطراف بإبدائها حتفظاً            

                ً                                                                                               اعتراضـات إمكانيةً تقتصر على إبداء حتفظات متعارضة مع غرض املعاهدة وهدفها هو أمر من شأنه جعل آلية                  
  .      ون أثر    بد  ٢٠                                     القبول واالعتراض املنصوص عليها يف املادة 

                                                                                                          غري أن إمكانية االعتراض هذه ليست اعتباطية، بل ختضع لشروط شكلية وإجرائية تتناوهلا مشروعات املبادئ                -  ٥٢
ُ                  َتعاُرض التحفظ مع غرض   )       افتراض (                                     أما أسباب االعتراضات فهي قد تتراوح من   .  ٧- ٦- ٢     إىل  ٣- ٦- ٢             التوجيهية من     َ

                                                       الدولة ليست ملزمة بالتذرع حبجة التعارض مع غرض املعاهدة       ومع أن  .                                       املعاهدة وهدفها إىل أسباب ذات طابع سياسي
  .                                                                 ً                  وهدفها كسبب العتراضها، فمما يدعو إىل الدهشة أن الدول قد تذرعت مراراً هبذا السبب بالذات

                                                         فكرة أن أي دولة أو منظمة دولية تتمتع حبرية إبداء             )٢٠ ( ٣- ٦- ٢                                    ونقـل مشـروع املـبدأ التوجيهي         -  ٥٣
  .        اعتراضات

                                                                                           ملقرر اخلاص إىل عالقة االعتراض ببدء نفاذ املعاهدة املربمة بني اجلهة املقدمة للتحفظ واجلهة                          مث تطـرق ا    -  ٥٤
                                                                                                 املقدمة لالعتراض، وقال إنه، على الرغم من أن املقررين اخلاصني للجنة قد اعتربوا يف املاضي أن االعتراض يستثين 

ُ                                     سري َهمفري وولُدك قد أيد يف وقت الحق الفتوى                ً                                                           تلقائـياً بـدء نفاذ املعاهدة املربمة بني هذين الطرفني، فإن ال                     َ    

                                                        
  : ٣- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٢٠ (

 تاحلق يف إبداء اعتراضا

                                           ً                                  ً         للدولة أو املنظمـة الدوليـة أن تبـدي اعتراضاً على التحفظ ألي سبب من األسباب، وفقاً ألحكام 
  .                دليل املمارسة هذا
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                                                    واليت تعترب أن للدولة املقدمة لالعتراض حرية اخللوص إىل ما    )٢١ (    ١٩٥١                                    الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف عام 
                                                                                                                    ترتئـيه هـي مـن االستنتاجات بشأن ما يترتب عليه اعتراضها من آثار يف العالقات بينها وبني الدولة املقدمة                    

          هو أن       ١٩٦٦                                                                                     يف حال صمت الدولة املقدمة لالعتراض، فإن االفتراض الذي أخذت به اللجنة يف عام                و  .       للتحفظ
                                                                     هذا االفتراض، على الرغم مما يتصف به من منطقية، قد سقط أثناء              .                                            املعـاهدة ال تدخل حيز النفاذ بني الطرفني       

                                           ني الطرفني املعنيني، فيما عدا بندها الذي                                           وعليه، فإن املعاهدة تعترب سارية ب       .     ١٩٦٩-    ١٩٦٨              الذي عقد يف                 مؤمتر فيينا   
    ٢١           من املادة  ٣                                  من اتفاقية فيينا ويف الفقرة        ٢٠           من املادة     )  ب ( ٤                                 ويتجلى هذا االفتراض يف الفقرة        .                    يتناوـله الـتحفظ   

         ة املطاف                                      ً                              هذه الصيغة غري املنطقية أو املرضية كثرياً، إال أنه قرر يف هناي             "      تنقيح "                                   وقد نظر املقرر اخلاص يف إمكانية         .     منها
  . )٢٢ ( ٤- ٦- ٢        ُ                                    وعليه، أُدرجت الصيغة يف مشروع املبدأ التوجيهي   .                 ً                            عدم تعديلها نظراً ألهنا تنم عن املمارسة املعاصرة

                     ُ         ً                     حياول اإلجابة على سؤال ُترك معلقاً مبشروع املبدأ           )٢٣ ( ٥- ٦- ٢                                      وذكـر أن مشـروع املبدأ التوجيهي         -  ٥٥
    ٢٠         من املادة   )  ب ( ٤                              لـه إبداء اعتراضات؟ والفقرة      من حيق  :                            بشأن تعريف االعتراضات، وهو ١- ٦- ٢         التوجيهي 

            ً                                                                         تقدم إرشاداً يف هذا الشأن، إذ تشري إىل تقدمي دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة            ١٩٨٦                          من اتفاقية فيينا لعام     
     بداء                              ٍ              ً             ُ                          ً                    فأية دولة أو منظمة دولية مؤهلٍة ألن تصبح طرفاً يف املعاهدة وأُبلغت بالتحفظات جيوز هلا أيضاً إ                  .       اعتراض

  .                                                                   ً           اعتراضات ال تترتب عليها آثار إال عندما تصبح تلك الدولة أو املنظمة طرفاً يف املعاهدة

                                                        

                          وملعرفة موقف حمكمة العدل      .   ٢٠    و   ١٧             ، الفقرتان      ٦٥٤                         ، اجمللـد األول، اجللسة          ١٩٦٢    ...          حولـية     )  ٢١ (
                      ، تقرير حمكمة العدل        ١٩٥١      مايو   /       أيار   ٢٨            الصادرة يف                                                     التحفظات على اتفاقية اإلبادة اجلماعية، الفتوى        "                الدولية، انظر   

  .  ٢٦         الصفحة     ١٩٥١             الدولية لعام 
  : ٤- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٢٢ (

 إمكانية االعتراض على دخول املعاهدة حيز التنفيذ يف العالقة مع اجلهة املبدية للتحفظ

                           ض دخول املعاهدة حيز التنفيذ                                                             ميكن لدولة أو منظمـة دولية اعترضت على حتفظ من التحفظات أن تعار
  .                                                                      ً                        بينها وبني الدولة أو املنظمة الدولية املبدية للتحفظ ألي سبب من األسباب وفقاً ألحكام دليل املمارسة هذا

  : ٥- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٢٣ (

 مقدم االعتراض

  :                   ً         ميكن أن يقدم اعتراضاً على حتفظ 
  ؛                                      كل دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة ̀  ١̀  
  .                                         ً           كل دولة أو منظمة دولية حيق هلا أن تصبح طرفاً يف املعاهدة ̀  ٢̀  
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                                                   ، بني املقرر اخلاص أنه، يف حال عدم وجود ممارسة           )٢٤ ( ٦- ٦- ٢                                        وفـيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي        -  ٥٦
                                 أ التوجيهي هذا يقابل، يف جمال                  ومشروع املبد   .    َّ                                                 ً               معيَّـنة يف هـذا الشـأن، فينبغي العمل على استنباطها تدرجيياً           

  . ٢- ٢- ١   و ٧- ١- ١                             االعتراضات، املبدأين التوجيهيني 

                     اليت تتناول تقدمي      ١٥- ٦- ٢       إىل    ٧- ٦- ٢                                                          وعـرض املقـرر اخلـاص مشـاريع املبادئ التوجيهية من             -  ٥٧
    ٢٣      ملادة          من ا   ١                                                                                                  االعتراضات من الناحيتني الشكلية واإلجرائية، فأشار إىل أنه، فيما يتعلق بالشكل، تنص الفقرة              

   )٢٥ ( ٧- ٦- ٢                                                              ً                         من اتفاقية فيينا على وجوب أن توضع االعتراضات على التحفظات كتابةً؛ ومشروع املبدأ التوجيهي 
  .                  يتناول هذا االشتراط

                                                                َ                                        وعـالوة عـلى ذلك، فعندما تنوي دولة أو منظمة دولية باعتراضها احليلولةَ دون دخول املعاهدة حيز                  -  ٥٨
  )  ب ( ٤                                          ً                                   جيب عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النية، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة                                                  التنفيذ بينها وبني اجلهة املتحفظة،    

                                                                          ومع أن املمارسة املتبعة بشأن هذه املسألة ليست باتة، فإن مشروع املبدأ التوجيهي   .                   من اتفاقية فيينا  ٢٠         من املادة 
                               هذه النية على آخر تقدير                        وينبغي اإلفصاح عن    .                                                       يشابه يف صياغته النص املقابل لـه يف اتفاقية فيينا           )٢٦ ( ٨- ٦- ٢

                                     لذلك يرتئي املقرر اخلاص أن تضاف يف هناية   .                                                           عندما تكون لالعتراض آثاره الكاملة وذلك لدواعي اليقني القانوين
              ، الذي يتناول  "  ١٣- ٦- ٢                              مبا يتفق ومشروع املبدأ التوجيهي  "                عبارة من قبيل  ٨- ٦- ٢                          مشـروع املبدأ التوجيهي     

  .                  مهلة إبداء االعتراض

                                                                                            املقـرر اخلاص أن اإلجراء املتعلق بتقدمي االعتراضات ال خيتلف عن اإلجراء املتعلق بإبداء                          كمـا بـني    -  ٥٩
                                                                                            ومن مث، ميكن إعادة تناول مجيع مشروعات املبادئ التوجيهية اليت كانت قد اعتمدهتا اللجنة               .                  الـتحفظات عليها  

 

                                                        
  : ٦- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٢٤ (

 االشتراك يف تقدمي االعتراضات

  .                                                                                   ال يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية يف تقدمي اعتراض على الطابع االنفرادي هلذا االعتراض 
  : ٧- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٢٥ (

 الشكل الكتايب

  .                        ً جيب أن يوضع االعتراض كتابةً 
  : ٨- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٢٦ (

 اإلعراب عن نية االعتراض على دخول املعاهدة حيز التنفيذ

َ                                يف حال نية الدولة أو املنظمة الدولية املعترضة على حتفظ ما االعتراَض على دخول املعاهدة حيز التنفيذ                                                              
  .                                                                           ظمة الدولية املتحفظة، ينبغي هلا أن تعرب بوضوح عن تلك النية وقت إبداء اعتراضها                       بينها وبني الدولة أو املن
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                                    ليهـا، وهو ما مت يف مشروع املبدأ                                                                                   بشـأن اإلجـراء املـتعلق بإبداء التحفظات، أو ميكن االكتفاء باإلحالـة إ            
  . )٢٧ ( ٩- ٦- ٢         التوجيهي 

                                                        مسألة تعليل االعتراض، وهي مسألة ال تتناوهلا اتفاقية          .  )٢٨ (  ١٠- ٦- ٢                                 ويتناول مشروع املبدأ التوجيهي      -  ٦٠
                                                                                                           ومع أن إمكانية إبداء اعتراضات هي مسألة استنسابية، فمن املفيد مع ذلك بيان أسباب االعتراض، سواء                  .      فيينا
                                                                                              ة للدولة املتحفظة أو بالنسبة لألطراف اليت يتعني عليها البت يف ما إذا كان التحفظ يف حمله، وخباصة عندما       بالنسب

                                          بل وتساءل املقرر اخلاص عما إذا كان يتعني على   .                                                   يكون أساس االعتراض هو التعارض مع غرض املعاهدة وهدفها
  .      تحفظات                                                    اللجنة تضمني دليل املمارسة توصية مماثلة تتعلق بتعليل ال

                   من اتفاقية فيينا   ٢٣           من املادة  ٣                                                                وفيما يتعلق مبسألة تأكيد االعتراضات، أشار املقرر اخلاص إىل أن الفقرة  -  ٦١
       ويتجلى   .                                                         ُ                       تنص على أن االعتراضات على التحفظات ال حتتاج إىل تأكيد إذا أُبديت قبل تأكيد التحفظ    ١٩٨٦     لعام 

                                          ً               ورأى املقرر اخلاص أن هذا املبدأ ذاته ميكن أيضاً تطبيقه يف        . )٢٩ (  ١١- ٦- ٢                                       هذا املبدأ يف مشروع املبدأ التوجيهي       
                                                   ً                 ً                                                 حـال ما إذا كانت دولة أو منظمة دولية قد قدمت اعتراضاً قبل أن تصبح طرفاً يف معاهدة، وهو ما ينص عليه                      

  . )٣٠ (  ١٢- ٦- ٢                     مشروع املبدأ التوجيهي 

                                                        

  : ٩- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٢٧ (

 إجراءات إبداء االعتراضات

       على   ٧- ١- ٢    و  ٦- ١- ٢    و  ٥- ١- ٢    و  ٤- ١- ٢    و  ٣- ١- ٢                                         ينطـبق مشـروع املـبادئ التوجيهـية         
  .                                         االعتراضات، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

  :  ١٠- ٦- ٢                        ا يلي نص املبدأ التوجيهي    فيم  )  ٢٨ (

 التعليل

  .                                                           ينبغي أن يشري االعتراض قدر اإلمكان إىل األسباب الداعية إىل إبدائه 
  :  ١١- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٢٩ (

                        ُ                         ًعدم جدوى تأكيد اعتراض أ بدي قبل تأكيد التحفظ رمسيا 

                                دولية قبل تأكيد التحفظ نفسه                            ُ                                              ال ضرورة لتأكيد اعتراض أُبدي على حتفظ صدر عن دولة أو منظمة             
  . ١- ٢- ٢    ً                       وفقاً ملشروع املبدأ التوجيهي 

  :  ١٢- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٣٠ (

                          ُ                                         عدم اشتراط تأكيد اعتراض أ بدي قبل التعبري عن الرضا بااللتزام باملعاهدة

           انب الدولة                                  ُ                                               ال يلزم التأكيد الرمسي على اعتراض أُبدي قبل اإلعراب عن الرضا بااللتزام باملعاهدة من ج
ِ                                          أو املنظمة الدولية اليت أبدته عندما ُتقِدم على اإلعراب عن رضاها بااللتزام باملعاهدة   ُ                                  .  
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                               يف غضوهنا إبداء االعتراض، وهو                                 يتعلق بالفقرة اليت ينبغي        )٣١ (  ١٣- ٦- ٢                             ومشـروع املـبدأ التوجيهي       -  ٦٢
                                               بيد أن املقرر اخلاص قد بني أن مشروع املبدأ           .     ١٩٨٦                             من اتفاقية فيينا لعام        ٢٠              من املادة     ٥                    مستوحى من الفقرة    

                 منه مسألة مهلة  ٣                يتناول يف الفقرة   "                        إجراءات اإلبالغ بالتحفظات "                               الذي سبق أن اعتمد، وعنوانه    ٦- ١- ٢          التوجيهي  
ِ          ً   مر الذي قد ُيحِدث التباساً                   إبداء االعتراض، األ         ، فهو   ١٣- ٦- ٢            ً                                    وعليه، وجتنباً لالزدواجية مع مشروع املبدأ التوجيهي   .            ُ  

  .        ً        اعتباراً من اآلن ٦- ١- ٢                     مشروع املبدأ التوجيهي   "      تنقيح "                                                           يقترح إما إعادة النظر يف هذه املسألة عند القراءة الثانية، أو 

                              ً      ً             جت عليه الدول من تقدميها إشعاراً مسبقاً باعتزامها                                               مث أعـاد املقرر اخلاص إىل األذهان ما كانت قد در     -  ٦٣
                                         ً           ويبدو أن تلك االعتراضات الوقائية تؤدي غرضاً من          .                                                          االعتراض على فئات معينة من التحفظات حىت قبل إبدائها        

                                                        وتتجلى هذه املمارسة املتبعة على نطاق واسع يف مشروع           .                                                   أهـم أغراض االعتراضات، هو إنذار اجلهة املتحفظة       
  . )٣٢ (  ١٤- ٦- ٢        لتوجيهي        املبدأ ا

                                                                                              وعلى نقيض االعتراضات الوقائية، مثة اعتراضات متأخرة، تقدم بعد انقضاء األجل املنصوص عليه يف اتفاقيات  -  ٦٤
    بيد   .                                                                      آثار االعتراضات املبداة يف األجل احملدد، كما أهنا ال تلغي القبول الضمين للتحفظ  "          االعتراضات "         وليس هلذه   .      فيينا

                                                                     هي مبثابة إعالنات ختضع، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، لنظام             "          االعتراضات "         أن هذه                           أن املقـرر اخلاص يرى      
     ً             ً           ونظراً ألنه توجد أصالً ممارسة       .                                                                       ً            اإلعالنات التفسريية أكثر مما ختضع لنظام التحفظات، وميكن أن يظل دورها إخطارياً           

  .       املتأخرة  "          االعتراضات "   َّ       مكرَّس هلذه    )٣٣ (  ١٥- ٦- ٢                                        من هذا القبيل، فإن مشروع املبدأ التوجيهي 

    َّ                                  ، بيَّن املقرر اخلاص أنه يرى ضرورة        ٩- ٧- ٢       إىل    ١- ٧- ٢                                              وفيما يتعلق مبشروعات املبادئ التوجيهية من        -  ٦٥
                                                                                                 تضـمني دليل املمارسة مبادئ توجيهية بشأن سحب االعتراضات وتعديلها، على الرغم من انعدام هذه املمارسة    

                                                        
  :  ١٣- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٣١ (

 مهلة إبداء االعتراض

                                                                      ً                  ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك، جيوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي اعتراضاً على حتفظ إما قبل 
             ً                                                                                           اثين عشر شهراً على تاريخ إشعارها بالتحفظ، أو يف تاريخ إعراب تلك الدولة أو املنظمة الدولية                             انقضاء فترة 

  .                                            ً        عن رضاها بااللتزام باملعاهدة، إذا كان ذلك الحقاً للتحفظ
  :  ١٤- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٣٢ (

 االعتراضات الوقائية

                                               ن أو ميكن إبداؤه يف املستقبل، أو على فئة معينة من                                                جيوز لدولة أو منظمة دولية االعتراض على حتفظ حمدد ممك
                                                                                                                         هـذه التحفظات، أو استثناء تطبيق املعاهدة كلها يف عالقاهتا مع اجلهة اليت تبدي التحفظ املمكن أو املمكن إبداؤه يف                    

  .         ً بليغه فعالً                                                                               وال تنشأ عن هذا االعتراض الوقائي اآلثار القانونية لالعتراض إال حني إجراء االعتراض أو ت  .        املستقبل
  :  ١٥- ٦- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٣٣ (

 االعتراضات املتأخرة

  ُ                                                                                 ال ُيحدث، مع ذلك، االعتراض على حتفظ أبدي بعد انقضاء األجل املنصوص عليه يف املبدأ التوجيهي 
ِ                                 مجيع اآلثار القانونية اليت ُيحِدثها االعتراض املبدى يف األجل احملدد  ١٣- ٦- ٢   ُ                         .  
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                                                                    دئ التوجيهية على نسق املبادئ التوجيهية املتعلقة بسحب التحفظات                                             كما أنه يرتئي أن تكون هذه املبا        .       ً   تقريـباً 
   ٣                              ، على التوايل، نص كل من الفقرة  )٣٥ ( ٢- ٧- ٢ و   )٣٤ ( ١- ٧- ٢                                      وعليه، يتضمن مشروعا املبدأين التوجيهيني   .         وتعديلها

      إحالة    )٣٦ ( ٣- ٧- ٢                                    كما يتضمن مشروع املبدأ التوجيهي        .        منها   ٢٣              من املادة     ٤                                من اتفاقية فيينا والفقرة        ٢٢           من املادة   
  .                                                                                          إىل املبادئ التوجيهية ذات الصلة فيما يتعلق بالتحفظات لنقلها إىل إبداء االعتراضات واإلبالغ بسحبها

              وقد يكون هلذه    .                                                   ً                               ومبقـابل ذلـك، فإن أثر سحب االعتراض ال ميكن اعتباره مماثالً ألثر سحب التحفظ               -  ٦٦
                                                   أن سحب االعتراض هو مبثابة قبول للتحفظات، وهذا هو                                                            املسألة جوانب بالغة التعقيد، إال أن من األفضل اعتبار        

          تناوله                                                     أما فيما يتعلق بتاريخ نفاذ سحب االعتراض، فيتم         .  )٣٧ ( ٤- ٧- ٢                                            املبدأ الذي يكرسه مشروع املبدأ التوجيهي       
          من املادة    )  ب ( ٣                                   حيث صيغ أوهلما على نسق الفقرة          )٣٩ ( ٦- ٧- ٢ و   )٣٨ ( ٥- ٧- ٢                               يف مشروعي املبدأين التوجيهيني     

  .    ١٩٨٦                اقية فيينا لعام         من اتف  ٢٢

                                                        

  : ١- ٧- ٢       توجيهي                     فيما يلي نص املبدأ ال  )  ٣٤ (

 سحب االعتراضات على التحفظات

  .                                                                 جيوز سحب االعتراض على التحفظ يف أي وقت، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك 
  : ٢- ٧- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٣٥ (

 شكل سحب االعتراضات على التحفظات

  .                                         ً ينبغي إبداء سحب االعتراض على التحفظ كتابياً 
  : ٣- ٧- ٢                            فيما يلي نص املبدأ التوجيهي  )  ٣٦ (

 إبداء االعتراضات على التحفظات واإلبالغ بسحبها

                                    يف حال سحب االعتراضات على التحفظات،  ٦- ٥- ٢   و ٥- ٥- ٢   و ٤- ٥- ٢                       تنطبق املبادئ التوجيهية 
  .                              مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

  : ٧- ٧- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٣٧ (

 أثر سحب االعتراض

  .                                              عنه يف وقت سابق إزاء حتفظ ما أهنا قبلت ذلك التحفظُ                         ً         ُتعترب كل دولة سحبت اعتراضاً أعلنت  
  : ٥- ٧- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٣٨ (

 تاريخ نفاذ سحب االعتراض

                                                                                                    ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك أو ما مل يتفق على خالف ذلك، ال يصبح سحب اعتراض على حتفظ                    
  .            ً           لتحفظ إشعاراً بذلك السحب                                                      نافذ املفعول إال عندما تتسلم الدولة أو املنظمة اليت أبدت ا

  : ٦- ٧- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٣٩ (

 احلاالت اليت جيوز فيها للدولة أو املنظمة الدولية املعترضة أن تنفرد بتحديد
 تاريخ نفاذ سحب االعتراض على التحفظ

                                 ً                                                                يصبح سحب االعتراض على التحفظ نافذاً يف التاريخ الذي حدده صاحبه حينما يكون هذا التاريخ               
  .    ً                 ّ                  ِّ         ً       الحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدول املتحفِّظة إشعاراً به
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                                                                              ً                                 كمـا أشار املقرر اخلاص إىل أنه جيوز، حىت وإن خلت املمارسة من ذلك، سحب اعتراض ما جزئياً، على حنو ما                      -  ٦٧
                       ، فهو مصاغ على نسق      )٤١ ( ٨- ٧- ٢                                      وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي         . )٤٠ ( ٧- ٧- ٢                                   ينص عليه مشروع املبدأ التوجيهي      

      احلالة    )٤٢ ( ٩- ٧- ٢                                ويتناول مشروع املبدأ التوجيهي        ").                          أثر السحب اجلزئي للتحفظ     ("    ١١- ٥- ٢                          مشـروع املبدأ التوجيهي     
ّ                      ً       ً                اليت تريد فيها دولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضاً بسيطاً أن توّسع نطاقه ليصبح اعتراضاً معتمداً                                        ومثة أسباب متعلقة حبسن      .                                               ً      ً      

  .                                     على االعتقاد بوجوب منع تشديد االعتراض          ً                                                النية، فضالً عن عدم إمكانية إدالء الدولة املتحفظة برأيها، حتمله

  ملخص املناقشة-٢

                                        ، لوحظ أنه ميكن أن يستنتج من فتوى         ٤- ٦- ٢    و  ٣- ٦- ٢                                             فـيما يـتعلق مبشروعي املبدأين التوجيهيني         -  ٦٨
                           غري املتعلقة بالتعارض مع غرض    " (        الثانوية "                               أنه جيوز التمييز بني االعتراضات  )٤٣ (    ١٩٥١                        حمكمة العدل الدولية لعام 

                                      وتكون اآلثار املترتبة على ذلك خمتلفة، ما   .                        القائمة على ذلك التعارض  "         الرئيسية "           واالعتراضات   )            اهدة وهدفها   املع
                                                                                                       يدعـو إىل االعتقاد بأنه، بالرغم من أن اتفاقية فيينا ال متيز صراحة بني هذين النوعني من االعتراضات، فإن نظام    

   من   )  ب ( ٤                                               ساؤل هنا عما إذا كانت القرينة الواردة يف الفقرة               غري أنه ميكن الت  .                    ً          االعتراضات ليس موحداً بالضرورة
                                 فهذا التنوع يف النظم قد يعلل        "         الثانوية "                                                                   من اتفاقية فيينا تنطبق على كل اعتراض أم على االعتراضات              ٢٠       املادة  

    ً                                                                                                          أيضـاً ما درجت عليه دول معينة من اعتراض على حتفظ يزعم أنه متعارض مع غرض املعاهدة وهدفها ال حيول                    
    ٢٠           من املادة     )  ب ( ٤  ُ                        وذُكـر كذلك أن الفقـرة       .                                                                        دون دخول املعاهدة حيز التنفيذ بني الدولة املتحفظة والدولة املعترضة         

                                                        
  : ٧- ٧- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٤٠ (

 السحب اجلزئي لالعتراض

                                      ً        ً                                                    جيـوز لدولة أو منظمة دولية أن تسحب جزئياً اعتراضاً على حتفظ، ما مل تنص املعاهدة على خالف                 
                                                العالقات التعاهدية بني اجلهة املعترضة واجلهة                                                          وخيفـف السحب اجلزئي آثار االعتراض القانونية على         .      ذلـك 

  .                              املتحفظة، أو على املعاهدة برمتها
                                                                                      خيضع السحب اجلزئي لالعتراض للقواعد الشكلية واإلجرائية ذاهتا اليت تطبق يف حالة السحب الكامل   

  .           ً     ً              ويصبح نافذاً وفقاً للشروط ذاهتا
  : ٨- ٧- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٤١ (

 لالعتراضأثر السحب اجلزئي 

  .   ِّ                                                                                   يعدِّل السحب اجلزئي لالعتراض األثر القانوين لالعتراض على النحو الوارد يف الصيغة اجلديدة لالعتراض 
  : ٩- ٧- ٢                           فيما يلي نص املبدأ التوجيهي   )  ٤٢ (

 منع تشديد االعتراض على حتفظ

  .                                       ً                                     ً  ال جيوز لدولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضاً على حتفظ أن تشدد أثر ذلك االعتراض الحقاً 

  .  ٢٧       الصفحة   ،     ١٩٥١                           تقارير حمكمة العدل الدولية،   )  ٤٣ (
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                          ً                وعلى اللجنة أال تعتمد نصوصاً يبدو أهنا          ".       ثانوية "                                    إال إذا كانت تتناول اعتراضات         ١٩                           ال تتفق مع أحكام املادة      
  .                              تنطوي على حتمية وجود نظام موحد

                                ، حيث إن التحفظ الذي يتعارض      "        الثانوية " و  "         الرئيسية "ُ                                          ُتئي عدم ضرورة التمييز بني االعتراضات              كما ار  -  ٦٩
   ٤- ٦- ٢   ُ                        واقُترح جعل املبدأ التوجيهي   .                       ُ         ً                                    مع غرض املعاهدة وهدفها ُيعترب الغياً وال تترتب عليه بالتايل آثار قانونية

                                         تحفظة حتفظها وعدم سحب الدولة املعترضة                          ً     ً                                           أكـثر دقة بتضمينه نصاً صرحياً بأنه، يف حال عدم سحب الدولة امل            
  .                                    اعتراضها، ال تدخل املعاهدة حيز التنفيذ

                          تكون له آثار يف مهلة تقدمي    "         الثانوية "           واالعتراضات   "         الرئيسية "  ُ                                 وذُكـر أن التميـيز بـني االعتراضات     -  ٧٠
                         من اتفاقية فيينا ال       ٢٠   ة             من املاد   ٥                                      ً                           ومن هذا املنطلق، فإن مهلة اإلثين عشر شهراً احملددة يف الفقرة              .          االعـتراض 

      ً           ً                      ، علماً بأنه، وفقاً هلذا الرأي، فإن        )                   االعتراضات الرئيسية  (                                                 تسري على األغراض املتصلة مبدة صالحية التحفظات        
  .  ١٩                                                                            من اتفاقية فيينا ال تسريان على االعتراضات على التحفظات الوارد ذكرها يف املادة   ٢١   و  ٢٠       املادتني 

                                                                   تسريان على مجيع أنواع االعتراضات، فال ينبغي التجاهل املنهجي            ٢١    و   ٢٠              ُ                 وحىت وإن اعُترب أن املادتني     -  ٧١
                                                                                ومن املفيد وضع مبدأ توجيهي إضايف يبني أنه، يف حال عدم وجود أي نص صريح                 .                            للتمييز بني فئيت االعتراضات   

  .        ُ                                        أو ضمين، ُيعترب أن االعتراض ال يتصل مبدة صالحية التحفظ

                                           ، مت التساؤل عما إذا مل يكن من األيسر          ]        اعتراضات   " [     إبداء " و  "     تقدمي "   يت                                   وفـيما يتعلق بالتمييز بني لفظ      -  ٧٢
  .                   يف كامل دليل املمارسة  "      إبداء "             استخدام لفظة 

              ً                 ومضمونه، نظراً ألنه ترد يف       ٣- ٦- ٢                               ً                                        كمـا أبـدي رأي مفاده أن مثة تبايناً بني عنوان املبدأ التوجيهي               -  ٧٣
ِ                           كما اسُتفِسر عما إذا مل تكن مثة حدود   . "to formulate"                        بينما ترد يف نصه عبارة "to make"                 عـنوانه عـبارة      ُ      

ّ                             إلمكانـية إبداء اعتراضات، وخباصة فيما يتعلق باملعاهدات اليت جتيز صراحةً استثناءات معينة، تسّميها مع ذلك                                     ً                                                                
     صلي،                                    وأثريت تساؤالت عما إذا كان االفتراض األ   ).      نافتا /     آلينا (                                    كاتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية   "      حتفظات "

                                                                                                                  وهو عدم بدء نفاذ املعاهدة بني الدولة أو املنظمة الدولية املعترضة والدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة، هو أفضل           
   .              من االتفاقية  ٢٠         من املادة   )  ب ( ٤                                   من االفتراض احلايل الذي تتضمنه الفقرة 

  "freedom"         لفظة              ً      ، لوحظ أيضاً أن    ٤- ٦- ٢    و  ٣- ٦- ٢                                               وفـيما يـتعلق مبشـروعي املبدأين التوجيهني          -  ٧٤
          ألي سبب من  "                  كما لوحظ أن عبارة   .                  ً                                     ال تفـي بالغـرض متاماً، حيث إن األمر يتعلق يف الواقع حبق     )          إمكانـية  (

           ً     ً     ً                                                                           تستلزم أيضاً وصفاً حمدداً، وذلك باإلشارة على األقل إىل اتفاقية فيينا أو إىل القانون الدويل العام، حيث   "       األسباب
ِ   اضات اليت تتناىف مع مبدأ حسن النية أو القانون امللِزم                              إن دليل املمارسة ال يتناول االعتر                                                .  

     ُ                              ُ                                                           كما أُعرب عن رأي مفاده أنه، إذا ما أُذن بإبداء حتفظات وكان التحفظ املقدم من دولة أو منظمة دولية  -  ٧٥
                ً                                       ومن املستصوب أيضاً توخي قدر أكرب من الدقة يف دليل            .      ً                                            واضحاً، ال حيق للدول األخرى أن تعترض على ذلك        

                                اليت قد حتد من إمكانية إبداء        )                      صرحية كانت أم ضمنية    (                                                  رسـة بشـأن األشـكال املمكنة لقبول التحفظات              املما
                            ً         وعالوة على ذلك، فقد لوحظ أيضاً أن احلق   .               ً                                            اعتراضات توخياً لتحقيق قدر أكرب من األمن يف العالقات التعاهدية
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                ً                             ن حتفظ ما متوافقاً أم غري متوافق مع غرض                                                                                 التقديري يف إبداء اعتراض ما ال يتوقف على مسألة معرفة ما إذا كا            
  . ٣- ٦- ٢   ُ                                واقُترح إدراج ذلك يف املبدأ التوجيهي   .               املعاهدة وهدفها

    ُ                                                  ، اسُتفسر عما إذا كان ميكن التحدث عن تقدمي طرف           ٥- ٦- ٢                                        وفـيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي        -  ٧٦
                                    ذا كان مثة فرق بني اعتراض تشترك                       كما سئل عما إ     .                                    فمن احلري التحدث عن اعتراض شرطي        ".        ً اعتراضاً "      حمتمل  

  .                                                                     يف تقدميه دول عدة وبني اعتراضات متالزمة أو متداخلة، مصاغة بعبارات متماثلة

                                                                                                     وسئل كذلك عما إذا كان متتع الدول اليت أعلنت عدم اعتزامها االنضمام إىل املعاهدة باحلقوق ذاهتا اليت             -  ٧٧
                                            وارتئي يف هذا الشأن مراعاة ممارسة الدول         .  ً               اً لـه ما يربره                                                          تتمـتع هبـا الدول املتعاقدة يف إبداء اعتراضات أمر         

  .                                                        واملنظمات اإلقليمية، وليس فقط ممارسة األمني العام لألمم املتحدة

                                                          إىل الدول أو املنظمات الدولية اليت حيق هلا أن تصبح            ٥- ٦- ٢                                             كمـا نوه بأن اإلشارة يف املبدأ التوجيهي          -  ٧٨
              ً                                              ً               يف أن تصبح طرفاً فيها، حيث إن من غري السهل البت يف النوايا، نظراً                "      النية   "    ً                                 طرفاً يف املعاهدة هي أفضل من معيار      

ُ            بيد أنه لوحظ أن املشكلة َمَرُدها        .                 ً      ً                                                            الرتـباطها ارتباطاً وثيقاً باإلجراءات الداخلية لدى الدولة أو املنظمات الدولية            َ  َ                        
     ُ                               كما ذُكر أن املمارسة املتبعة لدى        .     جيهي                                                                          الـترمجة اإلنكليزية غري املناسبة للنص األصلي الفرنسي ملشروع املبدأ التو          

  .                                                 ً                                          ّ    الدول أو املنظمات الدولية اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة يف إبداء اعتراضاهتا ليست ممارسة باّتة

                                                                                                           كما لوحظ أنه، عند النظر يف اآلثار املترتبة على االعتراضات، ينبغي تأكيد أن اعتراض دولة أو منظمة                  -  ٧٩
              ً                                               ً                                              ا أن تصبح طرفاً يف املعاهدة ال تترتب عليه آثار قانونية إال اعتباراً من االنضمام الفعلي للدولة أو                                دولـية حيق هل   

  .                        املنظمة املعنية إىل املعاهدة

                             ً                                        ، أشري إىل أنه رمبا ال يكون مفيداً بصيغته احلالية اليت تؤكد على              ٦- ٦- ٢                                وفيما يتعلق باملبدأ التوجيهي      -  ٨٠
  .         املشتركة                         الطابع االنفرادي لالعتراضات

              ً                 ، إال أنه، وفقاً ألحد اآلراء، ليس   ١٠- ٦- ٢                    ً                                كما متت املوافقة عموماً على فحوى مشروع املبدأ التوجيهي  -  ٨١
                                                                            ً                                   مثة ما يدعو إىل توسيع نطاق هذه التوصية لتشمل التحفظات؛ فالتحفظ، طاملا كان واضحاً، ال لزوم ألن يكون                  

                                                                داخلي، الداعية إىل إبدائه، على نقيض االعتراضات، اليت قد                    ً                        اليت غالباً ما تكون ذات طابع      -      ً           مشفوعاً باألسباب   
َ                                             ُيَسهِّل تعليلُها حتديَد مدى توافق التحفظ مع غرض املعاهدة وهدفها       ُ       ِّ  َ   ُ                         ً              وأُبدي رأي آخر، أوسع انتشاراً ، مفاده أن   . ُ 

َ               َّ         توسيع نطاق التوصية على هذا النحو حبيث تشمل التحفظات هو أمر مستصَوب طاملا كانت جمرَّد توصية                                                               .  

                                             ، سئل عما إذا مل يكن من املغاالة إعفاء الدول أو   ١٢- ٦- ٢                                            وفـيما يـتعلق مبشـروع املبدأ التوجيهي          -  ٨٢
   من   )                            أو حىت قبل توقيعها عليها     (                                ً                                                  املنظمات الدولية اليت أبدت اعتراضاً قبل اإلعراب عن رضاها بااللتزام باملعاهدة            

                                                       رح إعادة النظر يف هذا املبدأ التوجيهي، مع مراعاة             ُ واقُت  .                                                      تأكيد ذلك االعتراض وقت إعراهبا عن رضاها بااللتزام       
   .                             ً                                                                         الفترة الطويلة للغاية أحياناً الفاصلة بني ذلك االعتراض وإعراب اجلهة املقدمة له عن رضاها بااللتزام باملعاهدة

           فإذا أبدت  .      مبهمة  "                                      قبل اإلعراب عن رضاها بااللتزام باملعاهدة "     ُ                                   كمـا أُعرب عن رأي مفاده أن العبارة       -  ٨٣
               ً                                                                                                          دولـة ما اعتراضاً قبل توقيعها على املعاهدة وإذا كان التوقيع رهن التصديق أو القبول أو اإلقرار، فيلزم تأكيد                   
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         وسئل من    .                                                                                                          االعـتراض عند إيداع صك التصديق أو القبول أو اإلقرار، إذا مل تكن الدولة قد أكدته عند التوقيع                 
  .                                                    دمة قبل اإلعراب عن الرضا بااللتزام اعتراضات حقيقية      املق  "          االعتراضات "                                       جهة أخرى عما إذا كان ميكن اعتبار        

  .      ُ                                              كما اقُترح أال يسمح إال لألطراف املتعاقدة بتقدمي اعتراضات

   ُ                       ً                                 ، ذُكر أن فترة اثين عشر شهراً تسري منذ تاريخ إشعار             ١٣- ٦- ٢                                      وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -  ٨٤
                                                             لتايل التمييز بوضوح بني هذا التاريخ وتاريخ إبالغ الوديع                                                                الدولة أو املنظمة الدولية بالتحفظ؛ ومن الضروري با       

  .                ُ         الذي سبق أن اعُتمد     ٦- ١- ٢                                                                      وقد ورد نفس التمييز بني هذين التارخيني يف مشروع املبدأ التوجيهي              .        بالتحفظ
  ُ                                                                                                       وأُبـدي رأي آخر مفاده أنه، يف ضوء مشروع املبدأ التوجيهي هذا، ميكن حذف الفقرة الثالثة من مشروع املبدأ          

  .             مبزيد من الدقة  "        إشعارها "                     وارتئي شرح معىن عبارة   .  ٦- ١- ٢        لتوجيهي  ا

         ال ميكن أن   "         الوقائية "   ُ                            ، أُبدي رأي مفاده أن االعتراضات   ١٤- ٦- ٢                                 وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -  ٨٥
ُ  َّ                           وينبغي للدول أو املنظمات الدولية أن َتُردَّ على التحفظات الفعلية ال   .                         تترتب عليها آثار قانونية                   االفتراضية، ولديها                                    َ 

  .                                      كل الوقت الالزم لذلك بعد اإلشعار بالتحفظ

               ُ                                                                               ومـن جهـة أخرى، ُرئي أن هذه االعتراضات هي اعتراضات حقيقية تسفر عن كل ما يترتب عليها من آثار،     -  ٨٦
      َ       حدث إذَن عن         َ        فمن احلَري الت    .                                                                                             لكنها ال تصبح فعلية إال عندما يتوفر الشرطان الالزمان لذلك، ومها إبداء التحفظ وإبالغه             

ِ          ً                                             كما ذُكر أن مشروع املبدأ التوجيهي هذا قد ُيحِدث التباساً بني التصرحيات السياسية والتصرحيات                 ".                اعتراضات شرطية  "   ُ                                  ُ     
                           ينبغي تأكيدها عند إبداء      "              بالغات وقائية  "     ً                                    ووفقاً ألحد اآلراء، فمن األصح اعتبارها         .                                      الرامـية إىل إحـداث آثار قانونية      

  .     ُ                                      كما أُشري إىل إمكانية استبعاد جزء ما من معاهدة  .              ارها اعتراضات               ُ        التحفظ إذا ما أُريد اعتب

        ليست    ١٥- ٦- ٢                                    الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي        "                      مجيع اآلثار القانونية   "                            كمـا لوحـظ أن العبارة        -  ٨٧
ِ                                                        واضـحة مبـا فيه الكفاية؛ فوفقاً هلذا الرأي، ال ُتحِدث االعتراضات املتأخرة أية آثار قانونية                    حرى          وميكن باأل   .                            ً              ُ  

            ويف أي حال،    .                                                                                                     تشـبيهها باإلعالنات التفسريية لكوهنا مبثابة بيان بالطريقة اليت تفسر هبا الدولة املعترضة املعاهدة             
                    لذلك قام األمني العام   .                                                                                  ينبغي البت فيما إذا كان جيوز إبداء اعتراضات من هذا القبيل ويف أنواع اآلثار اليت حتدثها

                                                                       ولعل من املستنسب تضمني دليل املمارسة، على غرار اإلعالنات اليت ال              ".     بالغات "                           بـاإلبالغ عنها حتت تسمية      
                                               اليت ليست اعتراضات، حيث إن من شأن ذلك أن ينم عن   "                البالغات املعترضة "                           تشكل حتفظات، ردود األفعال أو 

  .                    ً املمارسة املتبعة حالياً

                    وقت سحب االعتراضات    "    بح                              ، ارتئي تعديل عنوانه ليص     ١- ٧- ٢                                        وفـيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي        -  ٨٨
   ".            على التحفظات

               وسئل عما إذا     .  ٣- ٧- ٢    و  ٢- ٧- ٢                                                               وأعرب أعضاء عديدون عن تأييدهم ملشروعي املبدأين التوجيهيني          -  ٨٩
  .                                 ً                             كان سحب تعديل االعتراضات يشمل أيضاً االعتراضات الوقائية واملتأخرة

                               م مما ينبغي، حيث إن سحب االعتراض                   ، رئي أن عنوانه أع ٤- ٧- ٢                                 وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -  ٩٠
   ".                             قبول التحفظ بسحب االعتراض عليه "                           وارتئي تعديل العنوان ليصبح   .                      قد تكون له آثار عديدة
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                                                              حيـاول معاجلة املسألة البالغة التعقيد املتعلقة بالسحب اجلزئي      ٧- ٧- ٢                               ومشـروع املـبدأ التوجـيهي        -  ٩١
  .                                                         ضوء ما سيجري من دراسة آلثار التحفظات واالعتراضات                                                ً          لالعتراضات، إال أنه جيدر أن يكون أكثر تعمقاً يف        

                              إىل مشروع املبدأ التوجيهي     ٧- ٧- ٢                                                                            وعـالوة على ذلك، ارتئي نقل اجلملة الثانية من مشروع املبدأ التوجيهي             
                   وفيما يتصل مبشروع     .  ٨- ٧- ٢                           ً                                           وقيل إن احلجة ذاهتا تسري أيضاً على عنوان مشروع املبدأ التوجيهي              .  ٨- ٧- ٢

                             ً     ً                                                   جيهي هذا، ذكر أن ليس مثة تالزماً تاماً بني السحب اجلزئي لالعتراض والسحب اجلزئي للتحفظ، حيث           املبدأ التو
  .                                                              إن الغرض الرئيسي من االعتراض هو احلفاظ على متامية املعاهدة بكاملها

                                                   ، تساءل أعضاء عديدون عما إذا كان املنع املطلق، حىت يف ٩- ٧- ٢                                 وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -  ٩٢
َ                 وأشري إىل أن مبدأ حسن النية، الذي مل ُيستشَهد به            .                       ً                                    غضون فترة اثين عشر شهراً، ميكن تربيره بانعدام املمارسة             ُ                                  

                                          ً               ومبا أن اللجنة قد قبلت بتشديد التحفظات رهناً بشروط           .                                   ُ         ً           فـيما يتعلق بتوسع نطاق التحفظات، ال ُيجدي نفعاً        
                            ً      ً                       ألقل أثناء فترة اإلثين عشر شهراً، علماً بأن اتفاقية فيينا مل                                                  معينة، فمن املنطقي أن تقبل بتشديد االعتراضات، على ا

                  ومن املتعذر، يف رأي   .                                       ً           ً                وقيل إن ليس مثة ما يربر املنع املطلق، نظراً لكونه باتاً أكثر مما ينبغي  .                  تتطرق إىل هذا األمر
               ذا أبدت دولة                       وعالوة على ذلك، فإ     .                                                                       أعضـاء آخرين، إقامة تالزم دقيق بني تشديد التحفظ وتشديد االعتراض          

             ً                            ً     ً                                                        موقعة اعتراضاً على حتفظ ما قبل أن تصبح رمسياً طرفاً يف املعاهدة، فينبغي أن يكون بإمكاهنا إبداء اعتراض مشدد 
  .               ً                                   ً  عندما تصبح طرفاً يف املعاهدة يف غضون فترة اثين عشر شهراً

                    التنفيذ بني الدولة                                                                                          وذكر أعضاء آخرون أنه إذا ما أبدي اعتراض دون أن مينع ذلك دخول املعاهدة حيز                 -  ٩٣
   ويف   .                                                                                              املـتحفظة والدولة املعترضة، فإن تشديد هذا االعتراض يف وقت الحق لن يكون له أثر من الناحية العملية  

                                                                                                                  مقـابل ذلـك، ففي حال إبداء عدة حتفظات، ليس مثة ما حيول دون تقدمي الدولة أو املنظمة الدولية اعتراضات                    
                           وليس مثة ما يستوجب تقدمي       .                              ً       ذلك يف غضون مهلة اإلثين عشر شهراً                                                   متتالـية على حتفظات خمتلفة، على أن يتم         

  .                                    َ            ً                           وعلى غرار ذلك، ففي حال سحب التحفظ، َيبطل تلقائياً أثر االعتراض عليه          .                             مجيع االعتراضات يف وقت واحد    
   ما                                                                                               كما رئي أن مشروع املبدأ التوجيهي موضع البحث مقبول ما مل يكن لدى الدول االنطباع جبواز هذا التشديد، 

         كما لوحظ   .                                         ً         ً                                                 يتيح للجهة املقدمة لالعتراض أن تتنصل، كلياً أو جزئياً، من التزاماهتا التعاهدية جتاه اجلهة املتحفظة      
                                             ً      ً                   يقتصر على احلاالت اليت تقدم فيها الدولة اعتراضاً أولياً ال يضر             ٩- ٧- ٢                                        أنه، إذا كان مشروع املبدأ التوجيهي       
                                                                  تحفظة، مث تعمد بعد ذلك إىل تشديد اعتراضها برفضها العالقات التعاهدية،                                      ببدء نفاذ املعاهدة بينها وبني الدولة امل

  .                        فإن ذلك لن يثري أية مشاكل

                                                                                     ً                 وارتأى عدد ال بأس به من األعضاء إضافة مشروع مبدأ توجيهي يوصي الدول بتعليل سحبها اعتراضاً                 -  ٩٤
                               نظور خمتلف؛ ومن شأن ذلك أن ييسر                                                                  ما، ما سيساعد اهليئات التعاهدية على تفهم أسباب النظر يف التحفظ من م

   ".                   احلوار بشأن التحفظات "

  استنتاجات املقرر اخلاص-٣

                                                                                                        أعرب املقرر اخلاص يف ختام املناقشة عن سروره ملا بدأ يظهر من توافق يف اآلراء على إحالة مشروعات                   -  ٩٥
                             تراضات الرئيسية واالعتراضات                                                وقال إنه قد أعجبته فكرة التمييز بني االع         .                                      املـبادئ التوجيهية إىل جلنة الصياغة     

   َّ      وبيَّن أن   .                               ً                    ً                                            الثانوية، إال أنه ما زال متشككاً يف استنسابيتها، نظراً الستنادها إىل ممارسة نادرة إىل حد ما وغري حامسة
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                                                                                  من اتفاقيات فيينا أو يف األعمال التحضريية أو يف املقترح الذي قدمه االحتاد                ٢٠           من املادة     )  ب ( ٤                ليس يف الفقرة    
                                                                                                              ثناء مؤمتر فيينا ما يتيح التمييز على هذا النحو، حيث مت التطرق إليه بإجناز يف الفتوى اليت صدرت عن                            الروسي أ 

   َّ                                                                    وبيَّن أن تيسري صياغة التحفظات قدر اإلمكان، واحلد بالتايل من آثار             .     ١٩٥١                                  حمكمـة العـدل الدولية يف عام        
    ٢٠           من املادة     )  ب ( ٤                         ينة املتضمنة يف الفقرة                   وإن عكس القر    .                                                  االعتراضات، كان اهلاجس الرئيسي لدى مؤمتر فيينا      

                                                                  ويف أقصى احلاالت، مل تتطرق اتفاقيات فيينا إىل مسألة التحقق مما إذا كانت   .                             يطرح مشاكل فيما يتصل باالتساق
                                                                                                       القواعد الواردة فيها واجبة التطبيق على التحفظات كافة أم فقط على التحفظات املستوفية معيار التوافق مع غرض 

َ                     ال َوقَْع لـه إال يف مسألة -              ً              ً    مهما كان مثرياً لالهتمام فكرياً -                             وعلى أي حال، فإن هذا التمييز   .         وهدفها       املعاهدة ْ  َ    
  .                          اآلثار املترتبة على التحفظات

                                                                                                    وأعرب املقرر اخلاص عن تأييده ملا أبدي من مالحظات بشأن التباين بني عنوان مشروع املبدأ التوجيهي              -  ٩٦
  . formuler             بالعبارة faire                                                         لعنوان مع النص،كما ينبغي أن يستعاض فيه عن عبارة                   مواءمة ا         فينبغي    .        ونصه  ٣- ٦- ٢

                                           َّ                                                                          وهـو يتفهم مقولة إن احلق يف إبداء اعتراضات مقيَّد بقواعد إجرائية وباملعاهدة نفسها إذا كانت املعاهدة جتيز                  
                         يث إن دليل املمارسة ال                                                                               غري أنه تساءل عما إذا كان ينبغي ذكر هذه النقطة األخرية يف النص، ح               .             حتفظات معينة 

َ                                                           يتضمن سوى قواعد إضافية ُيتَرك للدول أن تأخذ هبا أو ال تأخذ عن طريق أحكام تعاهدية خمالفة   ُ                       .  

                   ينبغي فهمها يف سياق   "                 ألي سبب من األسباب "                      ً                                     واملقـرر اخلـاص يتفهم أيضاً احلجة القائلة إن العبارة            -  ٩٧
                                                 وفيما يتعلق باحلق يف إبداء اعتراضات، فهو مقتنع بأن   .         رسة نفسه                                              اتفاقيات فيينا والقانون الدويل العام ودليل املما

            ً      واستدرك قائالً إنه   .                            ً         ً                  ً                               هذا احلق، مهما كان استنسابياً وتقديرياً، فهو ليس اعتباطياً، بل منظم مبوجب أحكام القانون
ِ                                 يصعب عليه تصور اعتراضات تتناىف مع أحكام القانون امللِزمة، مع أن ذلك ليس باألمر غري الوا   .             رد على اإلطالق                                                  

                                                                                             ً                          وقال إن فكرة بيان أن احلق يف إبداء اعتراضات هو حق ال عالقة لـه مبا إذا كان التحفظ يف حمله أو متوافقاً مع                       
                                                            غري أنه يعارض تضمني دليل املمارسة أية إشارة إىل اتفاقيات فيينا،   .                                        غرض املعاهدة وهدفها تبدو لـه فكرة مقبولة

  . ً       ً        الً وقائماً بذاته                            ألن الدليل ينبغي أن يكون مستق

            ً                                                            مناسبة متاماً بالفرنسية، لكن ميكن السعي إىل إجياد لفظة أنسب باإلنكليزية من "faculté"              وقال إن بلفظة  -  ٩٨
  .                                     املستخدمة يف الترمجة اإلنكليزية للتقرير"freedom"     لفظة 

               لى مشروع املبدأ                                                                                  وأعرب املقرر اخلاص عن اعتقاده بأن هذه املالحظات مجيعها ميكن أن تسري كذلك ع              -  ٩٩
                              واقترح على جلنة الصياغة أن       .             يف عنوانه  faculté                                                 ، مبا يف ذلك ما يتعلق منها باستخدام عبارة           ٤- ٦- ٢          التوجيهي  

  .                        تنظر بعناية يف هذه املسألة

                                                              ، فقال إنه يرى أن العديد من االنتقادات مردها سوء فهم            ٥- ٦- ٢                                      مث انتقل إىل مشروع املبدأ التوجيهي        -   ١٠٠
  ،"Tout État... ayant qualité pour devenir partie au traité"                                رة املستخدمة يف النص الفرنسي، وهي         فالعـبا   .       لغـوي 

               امتنعت منظمات        فإذا    .                       من اتفاقيات فيينا     ٢٣              من املادة     ١                                والنص ذاته يستند إىل الفقرة        .                                  ال تتضـمن أية إشارة إىل النية      
                                 ً                       إىل الدول اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة، فإن                                                                 إقليمية أو دول تنهض مبهام الوديع عن إبالغ التحفظات          
                     وفيما يتعلق بالتمييز   .                    من اتفاقيات فيينا  ٢٣           من املادة  ١                                          ً         تلك املنظمات اإلقليمية أو الدول ال تتصرف وفقاً للفقرة 

    يتم                                                                                                           بـني فـئيت مقدمـي االعتراضات، اقترح املقرر اخلاص شرحه بقدر أكرب من التفصيل يف التعليق، دون أن                    
  .                                         بالضرورة تعديل صياغة مشروع املبدأ التوجيهي
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                                                       ، قال املقرر اخلاص إنه يؤيد املالحظة اليت شددت على           ٦- ٦- ٢                                        وفـيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي        -   ١٠١
                                                                                                  إمكانـية االشتراك يف تقدمي االعتراضات أكثر من التشديد على الطابع االنفرادي لتلك االعتراضات، الذي ميكن    

                                                                                   أما فيما يتعلق باالعتراضات املتشاهبة املقدمة من عدة دول، فهو ال يرى إمكانية               .                  كـره يف التعليق                االكـتفاء بذ  
  .                                                                 اعتبارها اعتراضات مقدمة بصورة مشتركة، بل اعتراضات متوازية ومنفصلة

                    قد باتت معتمدة     ٩- ٦- ٢    و  ٨- ٦- ٢    و  ٧- ٦- ٢                                                      ونـوه املقرر اخلاص بأن مشروعات املبادئ التوجيهية          -   ١٠٢
  .                      تستدعي تعليقات معينة     ً    عموماً وال

                                                  قد أثار تعليقات مؤيدة؛ وقد أعجبه االقتراح          ١٠- ٦- ٢                                              وبني املقرر اخلاص أن مشروع املبدأ التوجيهي         -   ١٠٣
                                                                                                                     الذي مفاده أنه، يف حال امتناع الدولة املعترضة عن الرد، ميكن وضع افتراض، إما مبا مؤداه أن االعتراض يستند                   

                                   بيد أنه ال يرى ما الفائدة من افتراض   .                                  عاهدة وهدفها، أو مبا مؤداه عكس ذلك                             إىل عدم توافق التحفظ مع غرض امل
َ                            من هذا القبيل، حيث إنه يشك فيما إذا كانت آثار نوَعي االعتراضات كليهما متغايرة                                                 .  

                                                                                                            كمـا نـوه املقرر اخلاص بأن اقتراح إدراج مبدأ توجيهي إضايف يوصي الدول بإيراد األسباب الداعية إىل                   -   ١٠٤
   .                                                            ا حتفظات قد حظي بقدر كبري من التأييد، على الرغم من بعض التردد     تقدميه

                      ، ومفادها أنه ال ينطبق   ١٢- ٦- ٢                                                                وأبدى املقرر اخلاص موافقته على التعليقات على مشروع املبدأ التوجيهي  -   ١٠٥
                       ليت يبدأ نفاذها مبجرد                                                                                                        إال على املعاهدات اليت يتعني التصديق عليها أو إقرارها بعد التوقيع عليها، ال على املعاهدات ا               

                                                    وهو يدرك املخاطر املترتبة على حتديد فترة أطول مما ينبغي   .                                                      التوقيع عليها، إال أنه ارتأى إمكانية ذكر ذلك يف التعليق
                                  ُ                          ً                               َّ                         تفصل بني إبداء االعتراض والوقت الذي ُيحدث فيه ذلك االعتراض آثاراً، وهي خماطر أشار إليها أعضاء معيَّنون،                 

  .             ف ميكن تفاديها               إال أنه ال يرى كي

                                                  ، بني املقرر اخلاص أن معظم األعضاء يؤيدون حذف           ١٣- ٦- ٢                                        وفـيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي        -   ١٠٦
  .                                      ً  اليت يتضمنها املبدأ التوجيهي املذكور أوالً ٦- ١- ٢                                 الفقرة الثالثة من املبدأ التوجيهي 

ّ                          وقد تعّرض املبدآن التوجيهيان      -   ١٠٧                         ومها يتناوالن االعتراضات     .      نتقاد                   ألكرب قدر من اال      ١٥- ٦- ٢    و   ١٤- ٦- ٢      
َ                ونظراً ملا لديه هو من مفهوم مرن للقانون، فقد َنَسب إىل مشروعي   .                                           ً      املقدمة خارج الفترة الزمنية احملددة لذلك عادةً       َ                                      ً     

                                  فاالعتراضات الوقائية ال تكون هلا       .                                 ً              َّ                                   املبدأين التوجيهيني املذكورين آثاراً قال أعضاء معيَّنون إنه يصعب عليهم قبوهلا          
                                                      وقال إن مسألة االعتراضات الوقائية ذات األثر املتوسط هي     .                                          ً             ثار إال عند إبداء التحفظ الذي صدرت اعتراضاً عليه         آ

          وهو يعتقد   .                                                                                              مسـألة معقدة وعويصة، إال أنه يبدو له أن هذه االعتراضات قد تكون متوافقة مع أحكام اتفاقية فيينا  
              ، لكنه يتساءل "objecting communications"               بارة اإلنكليزية     ً                                          أيضاً بإمكانية مناقشة املصطلحات؛ وقد أعجبته الع

  .                           عن كيفية ترمجتها إىل الفرنسية

                                                         ، فهو يعتقد أن مسألة املهلة احملددة لتقدمي االعتراضات           ١٥- ٦- ٢                                      وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -   ١٠٨
                                 يف غضون املهلة احملددة لذلك، يظل                                      ً       فاالعتراض املتأخر، حىت وإن مل يكن مقدماً        .          ً                    ختتلف كلياً عن مسألة حتديدها    

ِ        ً                     بـيد أنه، من وجهة نظر املدرسة الوضعية، من الصحيح القول إن االعتراض املتأخر ال ُيحِدث آثاراً                   .        ً   اعتراضـاً    ُ                                                                         
   .                                                          قانونية، وميكن تضمني ذلك يف صياغة جديدة ملشروع املبدأ التوجيهي
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                                            قرر اخلاص أن األعضاء الذين اقترحوا تضمينه وقت     َّ     ، بيَّن امل ١- ٧- ٢                                 وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -   ١٠٩
ِ  ّ                 سـحب االعتراضات ُمِحقّون يف ذلك       ُ     ٤- ٧- ٢    و  ٣- ٧- ٢    و  ٢- ٧- ٢                                       ونوه بأن مشروعات املبادئ التوجيهية        .               

                                                                     قد حظيت بتأييد األعضاء الذين قدموا مداخالت بشأهنا، فيما عدا            ٨- ٧- ٢    و  ٧- ٧- ٢    و  ٦- ٧- ٢    و  ٥- ٧- ٢ و
  .                             ليت ميكن مناقشتها يف جلنة الصياغة                              بعض املالحظات املتصلة بصياغتها وا

  .  ٩- ٧- ٢   َّ                             ُ                                                                 وبيَّن من جهة أخرى أنه مل يغفل ما أُبدي من انتقادات على صياغة مشروع املبدأ التوجيهي                  -   ١١٠
             ً                                                             ً                      فهو يعتقد فعالً جبواز تشديد االعتراض على حتفظ إذا قدم يف غضون مهلة اإلثين عشر شهراً وشريطة أال يكون أثر 

  .                 العالقات التعاهدية                     هذا التشديد هو تعديل 

                                                                                                           ونـوه املقرر اخلاص أن مشروعات املبادئ التوجيهية املتعلقة بسحب االعتراضات وتعديلها تتناول االعتراضات               -   ١١١
  .                                                                                              الوقائية اليت تكون اعتراضات حمتملة حقيقية، لكنها ال تتناول االعتراضات املتأخرة اليت ليس هلا أثر قانوين

        ً              ُ                                                    نه معرباً عن أمله يف أن ُتحال مشاريع املبادئ التوجيهية مجيعها إىل جلنة الصياغة                      واختتم املقرر اخلاص بيا -   ١١٢
  .                                        َّ       اليت ميكنها النظر يف إعادة صياغة البعض املعيَّن منها

  عرض املقرر اخلاص تقريره الثاين عشر-٤

                شار إىل أنه يشكل                                                                           عرض املقرر اخلاص تقريره الثاين عشر املتعلق باإلجراءات املتصلة بقبول التحفظات، فأ -   ١١٣
     من   ٢٠           من املادة  ٥                             ومنطلق هذا التقرير هو الفقرة   . (A/CN.4/574)                                        يف الواقع اجلزء الثاين من تقريره احلادي عشر 

             ً                                  صياغتها حرفياً وإمنا يتضمن فكرهتا الرئيسية، وذلك    )٤٤ ( ٨- ٢                                                   اتفاقييت فيينا، اليت ال يردد مشروع املبدأ التوجيهي     
          ً            ُ   َّ                                        ويوضح أيضاً الظروف اليت ُيسجَّل فيها غياب اعتراض، إما ألن الدولة أو   .       تحفظات                          بطرحه مبدأ القبول الضمين لل

     قبول  (                                            يف هذا الشأن، أو ألن الدولة تلزم الصمت          )           قبول صريح  (                                      ً     ً              املـنظمة الدولـية املـتعاقدة قد أصدرت إعالناً صرحياً           
ِ    والذي ينتج عن التزام الدولة املصاِدقة  (  ة                                                                 وال يعتقد املقرر اخلاص أن التمييز بني القبول الضمين للتحفظات من جه      ).    ضمين                                 

َ                             ً          على املعاهدة الصمَت بعد أن يكون قد مت التحفظ فعالً                                     َ             ً        الناجم عن التزام الصمت فترةَ اثين عشر شهراً         (                والقبول الضمين     )                 
   عي                                            ففي احلالتني، الصمت يعين القبول، وال يستد        .                                                 من جهة أخرى هو متييز تترتب عليه آثار حمددة          )                    بعـد تقدمي التحفظ   

َ                   ً        ً                       هـذا التمييز تضمَني دليل املمارسة مبدأً توجيهياً يف هذا الشأن                                                                     وعالوة على ذلك، ال داعي العتبار البنود التعاهدية اليت           .                
  .                                                                    فهذه البنود اليت تلغي ضرورة القبول ال ختضع ألحكام القانون العام للتحفظات  .                 ً     ً      ً ختول التحفظ صراحةً قبوالً مسبقاً

                                                        
  : ٨- ٢                                 فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٤٤ (

 إبداء قبول التحفظات

  .                                                                                                     ينشأ قبول التحفظ عن غياب اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة على حتفظ أبدته دولة أو منظمة دولية
                     أو عن سكوت الدولة       )]               القبول الصريح   [(          ذا املعىن                                                          وجيـوز أن ينشـأ غياب االعتراض عن إعالن انفرادي هب          

    )].            القبول الضمين    [(  ١٣- ٦- ٢                                                                           املتعاقدة أو املنظمة الدولية املتعاقدة طيلة األجل املنصوص عليه يف املبدأ التوجيهي 
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    ومبا   .   ١٣- ٦- ٢                                     يتضمن فحوى مشروع املبدأ التوجيهي         )٤٥ (     ً مكرراً   ١- ٨- ٢                         ومشروع املبدأ التوجيهي     -   ١١٤
  .      ً  ونافالً     ً مكرراً   ١- ٨- ٢                                                                       أن اللجنة أحالت هذا األخري إىل جلنة الصياغة، فقد أضحى مشروع املبدأ التوجيهي 

                                                        ، فإن جدواه تتمثل يف إظهار أن قبول التحفظات واالعتراض      )٤٦ ( ١- ٨- ٢                               أمـا مشروع املبدأ التوجيهي       -   ١١٥
                         ما مل تنص املعاهدة على      "                                                      وليس لنا إال أن نتساءل عن جدوى االحتفاظ بعبارة            .                         ا وجهـان لعملة واحدة          علـيه 

                                        ذلك أن ميزة االحتفاظ هبا يضمن للدول         .                      من اتفاقية فيينا     ٢٠              من املادة     ٥                        رغم ورودها يف الفقرة       "         خالف ذلك 
  .                                         يعد جمرد قاعدة عرفية باإلمكان التنصل منها                                                    ً       املتفاوضة بشأن املعاهدة إمكانية تغيري أجل االثين عشر شهراً، الذي

   ٢                 املطروحة يف الفقرة  (                             قضية االتفاقيات احملدودة األطراف    )٤٧ ( ٢- ٨- ٢                           ويوضح مشروع املبدأ التوجيهي  -   ١١٦
                                                                            ، حيث ال حيق االعتراض على شرط القبول باإلمجاع لدولة جديدة متعاقدة قد              )                     من اتفاقييت فيينا     ٢٠             مـن املادة    

                                                                                  ال ميكن حتقيق هدف القبول الضمين الذي يضمن وضوح العالقات التعاهدية واستقرارها إذا        ف  .                تعـارض التحفظ  
  .                                                                                كان من شأن أي انضمام جديد أن يؤدي إىل االعتراض على مشاركة اجلهة املتحفظة على املعاهدة

                                                        على أن القبول الصريح للتحفظات ميكن أن يقع يف أي            )٤٨ ( ٣- ٨- ٢                                ويـنص مشروع املبدأ التوجيهي       -   ١١٧
  .                                ً            وقت قبل انقضاء أجل االثين عشر شهراً أو حىت بعده

                                                        
  :     ً مكرراً   ١- ٨- ٢                                 فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٤٥ (

 القبول الضمين للتحفظات

                                ، يعترب أن الدولة أو املنظمة       ]                                     أو تشترط املوافقة الصرحية لسبب آخر      [   ،                                      مـا مل تنص املعاهدة على نص خمالف       
                                                ً                                   ً                                        الدولـية قـد قبلت التحفظ إذا مل تكن قد أبدت اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة االثين عشر شهراً على تاريخ إشعارها                    

  .                                                                      ً بالتحفظ، أو حىت تاريخ إعراهبا عن الرضا باالرتباط باملعاهدة، أيهما يقع الحقاً
  : ١- ٨- ٢                              يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي     فيما  )  ٤٦ (

 الضمين للتحفظات القبول

                                                                         يعترب أن الدولة أو املنظمة الدولية قد قبلت التحفظ إذا مل تكن قد               ]                                      مـا مل تنص املعاهدة على نص خمالف،        [
  .  ١٤- ٦- ٢     إىل  ١- ٦- ٢            ً                ً                   أبدت اعتراضاً على التحفظ وفقاً للمبادئ التوجيهية 

  : ٢- ٨- ٢     يهي                              فيما يلي نص مشروع املبدأ التوج  )  ٤٧ (

 القبول الضمين لتحفظ يستلزم قبول الدول واملنظمات الدولية األخرى له باإلمجاع

                                                               ً      ً                                    يعترب التحفظ الذي يستلزم قبول األطراف لـه باإلمجاع ليحدث آثاره حتفظاً مقبوالً من الدول أو املنظمات                
                            ً                 ل أو املنظمات الدولية اعتراضاً على التحفظ عند                                              ً                                   الدولـية املتعاقدة أو اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً، إذا مل تبد هذه الدو              
  .                    ً                                     انصرام االثين عشر شهراً اليت تعقب تاريخ تسلمها لإلشعار بالتحفظ

  : ٣- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٤٨ (

 القبول الصريح للتحفظ

  .                   أو منظمة دولية أخرى                                                                                جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تقبل صراحة يف أي وقت التحفظ الذي تبديه دولة أخرى 
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                                  على التوايل مسأليت شكل وإجراءات        )٥٠ ( ٥- ٨- ٢ و   )٤٩ ( ٤- ٨- ٢                                     ويعـاجل مشروعا املبدأين التوجيهيني       -   ١١٨
  .                   إبداء القبول الصريح

      من    ٢٣              من املادة     ٣                                    ، مع تعديل طفيف، أحكام الفقرة        )٥١ ( ٦- ٨- ٢                                   ويعـيد مشـروع املبدأ التوجيهي        -   ١١٩
  .       يت فيينا      اتفاقي

                                         حل املشاكل املتصلة بصفة خاصة مبسألة         ١١- ٨- ٢       إىل    ٧- ٨- ٢                                     وتـتوخى مشاريع املبادئ التوجيهية       -   ١٢٠
  .                                            قبول التحفظات على الوثيقة املنشئة ملنظمة دولية

                       ً       من اتفاقييت فيينا، علماً بأن   ٢٠           من املادة  ٣                     النص الكامل للفقرة      )٥٢ ( ٧- ٨- ٢                               ويورد مشروع املبدأ التوجيهي      -   ١٢١
                       الوثيقة املنشئة ملنظمة    "                                                                                           قـرر اخلاص يعي أن هذا املبدأ ال حيل مجيع املشاكل املطروحة، ويف مقدمتها مشكلة تعريف                   امل

                                                                                                          وال يؤيد املقرر اخلاص التمييز بني القواعد املنطبقة على التحفظات على األحكام املتعلقة باملؤسسات وتلك                  ".        دولـية 
                                                                       يف املعاهدة ذاهتا، ألنه ليس من السهل الفصل بني هاتني الفئتني من                                                           املنطـبقة على التحفظات على األحكام األساسية      

  .      ً                متييزاً من هذا القبيل  ٢٠                            وعالوة على ذلك، ال تورد املادة   .                         ً              األحكام اليت تتوارد أحياناً يف املادة ذاهتا

                ا، أال وهي معرفة َ                                                                               َبيد أن املقرر اخلاص يعتقد أنه ينبغي االنكباب على مسألة أخرى مل حتسمها اتفاقيتا فيين -   ١٢٢
               ويرى أن قبول     .                                                                       ً             ً                 ما إذا كان ينبغي أن يكون القبول الذي تشترطه اهليئة املختصة يف املنظمة صرحياً أم رمبا ضمنياً                

                                                        

  : ٤- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٤٩ (

 الشكل الكتايب للقبول الصريح

  .                              جيب أن يبدى القبول الصريح كتابة
  : ٥- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٥٠ (

 إجراءات إبداء القبول الصريح

                       على القبول الصريح     ٧- ١- ٢    و  ٦- ١- ٢    و  ٥- ١- ٢    و  ٤- ١- ٢    و  ٣- ١- ٢                                 تسري مشاريع املبادئ التوجيهية     
  .                              مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

  : ٦- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٥١ (

 عدم ضرورة تأكيد القبول الذي يبدى قبل التأكيد الرمسي للتحفظ

                                                                          ً                                      إن القبول الصريح للتحفظ من جانب دولة أو منظمة دولية قبل تأكيد التحفظ وفقاً ملشروع املبدأ التوجيهي                 
  .                         ال حيتاج هو نفسه إىل تأكيد ١- ٢- ٢
  : ٧- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٥٢ (

 قبول حتفظ على الوثيقة املنشئة ملنظمة دولية

                                                                                                              حينما تشكل املعاهدة وثيقة منشئة ملنظمة دولية، وما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، فإن التحفظ يستلزم                 
  .                                   أن يقبل به اجلهاز املختص يف تلك املنظمة
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َ  َّ                                                                                اهليئة املختصة باملنظمة التحفظَ هو أمر غري ُمَسلَّم به بالنظر إىل الطابع اخلاص للقوانني التأسيسية، وهذا هو املبدأ                    ُ            َ                           
  . )٥٣ ( ٨- ٨- ٢             بدأ التوجيهي                    الذي يكرسه مشروع امل

                                                       إىل سد ثغرة أخرى يف اتفاقييت فيينا، أال وهي تعريف             )٥٤ ( ٩- ٨- ٢                                   ويسـعى مشـروع املبدأ التوجيهي        -   ١٢٣
                                                                فهذا احلكم، الذي ينظم ممارسة نادرة، ال حيل مع ذلك مجيع املشاكل اليت قد   .               بقبول التحفظات  "            اجلهاز املختص "

َ                                         ُتطـَرح يف هذا الصدد، وإحدى أشدها استع          ً                                                                  صاًء قضية تقدمي التحفظات قبل دخول الوثيقة املنشئة حيز النفاذ،          ُ  
                                                 وهذه هي اإلشكالية اليت يتصدى هلا مشروع املبدأ          .                                                              وبالتايل، قبل أن توجد هيئة خمتصة للبت يف مقبولية التحفظ         

          ستلزم أن                              ُ ِّ                                                      الذي ينص على أن التحفظ، لو قُدِّم قبل دخول الوثيقة املنشئة حيز النفاذ، ي                )٥٥ (  ١٠- ٨- ٢          التوجيهي  
  .                                                                                    يقبل به جمموع الدول واملنظمات الدولية املعنية، وإن كانت هذه الصيغة تستحق االستعراض بال شك

                                                          مسألة أخرى مل حتسمها اتفاقيتا فيينا، أال وهي ما إذا             )٥٦ (  ١١- ٨- ٢                                   ويتـناول مشروع املبدأ التوجيهي       -   ١٢٤
                                     ً      ولية يلغي إمكانية أن تعلق الدول فردياً على                                                                   كـان شرط القبول الصريح للتحفظات على الوثيقة املنشئة ملنظمة د        

                                                                                                    وميكن طرح اعتبارات خمالفة، ولكن املقرر اخلاص يعتقد أنه من اجملدي معرفة مواقف الدول واملنظمات                 .       التحفظ
                                        فمن شأن تلك املواقف أن تساعد اهليئة         .                                                                         الدولـية املتعاقدة، حىت وإن كانت تلك املواقف عدمية اآلثار القانونية          

  .                                                على اختاذ موقفها وأن تفسح اجملال حلوار بشأن التحفظات       املختصة 

                                                        

  : ٨- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٥٣ (

 غياب قرينة قبول حتفظ على وثيقة منشئة

  . ١- ٨- ٢                       وال يسري املبدأ التوجيهي   .                           ، ال يفترض قبول اجلهاز املختص ٧- ٨- ٢                           ألغراض تطبيق املبدأ التوجيهي 
  : ٩- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٥٤ (

 شئةاجلهاز املختص بقبول حتفظ على وثيقة من

                                                                                                               إن اجلهاز املختص بقبول حتفظ على الوثيقة املنشئة ملنظمة دولية هو اجلهاز الذي يعود إليه اختصاص البت يف                  
  .                                                                                                   قبول اجلهة املبدية للتحفظ يف املنظمة أو، إن مل يوجد، فهو اجلهاز الذي يعود إليه اختصاص تفسري الوثيقة املنشئة

  :  ١٠- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٥٥ (

 قبول حتفظ على الوثيقة املنشئة ملنظمة دولية يف احلالة اليت مل يشكل فيها بعد اجلهاز املختص

                                                         وعندما ال تكون الوثيقة املنشئة نافذة بعد، يستلزم          ٧- ٨- ٢                                                 يف احلالـة املنصـوص عليها يف املبدأ التوجيهي          
  .      ً  سارياً ١- ٨- ٢           التوجيهي           ويظل املبدأ  .                                                     التحفظ أن يقبل به جمموع الدول واملنظمات الدولية املعنية

  :  ١١- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٥٦ (

 حق أعضاء منظمة دولية يف قبول حتفظ على وثيقة منشئة

                                                                           حق الدول أو املنظمات الدولية األعضاء يف منظمة دولية يف اختاذ موقف              ٧- ٨- ٢                            ال يستبعد املبدأ التوجيهي     
  .                                             وال يكون هلذا التقييم يف حد ذاته أي آثار قانونية  .          للمنظمة                                      من صحة أو مالءمة حتفظ على الوثيقة املنشئة
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  .               لقبول التحفظات                            تكريس الطابع النهائي والبات    )٥٧ (  ١٢- ٨- ٢      ً                              وختاماً، يقترح مشروع املبدأ التوجيهي  -   ١٢٥
      من   ٥                                                                                                          ويف ظـل صمت اتفاقييت فيينا، يعتقد املقرر اخلاص أنه سيكون من قبيل التناقض مع هدف وغرض الفقرة                   

                                                                                                           منهما اإلقرار بأنه جيوز، بعد حصول القبول، للدولة أو للمنظمة الدولية اليت قبلت التحفظ أن تتراجع                    ٢٠       املادة  
                                                                                                               عـن قـبوهلا، أمـر ينايف املبدأ العام املتمثل يف صدق النية ومن شأنه أن يطرح مشاكل خطرية متصلة بالضمانة                

  .                                                           القانونية فيما يتعلق مبشاركة الدولة صاحبة التحفظ على املعاهدة

  ملخص املناقشة-٥

                                                                  ، لوحظ أن العبارتني الواردتني بني أقواس معقوفة ينبغي اإلبقاء           ٨- ٢                                     فيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -   ١٢٦
ِ                       كما اقُتِرح تبسيط صيغة نصه      .             ً                   عليهما توخياً ملزيد من الوضوح               ً                                وأثريت أيضاً مسألة أن الرجوع الواضح للقبول   .       ُ 

                                                     وارتأى البعض كذلك وضع مبدأ توجيهي بشأن القبول          .                   وليس إىل قاعدة                                        املضـمر يعـود إىل املمارسة املعتادة      
                                                                    من اتفاقييت فيينا، أو على أية حال، التمييز بني القبول الضمين والقبول   ٢٠           من املادة  ٥                      الضمين املقصود يف الفقرة 

                    استعمال عبارة واحدة                                                                                  ورأى آخرون أن ال داعي للتمييز بني القبول الضمين والقبول املضمر، وإمنا ينبغي             .      املضمر
  .                            لإلشارة إىل عدم االعتراض الصريح

                                                                                                                كما أفاد البعض أن اتفاقية فيينا ال يبدو أهنا تلغي إمكانية اإلعراب عن قبول حتفظ ما قبل املوافقة على                    -   ١٢٧
      صاحبة                                                                                            ويف تلك احلالة، لن تكون لذلك القبول آثار إال عندما تقام عالقات ثنائية بني الدولة                  .                   التقـيد باملعاهدة  

   .                         التحفظ والدولة اليت قبلته

                      من اتفاقييت فيينا      ٢٠              من املادة     ٥                    الواردة يف الفقرة      " ُ   َ               ً     ُيعتَبر التحفظ مقبوالً   "                             كما أثريت مسألة أن عبارة       -   ١٢٨
                                                                         وذهب رأي آخر إىل أنه حسب اتفاقية فيينا، يثري غياب االعتراض مفهوم               ".        االفتراض "                          تفـيد معىن اليقني وليس      

                          يف مشاريع املبادئ التوجيهية   "              افتراض القبول "         بالعبارة   "             القبول الضمين "                     غي االستعاضة عن عبارة                 االفتراض وأنه ينب
         ً                                                     وأشـري أيضاً إىل أن هذا االفتراض ال ينطبق إال عندما تكون              .  ٢- ٨- ٢    و      ً   مكـرراً    ١- ٨- ٢    و  ١- ٨- ٢    و  ٨- ٢

  .                  من اتفاقية فيينا  ١٩             ً                       التحفظات صاحلةً باملعىن املقصود يف املادة 

                         ، إذ ال داعي لتكرار مشروع  ١- ٨- ٢                     ملشروع املبدأ التوجيهي   "       املبسطة "                    ل بعض األعضاء الصيغة       َّ وقد فضَّ -   ١٢٩
َ                                             َبيد أن عدة أعضاء آخرين حبذوا الصيغة الواردة   .                                 ، حيث إنه قد أحيل إىل جلنة الصياغة  ١٣- ٦- ٢               املبدأ التوجيهي 

           كما ينبغي    .                    الناحية العملية        ً                                      مكرراً حيث يعتقدون أهنا أوضح وأفضل من        ١- ٨- ٢                             يف مشـروع املبدأ التوجيهي      
      من    ٢٠                                                                                                             اإلبقـاء على العبارة الواردة بني قوسني معقوفني بالنظر إىل تطابقها األكرب مع الفقرة اخلامسة من املادة                  

                                                                                                  كما أثريت قضية الدول أو املنظمات الدولية اليت تنضم إىل معاهدة دون إبداء اعتراض على حتفظ                  .               اتفاقييت فيينا 
                                                                          ويف تلك احلالة، لوحظ أن الدولة أو املنظمة الدولية ال تزال لديها إمكانية إبداء   .           ً ين عشر شهراً                  قبل انقضاء فترة اث

  .                  من اتفاقية فيينا  ٢٠           من املادة  ٥                                       ً      ً              اعتراض إىل غاية انقضاء فترة اثين عشر شهراً، طبقاً لنص الفقرة 

                                                        

  :  ١٢- ٨- ٢                                  فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٥٧ (

 الطابع النهائي والبات لقبول التحفظات

  .                          ً وال جيوز سحبه أو تعديله الحقاً  .                          ً                  إن قبول حتفظ صراحة أو ضمناً هو قبول هنائي وبات
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                      ء إمكانية قبول دول أو                               ، أعرب بعض األعضاء عن قلقهم إزا ٢- ٨- ٢                           وخبصوص مشروع املبدأ التوجيهي  -   ١٣٠
                                                بل أثريت قضية تسوية هذه املسألة بصياغة مشروع مبدأ   .                                               منظمات دولية حتفظات على معاهدة مل تنضم إليها بعد

َ                      كما لوحظ أن مشروع هذا املبدأ التوجيهي يبدو غَري متوافق مع             .                                           توجـيهي إضـايف بغرض توضيح هذه النقطة                                                   
                          ً                                     حفظات يف فترة االثين عشر شهراً اليت تلي اإلخطار بالتحفظ، دون اعتبار                                       اتفاقية فيينا، إذ حيصر القبول الضمين للت

                         ً                                                                                        إلمكانـية تقدمي دولة اعتراضاً على التحفظ وقت إبداء موافقتها على التقيد باملعاهدة، حىت لو حصل ذلك بعد                  
  .                        ً انقضاء فترة اثين عشر شهراً

  ،  ٦- ٨- ٢    و  ٥- ٨- ٢    و  ٤- ٨- ٢    و  ٣- ٨- ٢                                                           وأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم ملشاريع املبادئ التوجيهية          -   ١٣١
                           ، أثريت بعض الشكوك فيما      ٤- ٨- ٢                               وخبصوص مشروع املبدأ التوجيهي       .                                     مع بعض التعديالت املتعلقة بالصياغة    

  .                  يتعلق بطابعه املطلق

       بعبارة   "      عندما "                                          ، لوحظ أنه ميكن، باالستعاضة عن عبارة         ٧- ٨- ٢                                      وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -   ١٣٢
  .                                                  مييز بني األحكام األساسية واألحكام ذات الطابع التأسيسي             ، حل مشكل الت "   حيث "

                                                      ً  ، لوحظ أن من األفضل توضيح أن القبول ينبغي أن يكون كتابةً،  ٨- ٨- ٢                           وخبصوص مشروع املبدأ التوجيهي  -   ١٣٣
                                                       وذهب رأي إىل أن مفهوم االفتراض ينبغي االستعاضة عنه مبفهوم    .                                                   إذا كـان ذلك مقصد مشروع هذا املبدأ التوجيهي        

         وباإلضافة   .                                                                               أما إذا كان يشري إىل قرارات املنظمات الدولية، مثة شك يف أن هذا اإلجراء يطابق املمارسة  .            لقبول الضمين ا
  .         ال ينطبق ١- ٨- ٢                                                                     إىل ذلك، ال يتيح املشروع إمكانية توضيح أي من أحكام مشروع املبدأ التوجيهي 

       ً    ً                        ضرورياً حقاً، بالنظر إىل أن اهليئة  ٩- ٨- ٢  ي                                                  وتساءل بعض األعضاء عما إذا كان مشروع املبدأ التوجيه -   ١٣٤
    كما   .                                                                                               املختصة لقبول التحفظات على القانون التأسيسي ملنظمة دولية ختضع للقوانني الداخلية للمنظمة أو أعضائها

                                                                                                                     رأى الـبعض أنـه ينبغي التمييز بني اهليئات املتمتعة بصالحية اختاذ القرار بشأن قبول اجلهة املتحفظة يف املنظمة                   
  .                                  يئات املختصة لتفسري القانون التأسيسي   واهل

ُ ِ                                               ، ُسِئل عما إذا كان وجود نظامني لقبول التحفظات على   ١٠- ٨- ٢                                 وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -   ١٣٥   
                                                                                                       ً                     القـانون التأسيسي ملنظمة دولية، حسبما إذا حصل القبول قبل دخول ذلك القانون حيز النفاذ أم بعده، ال يشكل خطراً                    

  .                                                                 ِّ           ولرمبا لزم أن ينص على وجوب أن حيظى ذلك التحفظ بقبول مجيع األطراف املوقِّعة للمعاهدة  .         لقانونية             على الضمانة ا

ُ  ِّ                      كما ُحبِّذ االستعاضة عن عبارة  -   ١٣٦        ً  ، توخياً  "                                          اليت أعربت عن موافقتها على التقيد باملعاهدات "       بعبارة   "       املعنية "    
ّ                         واسُتفِسر عّما قد حيدث لو كانت مجيع الد  .              للدقة والوضوح     ِ   .                                                ً ول اليت تصادق على الصك تقوم بذلك عند إبدائها حتفظاً   ُ  

                     ال تطابق العبارة    "right"                                 ، لوحظ أن العبارة اإلنكليزية        ١١- ٨- ٢                                   وفيما خيص مشروع املبدأ التوجيهي       -   ١٣٧
"faculté"                 الواردة يف النص الفرنسي األصلي وأن عنوان املبدأ التوجيهي ال جيسد حمتواه ألن املوقف املتخذ بشأن                                                                                                        

              كما لوحظ أن     .          ً                                                   وميكن أيضاً إدخال حتسينات أخرى على صياغة نص هذا املشروع           .                      ً     فظ ما قد يكون اعتراضاً     حت
                          فقد يكون التقييم مبثابة      .                                           هي إما قطعية أكثر من الالزم أو نافلة         "                                          وال يكون هلذا التقييم أي آثار قانونية       "         عـبارة   

                     وقبول اهليئة املختصة يف   .                     كون مبثابة إعالن سياسي         ، أو قد ي "                    احلوار بشأن التحفظات  "                        إعالن تفسريي ويساهم يف     
  .                                                                                              املنظمة للتحفظ ال مينع الدول من إبداء اعتراضات وينبغي أن تظل مسألة آثارها القانونية مفتوحة للنقاش
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                                                        ، رأي بعض األعضاء أن القبول ال ينبغي لـه، يف مجيع             ١٢- ٨- ٢                                   وفيما خيص مشروع املبدأ التوجيهي       -   ١٣٨
                ً                                          وجرت اإلشارة أيضاً إىل أن القبول الصريح ال ينبغي أن يعد         .                              ذا طابع هنائي وال رجعة فيه                          الظـروف، أن يكون     

  .      ً                                       ً                                                                     هنائـياً وال رجعة فيه إال بعد انقضاء اثين عشر شهراً على تقدمي التحفظ كما هو احلال بالنسبة للقبول الضمين                   
                     ً                النظام أن يكون مطابقاً للنظام املعتمد                                                                 وينبغي أن يكون بإمكان الدول خالهلا سحب قبوهلا لتحفظ ما، وينبغي هلذا 

  .                     فيما يتعلق باالعتراضات

               ً                                                                              ورأى البعض أيضاً أنه ينبغي أن يكون بإمكان الدولة اليت قبلت التحفظ إعادة النظر يف موقفها، يف بعض  -   ١٣٩
ِ                                       احلاالت، إذا الحظت مثالً أن التحفظ لـه انعكاسات أكرب بكثري أو إذا اعُتِمد تفسري قضائي يعطيه م                          عىن خيتلف                     ً                                          ُ 

  .                                                          كليا عما كان لديه حلظة تسجيله أو إذا حدث تغري أساسي يف الظروف

                                                                         َ                          وحسـب رأي آخـر، ينبغي يف تلك احلاالت أن يتخذ رد فعل الدولة اليت قبلت التحفظ شكلَ إعالن                    -   ١٤٠
  .                     يوضح ويفسر شروط قبوهلا

  استنتاجات املقرر اخلاص-٦

                                                          رغم الطابع التقين واجلاف للموضوع، أيدوا إحالة مشاريع                                                الحـظ املقرر اخلاص أن مجيع املتحدثني، و        -   ١٤١
                                                        ومبا أن العديد من اقتراحات أعضاء اللجنة ذات طابع           .                    إىل جلنة الصياغة     ١٢- ٨- ٢       إىل    ٨- ٢                   املبادئ التوجيهية   

  .                                                                   لـه صلة بالصياغة أو الترمجة، فإن جلنة الصياغة تتمتع بصالحية الفصل فيها

      حتظى      ً مكرراً   ١- ٨- ٢                                            صيغة البديلة املقترحة يف مشروع املبدأ التوجيهي                              ومـن جهة أخرى، بدا له أن ال   -   ١٤٢
  .                                                                                                              بالتفضـيل؛ وميكن مواصلة االنكباب يف جلنة الصياغة على دراسة املسألة اليت مل تطرح أي إشكال يتعلق باملبدأ               

  )                   من اتفاقييت فيينا ٠ ٢           من املادة  ٥                 الواردة يف الفقرة    " (                   إذا وقع يف تاريخ الحق "                                وهو متفق مع من قالوا إن العبارة 
      ُ   ُّ    ولكنه ُيشكُّ    .                                                                                                      تعين بالضرورة أن تستفيد الدول واملنظمات الدولية املتعاقدة من مدة أدناها سنة للبت يف حتفظ ما               

  . ١- ٨- ٢                                                             يف أن هذه الفرضية سيكون هلا أثر على صياغة مشروع املبدأ التوجيهي 

                 اليت أفضت به     ٢- ٨- ٢                    ع املبدأ التوجيهي                                                          وخيتلف األمر فيما يتعلق باملالحظات املسجلة خبصوص مشرو        -   ١٤٣
                                          ً                إذا جعلت معاهدة ما دخوهلا حيز النفاذ مرهوناً مبصادقة           )  أ   : (                                              إىل اخللوص إىل وجوب التمييز بني أربع فرضيات       

َ  ِّ                                                    املَوقِّعني عليها باإلمجاع، انطبق املبدأ املنصوص عليه يف الفقرة                                     من اتفاقية فيينا بدون أدىن شك، ما   ٢٠           من املادة  ٥  
    أما   .                                                                ِّ                          أن املعاهدة ال ميكن أن تدخل حيز النفاذ قبل أن يصادق عليها مجيع املوقِّعني دون االعتراض على التحفظ    دام 

                                                            إحداها تتعلق مبسألة معرفة ما إذا كان ينبغي، لسبب آخر، أن حيظى   )  ب   : (                              الفرضيات األخرى فهي أكثر حساسية
                                              نظمات الدولية الراغبة يف االنضمام، فيعتقد املقرر                        وأخرى تتصل بالدول أو امل  )  ج (                         التحفظ بقبول مجيع األطراف؛ 

َ                                  اخلاص بالتايل أنه إذا ما أُريَد احلفاظ على جوهر املادة                                                  ً        ً             ، ينبغي اإلقرار بأن أمامها اثين عشر شهراً اعتباراً من            ٢٠                        ُ  
   ً  هراً                                                                                                           تاريخ اإلخطار بالتصديق، وبأنه بإمكاهنا حينئذ أو يف وقت الحق يف غضون ما تبقى من أجل االثين عشر ش                  

                                                                                يف حال عدم دخول املعاهدة حيز النفاذ، ميكن لألطراف أن يتخذوا موقفهم إزاء               )  د (                           أن تـرفض قبول التحفظ؛      
                                                                                   ً                 التحفظ خالل كامل الفترة املمتدة من تاريخ اإلخطار إىل غاية انقضاء أجل مدته اثنا عشر شهراً بعد اإلخطار، أو 

                                                إال أن املقرر اخلاص يرى أن إما مشروع املبدأ           .   ئذ                                                             إىل حـني دخـول املعـاهدة حيز النفاذ إذا حل موعده بعد            
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            وميكن للجنة    .                    ً                    هو الذي يكون سارياً يف مجيع احلاالت        ٢- ٨- ٢                               أو مشروع املبدأ التوجيهي       ١- ٨- ٢          التوجيهي  
                                                                                                         الصـياغة أن تواصـل دراسة هذه املسائل وحتدد الفرضية اليت تتماشى مع كل مشروع من مشاريع هذه املبادئ             

  .                                       ص على ضرورة احلفاظ على العالقات التعاهدية                 التوجيهية، مع احلر

                                                                                                         بـيد أن املقـرر اخلـاص يرى أن مسألة معرفة ما إذا كان ينبغي احلديث، فيما خيص مشاريع املبادئ                     -   ١٤٤
        ، ليست   "             القبول الضمين  "                أو باألحرى عن      "                      افتراض القبول الضمين   "       ، عن    ٢- ٨- ٢    و  ١- ٨- ٢    و  ٨- ٢           التوجيهية  

                                          ً                                        قع مقتنع بأن التزام الصمت خالل اثين عشر شهراً أو إىل أن حيني موعد التصديق                           فهو يف الوا    .                  جمرد مسألة صياغة  
                                                                                                بدفاع أنه قد يتضح أن التحفظ غري مشروع ألسباب خمتلفة، منها على سبيل املثال عدم توافقه مع غرض املعاهدة 

   ٥                   توافق مع الفقرة                                                  كما أن هذا املوقف املبدئي هو وحده الذي ي          .                                              وهدفها يبعث بكل بساطة على افتراض القبول      
   ".ُ   َ               ً   ُيعتَبر التحفظ مقبوالً "                                   من اتفاقية فيينا اليت تنص على أنه   ٢٠         من املادة 

                                                            ، أعرب املقرر اخلاص عن اعتقاده الراسخ بأن إضافة كلمة           ٣- ٨- ٢                               وخبصوص مشروع املبدأ التوجيهي      -   ١٤٥
  .             بعني االعتبار                      أمر ستأخذه جلنة الصياغة  "                         للدولة أو املنظمة الدولية "          بعد عبارة   "         املتعاقدة "

                                    غري مربرة؛ وهي باإلضافة إىل ذلك        ٤- ٨- ٢                                                         وبدت لـه الشكوك املثارة بشأن مشروع املبدأ التوجيهي          -   ١٤٦
                       َّ                                                                                          جعلت حمط تساؤل إحدى املسلَّمات األساسية اليت قام عليها املشروع، أي التقيد بنص اتفاقية فيينا؛ اليت تقتضي                 

  .     ً كتابةً      ً                صراحةً إبداء القبول   ٢٣           من مادهتا  ١       الفقرة 

                                  ويدعو إىل التمييز بني األحكام       ٦- ٨- ٢                    ً                                          وكذلـك مل يؤيـد اقـتراحاً يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي             -   ١٤٧
                                            فال جمال لإلقدام على ذلك دون أن تؤخذ يف االعتبار   .                                                     املؤسساتية واألحكام األساسية للوثيقة املنشئة ملنظمة دولية

  .                        لنظرية وعلى صعيد املمارسة                                            املشاكل اليت قد يثريها هذا التمييز من الناحية ا

            ألن شفافية  ٨- ٨- ٢                                           ً                              وال يرتئي املقرر اخلاص اختاذ قواعد املنظمة مرجعاً يف إطار مشروع املبدأ التوجيهي  -   ١٤٨
  .                                                            العملية واليقني الذي ينبغي أن يتولد عنها مها األمران املهمان هنا

                                    اص عن اعتقاده الراسخ بأنه من املناسب                ، أعرب املقرر اخل ٩- ٨- ٢                                 وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -   ١٤٩
                                                                          ً                                                   على نقيض ذلك، إرساء املبدأ القائل إن اجلهاز املختص هو الذي يعود إليه البت بناًء على قواعد املنظمة، حىت وإن كان                     

  .                                                                                           ذلك ال يكفي؛ وحتتفظ الصياغة احلالية بأمهيتها يف حال عدم حتديد الوثيقة املنشئة أي إجراء يف هذا الشأن

                       الدول واملنظمات الدولية  "                             ، يعتقد أن االستعاضة عن عبارة   ١٠- ٨- ٢                          خبصوص مشروع املبدأ التوجيهي  و -   ١٥٠
ِ                                                      قد ُتحِدث صعوبات؛ ولرمبا قد يكون من األفضل اإلشارة إىل           "                                   الدول واملنظمات الدولية املتعاقدة    "        بعبارة    "       املعنية   ُ   

   ".      املوقعة "                       الدول واملنظمات الدولية 

َ               ، أقر بأن عنوانه ال يوافق مضمونه وبأنه ينبغي َتَوخي            ١١- ٨- ٢              دأ التوجيهي                          وفـيما خيص مشروع املب     -   ١٥١  َ                                            
َ  َّ                                                                                              كما َسلَّم بوجوب إعادة النظر فما قيل بشأن اآلثار القانونية بغية تفادي إعطاء االنطباع بأن                 .                صـيغة جديـدة        

ِ             أعضاء املنظمة الدولية ميكنهم أن يعترضوا على موقف اجلهاز املختص، الذي ُيلِزم اجلميع، و                       استبدال الصيغة احلالية                                                                  ُ  
   ".                                        دون املساس باآلثار اليت قد تترتب على ممارسته "                              بنهج أقل سلبية، من قبيل عبارة 
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ٍ                     ، ال يرى املقرر اخلاص أي داٍع جلعل النظام           ١٢- ٨- ٢      ً                                       وخـتاماً، وخبصـوص مشروع املبدأ التوجيهي         -   ١٥٢                         
                                          ليت تبادر إىل إصدار إعالن بقبول حتفظ ال                  فالدولة ا   .                              ً                                القـانوين للقـبول الصريح متوافقاً مع نظام القبول الضمين         

                  ً                  فليس هذا األمر مربراً بنص اتفاقية        .                                                                ً                ميكـنها التراجع عن هذا األمر حىت لو مت قبل انقضاء فترة االثين عشر شهراً              
َ  ِّ              ً                               وباإلضافة إىل ذلك، قد ُيَخلِّف القبول آثاراً جوهرية يف وضع الدولة صاحبة   .                 ً                   فيينا وال متوافقاً مع مبدأ صدق النية  ُ                    

                                                                                                                  الـتحفظ إزاء املعـاهدة، وقد تشكل إمكانية التراجع عن هذا القبول عامل عدم استقرار قوي من منظور أمن                   
                                                                                      كما ال يوافق على االقتراح القائل بإمكانية التراجع عن قبول صريح يف حال مت على أساس           .                     العالقـات القانونية  

                                            س هلذا األخري سوى سلطة نسبية فيما يتعلق           فلي  .                                                            تفسري خاص للمعاهدة مث صدور تفسري قضائي خيالفه فيما بعد         
                                                                                      ً        باملسألة املطروحة وميكن يف هذه احلالة للدولة اليت قبلت التحفظ إصدار إعالن تفسريي يف أي وقت طبقاً ملشروع 

  . ٣- ٤- ٢               املبدأ التوجيهي 

                                                           نـص مشـاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحفظات على          �    جيم 
                  بصفة مؤقتة حىت اآلن                             املعاهدات واليت اعتمدهتا اللجنة 

 نص مشاريع املبادئ التوجيهية -١

  .                                                                         يرد أدناه نص مشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن -   ١٥٣

  على املعاهداتالتحفظات
 املمارسة دليل

 )٥٨(توضيحية مذكرة

         البنود          عتماد هذه  وا  .       منوذجية    ً  نوداً        يتضمن ب              املمارسة هذا     دليل                                      بعض مشاريع املبادئ التوجيهية الواردة يف  
         فيها       املناسب                              لتحديد احلاالت اليت يكون من                                     وينبغي الرجوع إىل التعليقات       .      معينة             ً               قـد يكون مفيداً يف حاالت       

  .                هذه البنود اخلاصة         استخدام

         التعاريف - ١

  )٥٩ (          التحفظات     تعريف  ١- ١

        معاهدة                                 ره دولة أو منظمة دولية عند توقيع          ً     ً                          انفرادياً، أياً كان نصه أو تسميته، تصد     ً إعالناً  "       التحفظ   "   يعين 
                                 ً          إليها أو عند تقدمي دولة ما إشعاراً               االنضمام                                ً                                            أو التصـديق عليها أو إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو              

                                                        
     ١٠                                                       رمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم                                   لالطالع على التعليق، انظر الوثائق ال  )  ٥٨ (

) A/58/10(  ١٥٠         ، الصفحة   .  
         الثالثة           الدورة    ،         رجع نفسه                                          مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر امل           عـلى                      عـلى التعلـيق             لالطـالع   )  ٥٩ (

  .   ١٨٢     إىل    ١٧٩   من        لصفحات    ، ا )(A/53/10    ١٠                   واخلمسون، امللحق رقم 
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                                                                          أو تلك املنظمة من ذلك اإلعالن إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين                   الدولة                                 باخلالفـة يف معاهدة، وهتدف تلك       
  .       الدولية                                                                   من املعاهدة من حيث انطباق تلك األحكام على هذه الدولة أو هذه املنظمة      معينة    كام   ألح

  )٦١ (                موضوع التحفظات )٦٠ ( ] ٤- ١- ١     [ ١- ١- ١

       يتعلق                                                                                 أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما                     استبعاد                   من التحفظ هو         اهلدف
  .             تصدر التحفظ   اليت                                          هذه األحكام على الدولة أو املنظمة الدولية                            ببعض اجلوانب احملددة عند تطبيق

  )٦٢ (                                     احلاالت اليت جيوز فيها إبداء التحفظات ٢- ١- ١

                املوافقة على     عن                       مجيع وسائل اإلعراب      ١- ١                            ً                           اليت جيوز فيها إبداء حتفظ طبقاً للمبدأ التوجيهي               احلاالت      تشمل 
  .                     بشأن قانون املعاهدات    ١٩٨٦   و    ١٩٦٩     عامي  ل           اقييت فيينا         من اتف  ١١                                االلتزام مبعاهدة، املذكورة يف املادة 

  )٦٣ (       اإلقليمي             ذات النطاق         التحفظات  ] ٨- ١- ١     [ ٣- ١- ١

                                  تطبيق معاهدة أو بعض أحكامها على        استبعاد     ً                                         حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولة     يشكل 
  .                    عدم وجود هذا اإلعالن    حالة                                     إقليم كانت ستنطبق عليه هذه املعاهدة يف 

  )٦٤ (                                             التحفظات اليت تبدى عند اإلخطار بالتطبيق اإلقليمي  ] ٣- ١- ١   [ ٤- ١- ١

                                   أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة         استبعاد     ً                                         حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولة     يشكل 
  .      معاهدة  لل  ُ                 ً                   ُتصدر بشأنه إشعاراً بالتطبيق اإلقليمي          على إقليم           من معاهدة 

  )٦٥ (                                             ات الرامية إىل احلد من التزامات اجلهات املصدرة هلا     اإلعالن  ] ٦- ١- ١   [ ٥- ١- ١

                          الدولة أو املنظمة عن        تلك                                                    الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند إعراب                  االنفرادي     ً             حتفظـاً اإلعالن           يشـكل  
  .     عاهدة                     اليت تفرضها عليها امل         االلتزامات                                 هتدف منه اجلهة اليت تصدره إىل احلد من       والذي                      على االلتزام مبعاهدة         موافقتها

                                                        
ـ         يشـري   )  ٦٠ (        ، حسب                                                                     معقوفتني إىل رقم مشروع املبدأ التوجيهي يف تقرير املقرر اخلاص أو                   قوسني     بني      وارد                الـرقم ال

  .         النهائي        التوجيهي                                                                     األصلي ملشروع مبدأ توجيهي ورد يف تقرير املقرر اخلاص وأدمج يف مشروع املبدأ      الرقم     إىل            مقتضى احلال،
                       للجمعية العامة، الدورة                الوثائق الرمسية                                  مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر    على              على التعليق      لالطالع  )  ٦١ (

  .   ١٨٦     إىل    ١٨٠   من         الصفحات   ،  )A/54/10   (  ١٠                     واخلمسون، امللحق رقم        الرابعة
                الدورة الثالثة                                                       مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،            على                     علــى التعليـق            لالطـالع   )  ٦٢ (

  .   ١٩٠     إىل    ١٨٧   من          الصفحات   ، )A/53/10   (  ١٠      رقم      امللحق         واخلمسون، 
  .   ١٩٣     إىل    ١٩٠   من                                                      مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات   لى ع              على التعليق      لالطالع  )  ٦٣ (
  .   ١٩٥     إىل    ١٩٣   من                                                      مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات    على              على التعليق      لالطالع  )  ٦٤ (
   ة    رابع  ال        الدورة                املرجع نفسه،                                        مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر            عـلى                      عـلى التعلـيق             لالطـالع   )  ٦٥ (
  .   ١٩١     إىل    ١٨٧   من        لصفحات    ، ا )A/54/10 (    ١٠             ن، امللحق رقم       واخلمسو
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  )٦٦ (                                                   اإلعالنات الرامية إىل الوفاء بالتزام بطرق معادلة ٦- ١- ١

                                                      أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو املنظمة                  دولة       صدره          الذي ت          االنفرادي     ً           حتفظاً اإلعالن        يشكل 
   ً           عمالً باملعاهدة                                                                                          عن موافقتها على االلتزام مبعاهدة والذي هتدف تلك الدولة أو املنظمة من خالله إىل الوفاء بالتزام  

  .                                                        بطريقة ختتلف عن تلك اليت تفرضها املعاهدة وإن كانت معادلة هلا

  )٦٧ (                              التحفظات اليت تبدى بصورة مشتركة  ] ١- ١- ١   [ ٧- ١- ١

  .                                                          دولية يف إبداء حتفظ ال يؤثر على الطابع االنفرادي لذلك التحفظ      منظمات                    اشتراك عدة دول أو   إن 

  )٦٨ (       استثناء           مبقتضى شروط          اليت تبدى              التحفظات  ٨- ١- ١

                             إعراب تلك الدولة أو املنظمة            دولية عند     منظمة     ً                                           حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو              يشـكل  
                                          أو لبعضها استبعاد أو تعديل األثر القانوين       لألطراف     ً                  وفقاً لشرط صريح يرخص  ،                           موافقتها على االلتزام مبعاهدة   عن 

  .         ذه األطراف                انطباقها على ه   حيث                          ألحكام معينة من املعاهدة من 

  )٦٩ (                      تعريف اإلعالنات التفسريية  ٢- ١

         ً     ً                            ً                                      انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، صادراً عن دولة أو منظمة دولية                  ً إعالناً   "              اإلعالن التفسريي  "     يعين 
                       تسنده اجلهة املصدرة        الذي                                                                                      منه هذه الدولة أو هذه املنظمة الدولية إىل حتديد أو إيضاح املعىن أو النطاق                    وهتدف
  .                                 ن إىل املعاهدة أو إىل بعض من أحكامها    لإلعال

  )٧٠ (                        اإلعالنات التفسريية املشروطة  ] ٤- ٢- ١     [ ١- ٢- ١

          ً       ً       ً                                                                              يشكل إعالناً تفسريياً مشروطاً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيع معاهدة                
                                       االنضمام إليها، أو الذي تصدره دولة                                             ً                                             أو التصـديق عليها معاهدة أو إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو               

ِ                                                                      عـندما تقـدم إشعاراً باخلالفة يف معاهدة، والذي ُتخِضع مبوجبه تلك الدولة أو املنظمة الدولية قبوهلا بأن تلتزم                ُ                        ً                 
  .                                               باملعاهدة لتفسري حمدد للمعاهدة أو ألحكام معينة منها

                                                        
  .   ١٩٢   و   ١٩١                                                       مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحـتان    على              على التعليق      لالطالع  )  ٦٦ (
                   واخلمسون، امللحق          الثالثة        الدورة                املرجع نفسه،                                          مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر          على                 على التعليق         لالطالع  )  ٦٧ (

  .   ١٩٨     إىل    ١٩٥      من      لصفحات   ، ا )A/53/10 (    ١٠    رقم 
       امللحق                       الدورة اخلامسة واخلمسون،                                              مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،    على              على التعليق      لالطالع  )  ٦٨ (

  .   ٢٣٥     إىل    ٢٢٤      من      لصفحات   ، ا )A/55/10 (    ١٠    رقم 
       امللحق         اخلمسون،      ة و     رابع          الدورة ال                                                      مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،            على                 على التعليق         لالطالع  )  ٦٩ (

  .   ٢٠٩     إىل    ١٩٣      من      لصفحات   ، ا )A/54/10   (  ١٠    رقم 
  .   ٢١٨     إىل    ٢٠٩      من                                                    مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات   على              على التعليق      لالطالع  )  ٧٠ (
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  )٧١ (                                   إصدار اإلعالنات التفسريية بصورة مشتركة  ] ١- ٢- ١     [ ٢- ٢- ١

                      الطابع االنفرادي هلذا    ب                                           دولية يف إصدار اإلعالن التفسريي ال ميس               منظمات                         شـتراك عـدة دول أو           ا   إن 
  .       التفسريي      اإلعالن 

  )٧٢ (                                     التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية  ٣- ١

  .      إحداثه      اإلعالن     هذا                        األثر القانوين الذي يقصد  ب                        كتحفظ أو كإعالن تفسريي،          االنفرادي،             طابع اإلعالن  د  َّ حدَّ ُ ُي 

  )٧٣ (                                               أسلوب التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية ١- ٣- ١

      ً حتفظاً                                                                              االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى املعاهدات يشكل                  اإلعالن                 ما إذا كان           لتحديد 
       اليت         املعاهدة        ضوء                      ً                                              اإلعالن حبسن نية وفقاً للمعىن املعتاد الذي يعطى ملصطلحاته، يف              تفسري        ً       ً                 أو إعالناً تفسريياً، من املناسب      

  .                        املعنية عند إصدار اإلعالن       الدولية                   الدولة أو املنظمة    نية                     ويوىل االعتبار الواجب ل  .               يتعلق هبا اإلعالن

  )٧٤ (               الصيغة والتسمية  ] ٢- ٢- ١     [ ٢- ٣- ١

                وهذه هي احلالة     .          املقصود        القانوين                                                ً                 الصيغة أو التسمية اليت تعطى لإلعالن االنفرادي مؤشراً لألثر                 توفـر  
                                                       إعالنات انفرادية فيما يتعلق مبعاهدة واحدة وتسمى           عدة                                                  خاص عندما تقوم دولة أو منظمة دولية بإصدار               بوجه  

  .                    اآلخر إعالنات تفسريية      والبعض                      بعض هذه اإلعالنات حتفظات 

  )٧٥ (                                       إصدار إعالن انفرادي يف حالة حظر إبداء حتفظ  ] ٣- ٢- ١     [ ٣- ٣- ١

                                                           امها أو على أحكام معينة منها، فإن أي إعالن انفرادي                          على مجيع أحك        حتفظات                          حتظـر املعاهدة إبداء             عـندما  
                           األثر القانوين ألحكام معينة      تعديل     ً                                 حتفظاً، إال إذا كان يهدف إىل استبعاد أو    شكل                          أو منظمة دولية بشأهنا ال ي    دولة      تصدره 

  .              املصدرة لإلعالن                                   احملددة يف تطبيق هذه األحكام على اجلهة      اجلوانب                                           من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض 

  )٧٦ (                                                اإلعالنات االنفرادية خالف التحفظات واإلعالنات التفسريية  ٤- ١

                                                                     بشأن إحدى املعاهدات واليت ال تكون حتفظات أو إعالنات تفسريية ال                تصدر                   االنفرادية اليت           اإلعالنات 
  .                  دليل املمارسة هذا    نطاق       تدخل يف 

                                                        

  .   ٢٢١     إىل    ٢١٩      من                                                    مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات   على  ق ـ         ى التعليـ     عل     لالطالع  )  ٧١ (
  .   ٢٢٣     إىل    ٢٢١      من                                                    مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات   على          ى التعليق     عل     لالطالع  )  ٧٢ (
  . ٩  ٢٢     إىل  ٣  ٢٢      من                                                    مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات   على              على التعليق      لالطالع  )  ٧٣ (
  .  ٣٤ ٢     إىل  ٩  ٢٢      من                                                    مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات   على              على التعليق      لالطالع  )  ٧٤ (
  .  ٣٥ ٢   و  ٣٤ ٢          الصفحتان                                             مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه،    على              على التعليق      لالطالع  )  ٧٥ (
  .  ٣٨ ٢     إىل   ٣٦ ٢      من                                                    مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات   على              على التعليق      لالطالع  )  ٧٦ (
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  )٧٧ (              زامات انفرادية                              اإلعالنات الرامية إىل التعهد بالت  ] ٥- ١- ١     [ ١- ٤- ١

                                                                                                  اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى املعاهدات والذي هتدف منه اجلهة                
                                                                                    ً         ً                       اليت تصدره إىل التعهد بالتزامات تتجاوز االلتزامات اليت تفرضها عليها املعاهدة يشكل التزاماً انفرادياً ال يدخل                

  .                         ضمن نطاق دليل املمارسة هذا

  )٧٨ (                                                        اإلعالنات االنفرادية الرامية إىل إضافة عناصر أخرى إىل املعاهدة  ] ٦- ١- ١     [ ٢- ٤- ١

                                                                                      اإلعالن االنفرادي الذي هتدف دولة أو منظمة دولية مبوجبه إىل إضافة عناصر أخرى إىل املعاهدة يشكل  
  .       ً                                                        اقتراحاً لتعديل مضمون املعاهدة وال يدخل ضمن نطاق دليل املمارسة هذا

  )٧٩ (           عدم االعتراف       إعالنات   ] ٧- ١- ١   [ ٣- ٤- ١

                                                                                             اإلعالن االنفرادي الذي تشري فيه إحدى الدول إىل أن اشتراكها يف املعاهدة ال يعين االعتراف بكيان ما        
                                                                                                ال تعـترف هي به يشكل إعالن عدم اعتراف وال يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا حىت لو كان اهلدف منه أن       

  .                      ن والكيان غري املعترف به                                          يستبعد تطبيق املعاهدة بني الدولة املصدرة لإلعال

  )٨٠ (                     إعالنات السياسة العامة  ] ٥- ٢- ١   [ ٤- ٤- ١

                                                                                           اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وتعرب فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة عن آرائها  
            املعاهدة،                                                                                                       يف املعاهدة أو يف املوضوع الذي تتناوله املعاهدة، دون أن يكون هدف اإلعالن إحداث أثر قانوين على                

  .                    ً                                يشكل إعالن سياسة عاماً ال يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا

  )٨١ (                                                       اإلعالنات املتعلقة بطرائق تنفيذ املعاهدة على الصعيد الداخلي  ] ٦- ٢- ١   [ ٥- ٤- ١

                                                                                                   اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وتبني فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة الطريقة اليت         
                                                                                             نفـيذ املعاهدة على الصعيد الداخلي، دون أن يكون هدف اإلعالن، بوصفه هذا، املساس حبقوق                               تعـتزم هبـا ت    

  .                                             ً       ً    ً                                  األطراف املتعاقدة األخرى وبالتزاماهتا، يشكل إعالناً إعالمياً حمضاً ال يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا

                                                        
  .   ٢٤١     إىل    ٢٣٨      من         ، الصفحات      نفسه     املرجع       انظر     هذا،                 املبدأ التوجيهي      مشروع                  على التعليق على      لالطالع  )  ٧٧ (
  . ٢  ٢٤   و  ٤١ ٢          الصفحتان  ،           املرجع نفسه       انظر     هذا،                 املبدأ التوجيهي      مشروع                  على التعليق على      لالطالع  )  ٧٨ (
  . ٧  ٢٤     إىل   ٤٣ ٢      من         ، الصفحات          املرجع نفسه       انظر     هذا،                 املبدأ التوجيهي      مشروع                  على التعليق على      لالطالع  )  ٧٩ (
  .  ٥١ ٢     إىل   ٤٨ ٢      من         ، الصفحات          املرجع نفسه       انظر     هذا،  ي                املبدأ التوجيه     مشروع                  على التعليق على      لالطالع  )  ٨٠ (
  .  ٥٦ ٢     إىل   ٥١ ٢      من         ، الصفحات          املرجع نفسه       انظر     هذا،                 املبدأ التوجيهي      مشروع                  على التعليق على      لالطالع  )  ٨١ (
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  )٨٢ (         اختياري           مبقتضى شرط       الصادرة            االنفرادية        اإلعالنات    ] ٧- ٤- ١  ،  ٦- ٤- ١   [ ٦- ٤- ١

                                                  ً  اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وفقاً     هذا          املمارسة                          يندرج يف نطاق تطبيق دليل  ال 
  .     ذلك   خالف                                    لألطراف بقبول التزام ال تفرضه املعاهدة            يأذن صراحة                    لشرط وارد يف معاهدة 

  .                دليل املمارسة هذا                باملعىن املقصود يف     ً   حتفظاً      اإلعالن                                       يشكل القيد أو الشرط الوارد يف مثل هذا   وال 

  )٨٣ (                                               االنفرادية اليت تنص على االختيار بني أحكام معاهدة       اإلعالنات  ] ٨- ٤- ١   [ ٧- ٤- ١

                        ً      دولة أو منظمة دولية وفقاً                  الذي تصدره                االنفرادي        اإلعالن     هذا                                       يدخل يف جمال تطبيق دليل املمارسة         ال 
  .                       و أكثر من أحكام املعاهدة                 االختيار بني حكمني أ      صراحة        األطراف          يقتضي من                    لشرط وارد يف معاهدة 

  )٨٤ (        الثنائية                                 االنفرادية فيما يتعلق باملعاهدات        اإلعالنات  ٥- ١

  )٨٥ (                   املعاهدات الثنائية   على  "         التحفظات "  ] ٩- ١- ١   [ ١- ٥- ١

                                                                     صيغته أو تسميته، الذي تصدره دولة أو منظمة دولية بعد التوقيع باألحرف     كانت              ً   االنفرادي، أياً      اإلعالن 
   ه                 أو املنظمة من         الدولة                                                                       ية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبل بدء نفاذها، والذي هتدف تلك                            معاهدة ثنائ       عـلى       األوىل  

                ُ                                                  ألحكام املعاهدة، وُتخضع لـه اإلعراب عن موافقتها النهائية على االلتزام                               احلصول من الطرف اآلخر على تعديل 
  .                     ً                                 باملعاهدة، ال يشكل حتفظاً باملعىن املقصود يف دليل املمارسة هذا

 )٨٦( فيما يتعلق باملعاهدات الثنائيةالتفسريية اإلعالنات ]٧-٢-١ [٢-٥-١

                                             التفسريية فيما يتعلق باملعاهدات املتعددة             اإلعالنات        على    ١- ٢- ١    و  ٢- ١                       املبدآن التوجيهيان           ينطـبق  
  .        السواء   على                          األطراف واملعاهدات الثنائية 

                                                        
ـ   )  ٨٢ (                الدورة اخلامسة     ،                                             املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه           مشروع     على            ى التعليق   ـ      عل   العـ      لالط

  .   ٢٤١     إىل    ٢٣٥      من         ، الصفحات )A/55/10 (    ١٠                   واخلمسون، امللحق رقم 
      ٢٤١                ، الصفحات من               املرجع نفسه                                                                   لالطـالع عـلى التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر              )  ٨٣ (

  .   ٢٤٦   إىل 
ـ   )  ٨٤ (   ،  )A/54/10 (    ١٠            امللحق رقم                              الدورة الرابعة واخلمسون،                                   ى التعليق، انظر املرجع نفسه،      ـ      عل   العـ      لالط
  .   ٢٥٧   و   ٢٥٦          الصفحتان

     إىل    ٢٥٧     ت من                                                            لى مشروع املبدأ التوجيهـي هـذا، انظر املرجع نفسه، الصفحا         ع        التعليق          عـلى           لالطـالع   )  ٨٥ (
٢٦٨   .  

     إىل    ٢٦٩      من                                                         مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات        على   ق    ــ                عـلى التعلي          لالطـالع   )  ٨٦ (
٢٧٢   .  
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  )٨٧ (    شأهنا                   إلعالن تفسريي صادر ب      ثنائية                                    القانوين لقبول الطرف اآلخر يف معاهدة     األثر  ] ٨- ٢- ١   [ ٣- ٥- ١

          املعاهدة    هذه                          دولة أو منظمة دولية طرف يف         من جانب                               عن إعالن تفسريي ملعاهدة ثنائية       الناشئ        التفسري 
  .                                                      يصبح، بعد قبول الطرف اآلخر له، التفسري الرمسي هلذه املعاهدة

 )٨٨( التعاريفنطاق ٦-١

                هذه اإلعالنات      صحة                              الفصل من دليل املمارسة ب      ا  هذ                                                 ختـل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الواردة يف          ال 
  .       عليها     تنطبق                         وآثارها مبوجب القواعد اليت 

 )٨٩( التحفظات واإلعالنات التفسرييةبدائل ٧-١

 )٩٠(التحفظات بدائل ]٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١ [١-٧-١

        بديلة       أساليب          ن تلجأ إىل                                 ً                             مماثلة لنتائج التحفظات، جيوز أيضاً للدول أو املنظمات الدولية أ     نتائج        لتحقيق 
  :      ما يلي    مثل 

       ً                                                   شروطاً تقييدية ترمي إىل احلد من نطاق املعاهدة أو انطباقها؛       املعاهدة      تضمني - 

                                                                               مبوجب حكم حمدد من أحكام معاهدة، هتدف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان                    اتفاق،       إبرام -
            من حيث         املعاهدة           معينة من                                                                 أو أكثر إىل استبعاد أو تعديل اآلثار القانونية ألحكام                    دوليـتان 

   .                                انطباقها على العالقات فيما بينها

 )٩١(بدائل اإلعالنات التفسريية ]٥-٧-١ [٢-٧-١

                                                                                                          لـتحديد أو توضيح معىن أو نطاق معاهدة أو أحكام معينة منها، جيوز للدول أو املنظمات الدولية أن                   
  :  لي         ً                                               تلجأ أيضاً إىل أساليب غري أسلوب اإلعالنات التفسريية، مثل ما ي

                                                        
  .   ٢٧٣   و   ٢٧٢           ، الصفحتان           املرجع نفسه                                 مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر    على              على التعليق      لالطالع  )  ٨٧ (
           لالطالع على     ).     ٢٠٠٦ (                                                                                         أعـيد الـنظر يف مشروع املبدأ التوجيهي هذا ومت تعديله يف الدورة الثامنة واخلمسني                  )  ٨٨ (

  .   ٣٢٠-   ٣١٩           ، الصفحتان  )A/61/10   (  ١٠                                                                 التعليق اجلديد، انظر املرجع نفسه، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم 
   ١٠      رقم      امللحق                         الدورة اخلامسة واخلمسون،  ،                                           مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه   على       لالطالع  )  ٨٩ (

) A/55/10( ٧  ٢٤   و ٦  ٢٤         لصفحتان   ، ا .  
ـ         لالطـالع   )  ٩٠ (     ٨  ٢٤       من           ، الصفحات            املرجع نفسه                                        مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر          على   ق  ـ            ى التعلـي  ـ        عل

  .   ٢٦٣   إىل 
  . ٥  ٢٦     إىل    ٢٦٣      من         ، الصفحات          املرجع نفسه                                                     لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر   )  ٩١ (
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                    ً                 تضمني املعاهدة أحكاماً ترمي إىل تفسريها؛ - 

  .                        ً             إبرام اتفاق تكميلي حتقيقاً لنفس الغاية - 

 اإلجراءات -٢

 شكل التحفظات واإلخطار هبا ١-٢

 )٩٢(الشكل الكتايب ١-١-٢

 .      ُ                 ًجيب أن ي بدى التحفظ كتابة  

 )٩٣(شكل التأكيد الرمسي ٢-١-٢

  .                                     ً جيب أن يكون التأكيد الرمسي للتحفظ كتابةً 

 )٩٤(إبداء التحفظات على الصعيد الدويل ٣-١-٢

    ً                                                                          ً               رهـناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، يعترب الشخص ممثالً              - ١ 
  :                                   لدولة أو ملنظمة دولية لغرض إبداء حتفظ

  يت                                                                                            إذا قـدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض اعتماد أو توثيق نص املعاهدة ال                ) أ ( 
 ُ                                                                                     ُيبدى بشأهنا التحفظ أو لغرض التعبري عن موافقة الدولة أو املنظمة على االلتزام باملعاهدة؛ أو

                                                                                   إذا تـبني مـن املمارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول واملنظمات الدولية املعنية كان        ) ب ( 
  .                     ً                                             اعتبار هذا الشخص خمتصاً هلذا الغرض دون حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق

                                                                                     كـون لألشـخاص الـتالني، حبكم وظائفهم ودومنا حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق،                ت - ٢ 
  :                                                 صالحية متثيل الدولة لغرض إبداء حتفظ على املستوى الدويل

                                           رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛  ) أ ( 

 ُ         عُتمدت يف                                                                                  املمـثلون املعتمدون من الدول لدى مؤمتر دويل لغرض إبداء حتفظ على معاهدة ا               ) ب ( 
           ذلك املؤمتر؛

                                                        
                             ، الدورة السابعة واخلمسون،                                                                               لالطـالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه             )  ٩٢ (
  .  ٥٣     إىل   ٤٩      من         ، الصفحات )A/57/10   (  ١٠          امللحق رقم 
  .  ٥٤   و  ٥٣           ، الصفحتان           املرجع نفسه                                                     لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر   )  ٩٣ (
  .  ٦٠     إىل   ٥٥      من         ، الصفحات          املرجع نفسه                             روع املبدأ التوجيهي هذا، انظر                         لالطالع على التعليق على مش  )  ٩٤ (
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                                                                                   املمثلون املعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو لدى أحد األجهزة التابعة هلا، لغرض إبداء   ) ج ( 
                                                حتفظ على معاهدة اعتمدهتا تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

ُ                            رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض إبداء حتفظ على معاهدة ُعقدت بني الدول                ) د (                                                                   
  .                        رسلة للبعثات وتلك املنظمة  امل

                                                                   عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدويل على انتهاك قواعد داخلية             ]  ٤- ١- ٢      ً    مكرراً،  ٣- ١- ٢   [ ٤- ١- ٢
  )٩٥ (                      متعلقة بإبداء التحفظات

                                                                                                 حيدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية اجلهة اليت هلا اختصاص إبداء        
  .                                      اءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي                حتفظ كما حيدد اإلجر

                                                                                                       وال جيـوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن حتتج، كسبب إلبطال التحفظ، بأن إبداء هذا التحفظ يشكل                  
       ً                                                                                                    انـتهاكاً حلكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة فيما يتعلق باختصاص         

  .                       وإجراءات إبداء التحفظات

 )٩٦(اإلبالغ بالتحفظات ٥-١-٢

                    ً                                                                     جيب إبالغ التحفظ كتابةً إىل الدول واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق  
  .                 ً           هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة

                                                                                ً                     والـتحفظ على معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي ملنظمة دولية أو على معاهدة تنشئ جهازاً لـه                 
  .                    َّ         ً                          بول التحفظ جيب أن تبلَّغ به أيضاً تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز       أهلية ق

 )٩٧(إجراءات اإلبالغ بالتحفظات]  ٨-١-٢، ٦-١-٢ [٦-١-٢

                                                                                       ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف أو ما لـم تتفق الدول واملنظمات املتعاقدة على أمر خمالف، حيدث  
  :                                 اإلبالغ بالتحفظ على املعاهدة كما يلي

                                                                                     عدم وجود وديع، تقوم اجلهة املتحفظة بتوجيه اإلبالغ مباشرة إىل الدول واملنظمات                      يف حالـة   ̀  ١̀ 
                                                                   ً               املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة؛ أو

                                                        

  .  ٦٤     إىل   ٦٠      من         ، الصفحات          املرجع نفسه                                                     لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر   )  ٩٥ (
  .  ٧٧     إىل   ٦٥      من         ، الصفحات          املرجع نفسه                                                     لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر   )  ٩٦ (
  .  ٨٧     إىل   ٧٨      من         ، الصفحات          املرجع نفسه                                              لى التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر        لالطالع ع  )  ٩٧ (
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  م                   ُ                                                                         يف حالـة وجود وديع، ُيوجه اإلبالغ إىل الوديع، ويقوم الوديع، يف أقرب وقت ممكن، بإعال                ̀  ٢̀ 
  .                                    الدول واملنظمات هبذا اإلبالغ املوجه إليها

ُ      وال ُتعترب اجلهة املتحفظة قد أصدرت البالغ املتعلق بالتحفظ إال عندما تتسلمه الدولة أو املنظمة اليت ُوجه                                                                                        ُ   
  .                                       إليها، أو عندما يتسلمه الوديع، حسب احلال

  .                           ً           لة أو املنظمة الدولية إشعاراً هبذا التحفظ                                           ً                   ويبدأ سريان مهلة االعتراض على التحفظ اعتباراً من تاريخ تسلم الدو 

                                                                                                                وإذا مت اإلبالغ بالتحفظ على املعاهدة بالربيد اإللكتروين أو بالفاكس، جيب تأكيده مبذكرة دبلوماسية أو بإشعار                 
  .              ُ                                                       ويف هذه احلالة، ُيعترب اإلبالغ قد حدث بتاريخ إرسال الربيد اإللكتروين أو الفاكس  .          من الوديع

 ) ٩٨(ديعوظائف الو ٧-١-٢

                                                                                                            يـتحقق الوديع مما إذا كان التحفظ الذي أبدته الدولة أو املنظمة الدولية على املعاهدة يستويف األصول                  
  .                                                                                    السليمة الواجبة، ويوجه نظر الدولة أو املنظمة الدولية املعنية إىل هذه املسألة عند االقتضاء

                                   أداء مهام هذا األخري، يعرض الوديع                                                                        ويف حالة نشوء أي خالف بني دولة أو منظمة دولية والوديع بشأن              
  :          املسألة على

                                                   الدول واملنظمات املوقعة والدول واملنظمات املتعاقدة؛ أو  ) أ ( 

  .                                                اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املعنية، عند االقتضاء  ) ب ( 

  )٩٩ (                                            ِّ   اإلجراءات يف حالة التحفظات غري الصحيحة بصورة بيِّنة   ]        ً  مكرراً ٧- ١- ٢   [ ٨- ١- ٢

ّ                                               الوديع أن أحد التحفظات غري صحيح بصورة بّينة، فإنه يوّجه انتباه اجلهة اليت أبدت التحفظ                           إذا ارتأى                 ّ                                      
  .                                    إىل ما يشكل يف نظره سبب عدم صحة التحفظ

                                          ُ                                                 وإذا أصرت اجلهة اليت أبدت التحفظ على حتفظها، ُيبلغ الوديع نص التحفظ إىل الدول واملنظمات الدولية  
                                         ً                           الدولية املتعاقدة وكذلك، حسبما يكون مناسباً، إىل اجلهاز املختص يف املنظمة                               املوقعة وكذا إىل الدول واملنظمات 

  .                     ً                                         الدولية املعنية، مبيناً طبيعة املشاكل القانونية اليت يثريها التحفظ

                                                        

  .  ٩٤     إىل   ٨٨      من         ، الصفحات          املرجع نفسه                                                     لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر   )  ٩٨ (
           ولالطالع على    ).     ٢٠٠٦ (                                                                        أعيد النظر يف مشروع املبدأ التوجيهي هذا ومت تعديله يف الدورة الثامنة واخلمسني   )  ٩٩ (

  .   ٣٢٢   و   ٣٢١           ، الصفحتان  )A/61/10   (  ١٠                                             املرجع نفسه، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم                     التعليق اجلديد، انظر 
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  )١٠٠ (                                                       التأكيد الرمسي للتحفظات اليت تبدى عند التوقيع على املعاهدة  ١- ٢- ٢

                                ً                          بالتصديق عليها أو بإقرارها رمسياً أو بقبوهلا أو باملوافقة       ُ                                      ً         إذا أُبدي التحفظ عند التوقيع على معاهدة رهناً        
                                                                       ً                                           علـيها، وجب على الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة أن تؤكد هذا التحفظ رمسياً حني تعرب عن موافقتها على                   

  .              ُ                 ً                 ويف هذه احلالة، ُيعترب التحفظ مقدماً يف تاريخ تأكيده  .                 االلتزام باملعاهدة

  )١٠١ (        ُ                                                          ت اليت ال ُيشترط فيها تأكيد التحفظات اليت تبدى عند التوقيع على املعاهدة    احلاال   ]   ٣- ٢- ٢   [ ٢- ٢- ٢

                                                        ً     ً                                            ال يستوجب التحفظ الذي يبدى عند التوقيع على املعاهدة تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة                 
  .                                                 الدولية بتوقيعها عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة

 )١٠٢(دى عند التوقيع إذا كانت املعاهدة تنص على ذلك صراحةالتحفظات اليت تب]  ٤-٢-٢ [٣-٢-٢

                                                       ً     ً                                    ال يتطلب التحفظ الذي يبدى عند التوقيع على املعاهدة تأكيداً رمسياً من جانب الدولة أو املنظمة الدولية  
                                                                                                                    املـتحفظة عند إعراهبا عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة، وذلك إذا نصت املعاهدة صراحة على حق الدولة أو                 

  . )١٠٣ (   ...                                           املنظمة الدولية يف إبداء حتفظ يف مرحلة التوقيع 

 )١٠٤(إبداء حتفظات متأخرة ١-٣-٢

                                                                           ً                             ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً على معاهدة                   
                              تأخر ال يثري اعتراض أي طرف                                                                                           بعد أن تعرب عن موافقتها على االلتزام هبذه املعاهدة، إال إذا كان إبداء حتفظ م              

  .                        من األطراف املتعاقدة األخرى

 )١٠٥(قبول إبداء حتفظات متأخرة ٢-٣-٢

                                                                                              ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف أو ما مل تكن املمارسة املعتادة اليت تتبعها اجلهة الوديعة خمتلفة، يعترب  
                                               على إبداء التحفظ بعد انقضاء مهلة اإلثين                                                                               الطـرف املتعاقد قد قبل إبداء حتفظ متأخر إذا مل يعترض هذا الطرف            

  .        ً            ّ                   عشر شهراً اليت تلي تلقّيه اإلشعار بالتحفظ

                                                        
                             ، الدورة السادسة واخلمسون،                                                                               لالطـالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه             )   ١٠٠ (
  .   ٤٠٣     إىل    ٣٩٧             ، الصفحات من  )A/56/10 (    ١٠          امللحق رقم 
 .٤٠٥ و٤٠٤، الصفحتان املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٠١(
 .٤٠٧ إىل ٤٠٥ الصفحـات من ،املرجع نفسهلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٠٢(
 . الذي اقترحه املقرر اخلاص إبداء التحفظات املتأخرة٣-٢يتناول الفرع  )١٠٣(
 .٤١٩ إىل ٤٠٨الصفحات من ، املرجع نفسه  طالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر لال )١٠٤(
 .٤٢٢ إىل ٤١٩، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٠٥(
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 )١٠٦(االعتراض على إبداء حتفظات متأخرة ٣-٣-٢

                                                                                           إذا اعترض طرف متعاقد يف املعاهدة على إبداء حتفظ متأخر، يسري أو يستمر سريان املعاهدة بالنسبة إىل  
  .                         ة وال يؤخذ حتفظها يف االعتبار                               الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظ

  )١٠٧ (                                                                           االستبعاد أو التعديل الالحق لألثر القانوين املترتب على معاهدة بوسائل غري التحفظات  ٤- ٣- ٢

 :ال جيوز للطرف املتعاقد يف املعاهدة أن يستبعد أو يعدل األثر القانوين ألحكام املعاهدة باألسلوبني التاليني 

     أو                   ً  تفسري حتفظ أبدي سابقاً؛  ) أ ( 

  .                       ً                   إصدار إعالن انفرادي الحقاً مبقتضى شرط اختياري  ) ب ( 

 )١٠٨(تشديد أثر التحفظات ٥-٣-٢

          بيد أنه يف   .                                                                                خيضع تعديل حتفظ قائم من أجل تشديد أثره لنفس القواعد اليت تنطبق على إبداء حتفظ متأخر 
  .                                                    ً حالة االعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ األصلي قائماً

 )١٠٩(اإلعالنات التفسرييةإجراءات إصدار  ٤-٢

 )١١٠(  إصدار اإلعالنات التفسريية١-٤-٢

                                  َّ                                                   جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي عن شخص خموَّل صالحية متثيل الدولة أو املنظمة الدولية لغرض اعتماد  
  .                                                                                       أو توثيق نص معاهدة أو لغرض التعبري عن موافقة الدولة أو املنظمة الدولية على االلتزام مبعاهدة

 )١١١(إصدار اإلعالنات التفسريية على الصعيد الداخلي]        ً مكررا ١-٤-٢ [٢-٤-٢[

                                                                                           حيدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية اجلهة اليت هلا اختصاص إصدار  
  .                                                                   إعالن تفسريي على الصعيد الداخلي كما حيدد اإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك

                                                        
 .٤٢٤ و٤٢٣فحتان لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الص )١٠٦(
 .٤٢٧ إىل ٤٢٤لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحات من  )١٠٧(
، )A/59/10( ١٠، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه )١٠٨(

 .٢١٩ إىل ٢١٥الصفحات من 
 .٩٧، الصفحة )A/57/10( ١٠، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم           فسهلالطالع على التعليق، انظر املرجع ن       )١٠٩(
 .٩٨ و٩٧لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )١١٠(
 .١٠٠ و٩٩لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )١١١(
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                                                                           ظمة الدولية أن حتتج، كسبب إلبطال اإلعالن التفسريي، بأن هذا اإلعالن صدر                                     وال جيوز للدولة أو للمن     
       ً                                                                                                    انـتهاكاً حلكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة فيما يتعلق باختصاص         

   .]                               وإجراءات إصدار اإلعالنات التفسريية

 )١١٢(رييةالوقت الذي جيوز فيه إصدار اإلعالنات التفس ٣-٤-٢

  ،  ] ٨- ٤- ٢   [ ٧- ٤- ٢ و  ]  ٧- ٤- ٢   [ ٦- ٤- ٢    و  ١- ٢- ١                                             مـع عدم اإلخالل بأحكام املبادئ التوجيهية         
  .                             جيوز إصدار إعالن تفسريي يف أي وقت

 )١١٣(عدم اشتراط تأكيد اإلعالنات التفسريية الصادرة عند التوقيع على املعاهدة]  ٥-٤-٢ [٤-٤-٢

                 ً     ً                              دة ال يتطلب تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو                                                             اإلعـالن التفسـريي الصادر عند التوقيع على املعاه         
  .                                               املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة

 )١١٤(التأكيد الرمسي لإلعالنات التفسريية املشروطة الصادرة عند التوقيع على املعاهدة]  ٤-٤-٢ [٥-٤-٢

                           ً         صديق عليها أو بإقرارها رمسياً أو                                                          ً                 إذا صـدر إعالن تفسريي مشروط عند التوقيع على معاهدة رهناً بالت            
                                                                                                                   بقـبوهلا أو باملوافقة عليها، وجب على الدولة أو املنظمة الدولية اليت صدر عنها اإلعالن أن تؤكد هذا اإلعالن                   

                                      ً                 ويف هذه احلالة، يعترب اإلعالن التفسريي صادراً يف تاريخ           .                                                      عـندما تعـرب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة        
  .      تأكيده

 )١١٥(إصدار إعالنات تفسريية متأخرة]  ٧-٤-٢ [٦-٤-٢

                                                                                                      إذا نصـت املعـاهدة على عدم جواز إصدار إعالنات تفسريية إال يف أوقات حمددة، ال جيوز للدولة أو                    
                            ً       ً                                                                           املـنظمة الدولية أن تصدر إعالناً تفسريياً بشأن هذه املعاهدة يف وقت الحق إال إذا كان إصدار إعالن تفسريي                   

  .                       ن األطراف املتعاقدة األخرى                       متأخر ال يثري اعتراض أي م

 )١١٦(إصدار وإبالغ اإلعالنات التفسريية املشروطة]  ٩-٤-٢، ٢-٤-٢ [٧-٤-٢[

  .                                     ً جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي املشروط كتابةً 

                                                        
الدورة السادسة واخلمسون، ، املرجع نفسه يق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر لالطالع على التعل )١١٢(
 .٤٢٩ و٤٢٨، الصفحتان )A/56/10 (١٠امللحق رقم 
 .٤٣٠ و٤٢٩، الصفحتان املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١١٣(
 .٤٣٢ و٤٣١، الصفحتان املرجع نفسه  ذا، انظر لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي ه )١١٤(
 .٤٣٤ إىل ٤٣٢، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١١٥(
، الدورة السابعة واخلمسون، لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه )١١٦(
 .١٠١ و١٠٠فحتان ، الص)A/57/10 (١٠امللحق رقم 
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  .                                                    ً     ً  وجيب أن يكون التأكيد الرمسي لإلعالن التفسريي املشروط كتابةً أيضاً 

                                                   الدول واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات                                          ً           وجيـب إبالغ اإلعالن التفسريي املشروط كتابةً إىل        
  .                                      ً           الدولية األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة

                                                                                                   واإلعالن التفسريي املشروط بشأن معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي ملنظمة دولية أو بشأن معاهدة               
   .]                            تلك املنظمة أو إىل ذلك اجلهاز          ً                                  َّ      ً      تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول التحفظات جيب أن يبلَّغ أيضاً إىل

  )١١٧ (                                     إصدار إعالنات تفسريية مشروطة متأخرة ٨- ٤- ٢

                                                                                                                    ال جيـوز لدولـة أو منظمة دولية إصدار إعالن تفسريي مشروط بشأن معاهدة بعد إعراهبا عن موافقتها على االلتزام                   
  .                           أي من األطراف املتعاقدة األخرى                                                                 هبذه املعاهدة إال إذا كان إصدار إعالن تفسريي مشروط متأخر ال يثري اعتراض 

 )١١٨(تعديل اإلعالنات التفسريية ٩-٤-٢

جيوز تعديل اإلعالنات التفسريية يف أي وقت ما مل تنص املعاهدة على أنه ال جيوز إصدار اإلعالنات  
 .التفسريية أو تعديلها إال يف أوقات حمددة

 )١١٩(ختفيف وتشديد أثر اإلعالنات التفسريية املشروطة ١٠-٤-٢

اإلعالنات التفسريية املشروطة للقواعد املنطبقة على السحب اجلزئي للتحفظات  خيضع ختفيف وتشديد أثر 
 .أو على تشديد أثرها، على التوايل

 سحب التحفظات واإلعالنات التفسريية وتعديلها ٥-٢

 )١٢٠(سحب التحفظات ١-٥-٢

قت دون أن يستلزم سحبه موافقة ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، جيوز سحب التحفظ يف أي و 
 .الدولة أو املنظمة الدولية اليت قبلت التحفظ

                                                        
، الدورة السادسة واخلمسون، لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر املرجع نفسه )١١٧(
]) ٨-٤-٢[      ً  سابقا  ٧-٤-٢( وقد أعيد ترقيم مشروع املبدأ التوجيهي هذا ٤٣٥ و٤٣٤، الصفحتان )A/56/10 (١٠امللحق رقم 

 .الل الدورة الرابعة واخلمسنيإثر اعتماد مشاريع مبادئ توجيهية جديدة خ
، الصفحات )A/59/10 (١٠، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسهانظر لالطالع على التعليق،  )١١٨(

 .٢٢١ إىل ٢١٩من 
 .٢٢٢ و٢٢١لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحتان  )١١٩(
، الدورة الثامنة واخلمسون، املرجع نفسهلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٢٠(
 .١٦٠ إىل ١٥١، الصفحات من )A/58/10 (١٠امللحق رقم 
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 )١٢١(شكل السحب ٢-٥-٢

 .جيب أن يتم سحب التحفظ كتابة 

 )١٢٢(االستعراض الدوري جلدوى التحفظات ٣-٥-٢

                                            ً                                                           ينـبغي للدول أو املنظمات الدولية اليت أبدت حتفظاً أو عدة حتفظات على معاهدة أن تقوم باستعراض                  
  .                                                         ُ             وري هلا وأن تتوخى سحب التحفظات اليت مل تعد تفي بالغرض الذي أُبديت من أجله د

                                                                                         ويف هذا االستعراض، ينبغي أن تويل الدول واملنظمات الدولية عناية خاصة للحفاظ على سالمة املعاهدات  
           وء قانوهنا                                                                                                   املـتعددة األطـراف وأن تتحقق، عند االقتضاء، من جدوى اإلبقاء على التحفظات، وال سيما يف ض                

  .                                                      الداخلي والتطورات اليت طرأت عليه منذ إبداء هذه التحفظات

 )١٢٣(إبداء سحب التحفظ على الصعيد الدويل]   ٥-٥-٢ [٤-٥-٢

    ً                                                                               رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، يكون للشخص اختصاص  - ١ 
  :         ُ                             سحب حتفظ أُبدي باسم دولة أو منظمة دولية

                                                             إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو  ) أ ( 

                                                                                                  إذا تبني من املمارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول واملنظمات الدولية املعنية كان اعتبار                  ) ب ( 
  .              ً                                              هذا الشخص خمتصاً هلذا الغرض دومنا حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق

                                                  ائفهم ودومنا حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق، اختصاص                           يكون لألشخاص التالني، حبكم وظ - ٢ 
  :                                  سحب حتفظ على الصعيد الدويل باسم دولة

                                           رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛  ) أ ( 

                                                                                 املمثلون املعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد األجهزة التابعة هلا، لغرض سحب حتفظ   ) ب ( 
                     املنظمة أو ذلك اجلهاز؛                       على معاهدة اعتمدهتا هذه 

                                                                                           رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض سحب حتفظ على معاهدة أبرمت بني الدول                ) ج ( 
  .                          املرسلة للبعثات وتلك املنظمة

                                                        

 .١٦٥ إىل ١٦٠، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٢١(
 .١٦٧ و١٦٦ن ، الصفحتااملرجع نفسهلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٢٢(
 .١٧٥ إىل ١٦٨، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٢٣(
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                                                            عـدم ترتـب أي أثـر عـلى الصعيد الدويل على انتهاك               ]     ً ثالثاً   ٥- ٥- ٢  ،      ً مكرراً   ٥- ٥- ٢   [ ٥- ٥- ٢
  )١٢٤ (                                 قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات

                                                                                         حيدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية اجلهة اليت هلا اختصاص سحب  
  .                                                       التحفظ على الصعيد الداخلي كما حيدد اإلجراءات املتبعة يف ذلك

                                                                                                   وال جيوز أن حتتج الدولة أو املنظمة الدولية، كسبب إلبطال سحب التحفظ، بأن سحب التحفظ قد مت                  
ـ                                                                                                     م مـن أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو قاعدة من قواعد تلك املنظمة الدولية فيما يتعلق                 ً        انـتهاكاً حلك

  .                             باختصاص وإجراءات سحب التحفظات

 )١٢٥(   اإلبالغ بسحب التحفظ٦-٥-٢

                                                                                                  يتبع يف إجراءات اإلبالغ بسحب التحفظ القواعد السارية يف جمال اإلبالغ بالتحفظ املنصوص عليها يف                
  . ٧- ١- ٢ و]  ٨- ١- ٢  ، - ٦- ١- ٢[   ٦  - ١- ٢   و ٥- ١- ٢      جيهية            املبادئ التو

 )١٢٦(آثار سحب التحفظ]   ٨-٥-٢، ٧-٥-٢ [٧-٥-٢

                                       ُ                                                                    يترتـب عـلى سحب التحفظ تطبيق األحكام اليت أُبدي التحفظ بشأهنا بأكملها يف العالقات بني الدولة أو                   
  .                       ف التحفظ أو اعترضت عليه                                                                     املنظمة الدولية اليت سحبت التحفظ ومجيع األطراف األخرى، سواء قبلت هذه األطرا

                                                                                                         ويترتـب على سحب التحفظ دخول املعاهدة حيز النفاذ يف العالقات بني الدولة أو املنظمة الدولية اليت                  
                                                                                                 سحبت التحفظ والدولة أو املنظمة الدولية اليت كانت قد اعترضت على التحفظ وعلى دخول املعاهدة حيز النفاذ 

  .                         املتحفظة بسبب هذا التحفظ                                  بينها وبني الدولة أو املنظمة الدولية

 )١٢٧(تاريخ نفاذ سحب التحفظ]   ٩-٥-٢ [٨-٥-٢

                                       ُ                                                                مـا مل تنص املعاهدة على حكم خمالف، أو ما مل ُيتفق على أمر خمالف، ال يصبح سحب حتفظ ما نافذ                      
                                                                                                 ً                         املفعـول بالنسـبة إىل دولـة مـتعاقدة أو منظمة متعاقدة إال عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك املنظمة إشعاراً                    

  .          بذلك السحب

                                                        
 .١٧٧ إىل ١٧٥، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٢٤(
 .١٨٢ إىل ١٧٧، الصفحات من رجع نفسه  امللالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٢٥(
 .١٨٦ إىل ١٨٢، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٢٦(
 .١٩٢ إىل ١٨٦، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٢٧(
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 )١٢٨(بنود منوذجية

  تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ-ألف 

      ويصبح    ].       الوديع [                                ً                                           جيوز للطرف املتعاقد الذي يبدي حتفظاً على هذه املعاهدة أن يسحبه بتوجيه إشعار إىل  
  .      لإلشعار  ]       الوديع [              من تاريخ تسلم   ]     ً يوماً   ] [    ً شهراً   ) [  سني (           ً                 السحب نافذاً عند انقضاء أجل 

 )١٢٩(أجل نفاذ سحب التحفظ تقصري -باء 

                                        ً                                                               جيـوز للطـرف املـتعاقد الذي يكون قد أبدى حتفظاً على هذه املعاهدة أن يسحبه بتوجيه إشعار إىل                    
  .      لإلشعار  ]       الوديع [                 ً               ويصبح السحب نافذاً يف تاريخ تسلم    ].       الوديع [

 )١٣٠( حرية حتديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ-جيم 

   ً                                                  فظاً على هذه املعاهدة أن يسحبه بتوجيه إشعار إىل                                                           جيـوز للطـرف املـتعاقد الذي يكون قد أبدى حت           
   ].      الوديع [                 ً                                                   ويصبح السحب نافذاً يف التاريخ الذي حتدده هذه الدولة يف اإلشعار املوجه إىل    ].       الوديع [

                                                                                       احلـاالت اليت جيوز فيها أن تنفرد الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة بتحديد تاريخ               ]  ١٠- ٥- ٢   [ ٩- ٥- ٢
  )١٣١ (               نفاذ سحب التحفظ

  :ُ                     ً                                                      ُيصبح سحب التحفظ نافذاً يف التاريخ الذي حتدده الدولة أو املنظمة الساحبة للتحفظ 

                           ً                 ّ                                                           عـندما يكـون هذا التاريخ الحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدول أو املنظمات الدولية املتعاقدة                  ) أ ( 
             ً        األخرى إشعاراً به؛ أو

                                الساحبة للتحفظ جتاه الدول أو                             ً                                       عـندما ال يضـيف السحب حقوقاً للدولة أو املنظمة الدولية              ) ب ( 
  .                              املنظمات الدولية املتعاقدة األخرى

  )١٣٢ (                  السحب اجلزئي للتحفظ   ]    ١١- ٥- ٢   [  ١٠- ٥- ٢

ّ                                                                                                    حيّد السحب اجلزئي للتحفظ من األثر القانوين للتحفظ ويكفل تطبيق أحكام املعاهدة، أو املعاهدة ككل                  
  .      ً                                                 تطبيقاً أوىف على الدولة أو املنظمة الدولية الساحبة للتحفظ

                                                        
 .١٩٣، الصفحة املرجع نفسه  لنموذجي، انظر لالطالع على التعليق على هذا البند ا )١٢٨(
 .١٩٤ و١٩٣، الصفحتان املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر  )١٢٩(
 .١٩٤، الصفحة املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر  )١٣٠(
 .١٩٦ و١٩٥، الصفحتان  نفسهاملرجعلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٣١(
 .٢٠٦ إىل ١٩٧، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٣٢(
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                                                           ُ                                       وخيضـع السحب اجلزئي للتحفظ لنفس القواعد الشكلية واإلجرائية اليت ُتطبق يف حالة السحب الكامل              
  .           ً     ً              ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط

 )١٣٣(أثر السحب اجلزئي للتحفظ]  ١٢-٥-٢ [١١-٥-٢

ّ                                                                                              ُيعـّدل السحب اجلزئي للتحفظ األثر القانوين للتحفظ بالقدر الذي تسمح به الصيغة اجلديدة لل                  .     تحفظُ  
                        ُ                                                                                           وتظل آثار االعتراض الذي أُبدي على ذلك التحفظ مستمرة، ما مل تقم اجلهة اليت أبدته بسحبه ما دام االعتراض                   

  .            ً                                    ال ينطبق حصراً على ذلك اجلزء من التحفظ الذي مت سحبه

                                                                                                    وال جيـوز االعتراض على التحفظ الناتج عن السحب اجلزئي للتحفظ إال إذا كان هلذا السحب اجلزئي                  
  .       متييزي    أثر 

 )١٣٤(سحب اإلعالنات التفسريية ١٢-٥-٢

                        الغرض، وذلك باتباع       هلذا                                                                  سحب اإلعالنات التفسريية يف أي وقت من جانب السلطات املختصة               جيوز 
  .                          نفس اإلجراء املطبق يف إصدارها

 )١٣٥( اإلعالنات التفسريية املشروطةسحب ١٣-٥-٢

  .                      نطبقة على سحب التحفظات    امل       القواعد                                اإلعالنات التفسريية املشروطة حتكمه    سحب 

  )١٣٦( االعتراضات على التحفظاتتعريف   ١-٦-٢

             ً                                                  ً    انفرادي، أياً كان نصه أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً     إعالن    أي  "        االعتراض "        بتعبري     يقصد 
           استبعاد أو     إىل                                                                           معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وهتدف به تلك الدولة أو املنظمة    على        على حتفظ 

                                       بأكملها يف عالقاهتا مع الدولة أو املنظمة        املعاهدة                                                            تعديل اآلثار القانونية املتوخاة من التحفظ أو إىل استبعاد تطبيق 
  .               اليت أبدت التحفظ

                                                        
 .٢٠٩ إىل ٢٠٧، الصفحات من املرجع نفسهلالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا، انظر  )١٣٣(
املرجع نفسه، الدورة التاسعة واخلمسون، ي هذا، انظر لالطالع على التعليق على مشروع املبدأ التوجيه )١٣٤(
 .٢٢٣ و٢٢٢، الصفحتان )A/59/10 (١٠امللحق رقم 
 .٢٢٤ الصفحة ،املرجع نفسه )١٣٥(

 ، الصفحات من (A/60/10) ١٠املرجع نفسه، الدورة الستون، امللحق رقم  على التعليق، انظر لالطالع )١٣٦(
 .١٥٨ إىل ١٤٦
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    )١٣٧ (                           على التشديد املتأخر للتحفظات           لتحفظات أو         املتأخر ل     بداء   اإل      على        االعتراض      تعريف   ٢- ٦- ٢

                                                                        أي إعالن انفرادي تصدره دولة أو منظمة دولية تعترض على اإلبداء                ً أيضاً  "        االعتراض "                 يقصـد بتعـبري      
  .                       التشديد املتأخر للتحفظات                        املتأخر للتحفظات أو على

    )١٣٨ (                          التحفظات اليت جتيزها املعاهدة  ١- ٣

                                                                               ً                      للدولة أو للمنظمة الدولية، عند توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة  
  :                           ُ         ً        عليها أو االنضمام إليها، أن ُتبدي حتفظاً، ما مل

                        حتظر املعاهدة هذا التحفظ؛  ) أ ( 

                              ُ                 َّ                                 تنص املعاهدة على أنه ال جيوز أن ُتبدى سوى حتفظات حمدَّدة ليس من بينها التحفظ املعين؛ أو  ) ب ( 

      ملوضوع        ً  ، خمالفاً  ) ب ( و  )  أ (                                                                     يكـن الـتحفظ، يف احلاالت اليت ال تنص عليها الفقرتان الفرعيتان               ) ج ( 
  .                   املعاهدة والغرض منها

    )١٣٩ (                                   ً    التحفظات اليت حتظرها املعاهدة صراحةً ١- ١- ٣

  :                 ً      ً                                         ً     ً    يكون التحفظ حمظوراً صراحةً مبوجب املعاهدة إذا كانت املعاهدة تتضمن حكماً خاصاً 

                  حيظر مجيع التحفظات؛  ) أ ( 

                 من هذه األحكام؛                                      ُ                       حيظر إبداء حتفظات على أحكام حمددة، وإذا أُبدي التحفظ املعين على حكم   ) ب ( 

  .                                                                            حيظر فئات معينة من التحفظات، وإذا كان التحفظ املعين يندرج ضمن فئة من هذه الفئات  ) ج ( 

  )١٤٠ (                     َّ      تعريف التحفظات احملدَّدة ٢- ١- ٣

                                ً      التحفظات اليت جتيزها املعاهدة صراحةً       "             َّ    التحفظات احملدَّدة  "              ، يعين تعبري     ١- ٣                          ألغـراض املبدأ التوجيهي      
  .                                                          املعاهدة أو بشأن املعاهدة ككل فيما يتعلق جبوانب حمددة بعينها                   بشأن أحكام معينة من

                                                        
 .١٥٩، الصفحة نفسهاملرجع     على التعليق، انظرلالطالع )١٣٧(
 ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم انظر لالطالع على التعليق،  )١٣٨(
(A/61/10) ٢٩٦ إىل ٢٩١، الصفحات من. 
 .٣٠٤ إىل ٢٩٧، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق، انظر  )١٣٩(
 .٣١٣ إىل ٣٠٤ات من ، الصفحاملرجع نفسه  لالطالع على التعليق، انظر  )١٤٠(
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    )١٤١ (                                      جواز إبداء حتفظات ال حتظرها املعاهدة ٣- ١- ٣

                                                                           ُ         ً                  إذا كانـت املعـاهدة حتظر إبداء حتفظات معينة، فإنه ال جيوز لدولة أو منظمة دولية أن ُتبدي حتفظاً ال             
  .                              مع موضوع املعاهدة والغرض منها                                           حتظره املعاهدة إال إذا كان هذا التحفظ ال يتعارض

    )١٤٢ (                         جواز إبداء حتفظات حمددة ٤- ١- ٣

إذا كانت املعاهدة تسمح بإبداء حتفظات حمددة دون أن توضح مضموهنا، فال جيوز لدولة أو منظمة دولية  
 .   ُ         ً                                                            أن ت بدي حتفظا  إال إذا كان هذا التحفظ ال يتعارض مع موضوع املعاهدة والغرض منها

    )١٤٣ (                                     ق التحفظ مع موضوع املعاهدة والغرض منها        عدم تواف  ٥- ١- ٣
                                                               ً       ً                                يكون التحفظ غري متوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها إذا مس عنصراً أساسياً من املعاهدة يكون                 

  .      ً                                         ضرورياً لتوجهها العام، حبيث خيل بسبب وجود املعاهدة

    )١٤٤ (           والغرض منها          املعاهدة      موضوع     حتديد   ٦- ١- ٣

   وز  جي و  .                                                          رض منها حبسن نية مع مراعاة مصطلحاهتا يف السياق الذي وردت فيه    والغ          املعاهدة      موضوع     حيدد 
                 ا وكذلك، حيثما                                       التحضريية والظروف اليت عقدت فيه      ا     أعماهل                   بعنوان املعاهدة، و     ،             بصفة خاصة               ً   االستعانة أيضاً، 

  .                              ة الالحقة اليت تتفق عليها األطراف       باملمارس   ،          ً كان مناسباً

  )١٤٥ (                          التحفظات الغامضة أو العامة  ٧- ١- ٣

                                                                                                      يصـاغ التحفظ على حنو يتيح حتديد نطاقه، بغية تقييم مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع املعاهدة                  
  .           والغرض منها

  )١٤٦ (                                التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية  ٨- ١- ٣

                                                                                  إن تعـبري نص يف املعاهدة عن قاعدة عرفية هو عنصر وثيق الصلة يف احلكم على صحة التحفظ      - ١ 
  .          ً                                ذاته عائقاً أمام صياغة التحفظ على ذلك النص                    وإن كان ال يشكل يف حد 

                                                        

 .٣١٦ إىل ٣١٣، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق، انظر  )١٤١(
 .٣١٨ إىل ٣١٦، الصفحات من املرجع نفسه  لالطالع على التعليق، انظر  )١٤٢(
 . أدناه٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )١٤٣(
 . أدناه٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )١٤٤(
 . أدناه٢-انظر الفرع جيملالطالع على التعليق،  )١٤٥(
 . أدناه٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )١٤٦(



 

56 

ّ                                           والـتحفظ عـلى نص يف املعاهدة يعرب عن قاعدة عرفية ال ميّس الطابع امللزم لتلك القاعدة اليت          - ٢                                                 
                                                                   ِّ                                      يستمر انطباقها كقاعدة عرفية ملزمة بني الدولة أو املنظمة الدولية املتحفِّظة وغريها من الدول أو املنظمات الدولية 

َ      املُلَزمة    .            بتلك القاعدة  ُ 

  )١٤٧ (                            التحفظات املخالفة لقاعدة آمرة  ٩- ١- ٣

                                                      ِّ                                                      ال ميكن أن يستبعد التحفظ األثر القانوين للمعاهدة أو أن يعدِّله على حنو خيالف قاعدة آمرة من قواعد                    
  .                     القانون الدويل العمومي

  )١٤٨ (                                             التحفظات على نصوص تتعلق حبقوق غري قابلة لالنتقاص   ١٠- ١- ٣

                ُ         ً                                                         نظمة الدولية أن ُتبدي حتفظاً على نص يف معاهدة يتعلق حبقوق غري قابلة لالنتقاص،                                 ال جيوز للدولة أو امل     
               ويف تقييم ذلك     .                                                                                                إال إذا كـان ذلـك التحفظ يتوافق مع احلقوق وااللتزامات األساسية النامجة عن تلك املعاهدة               

  .  اص                                                                      التوافق، تراعى األمهية اليت أولتها األطراف لتلك احلقوق جبعلها غري قابلة لالنتق

  )١٤٩ (                                 التحفظات املتعلقة بالقانون الداخلي   ١١- ١- ٣

                                                                                                             ال جيوز إبداء حتفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين لنصوص معينة يف                    
                           ً                                                                           معاهدة أو للمعاهدة ككل صوناً لسالمة معايري حمددة للقانون الداخلي لتلك الدولة أو لقواعد تلك املنظمة إال إذا 

  .      منها      والغرض                           ان يتوافق مع موضوع املعاهدة  ك

  )١٥٠ (                                        التحفظات على املعاهدات العامة حلقوق اإلنسان   ١٢- ١- ٣

                                                                                                    لتقييم مدى توافق التحفظ مع موضوع وغرض معاهدة عامة حلماية حقوق اإلنسان، ينبغي أن يؤخذ يف                 
                             حلقوق وتشابكها وكذلك أمهية احلق                                                                    احلسبان عدم قابلية احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة للتجزئة وترابط هذه ا

  .                                                                                  أو النص موضوع التحفظ يف سياق التوجه العام للمعاهدة، ومدى خطورة تأثري ذلك التحفظ عليه

  )١٥١ (                                                                      التحفظات على نصوص يف املعاهدة تتعلق بتسوية املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة   ١٣- ١- ٣

                                             نازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة غري متوافق،                                                                   ال يكون التحفظ على نص وارد يف معاهدة يتعلق بتسوية امل           
  :                                  والغرض منها، ما مل يكن هذا التحفظ       املعاهدة                    يف حد ذاته، مع موضوع 

                                                        
 . أدناه٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )١٤٧(
 . أدناه٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )١٤٨(
 . أدناه٢-ع على التعليق، انظر الفرع جيملالطال )١٤٩(
 . أدناه٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )١٥٠(
 . أدناه٢- على التعليق، انظر الفرع جيملالطالع )١٥١(
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                                                               أو تعديل األثر القانوين لنص يف املعاهدة ال بد منه لسبب وجودها؛ أو       استبعاد        يرمي إىل  ̀  ١̀  

                                 تحفظة من آلية لتسوية املنازعات أو                                                              يترتـب عليه أثر مؤداه استبعاد الدولة أو املنظمة الدولية امل     ̀  ٢̀ 
                                                                                                تنفـيذ املعاهدة فيما يتعلق بنص يف املعاهدة سبق هلا قبوله، إذا كان إعمال هذه اآللية                       لرصـد 

  .                                يشكل ذات الغرض املتوخى من املعاهدة

                                                               نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة  - ٢
                        يف دورهتا التاسعة واخلمسني 

  .                                                                                                  يرد فيما يلي نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني -  ٥٤ ١

                                              عدم توافق التحفظ مع موضوع املعاهدة والغرض منها  ٥- ١- ٣

                                                             ً       ً                                  يكـون التحفظ غري موافق مع موضع املعاهدة والغرض منها إذا مس عنصراً أساسياً من املعاهدة يكون                  
   .      ً                                         رورياً لتوجهها العام، حبيث خيل بسبب وجود املعاهدة ض

 التعليق

            من اتفاقية    )  ج (  ١٩                                                       ً                           إن توافـق التحفظ مع موضوع املعاهدة والغرض منها يشكل، وفقاً ألحكام املادة                ) ١ (
   .                                      ، املعيار األساسي جلواز إبداء التحفظ      ١- ٣                            من مشروع املبدأ التوجيهي       )  ج (                                      فيينا، اليت تكررها الفقرة الفرعية      

  .        ً                           وهو أيضاً أكثر املعايري إثارة للمشاكل

                        فهو مستخدم يف اتفاقية      .                                                                            غري أن مفهوم موضوع املعاهدة والغرض منها ال يقتصر على ميدان التحفظات             ) ٢ (
  .                      يتعلقان بالتحفظات  -    ٢٠              من املادة     ٢         والفقرة    )  ج (  ١٩              مها املادة    -                ، حكمان منها     )١٥٢ (                        فييـنا يف مثانية أحكام    

ّ                                                     ام ال تعّرف مفهوم موضوع املعاهدة والغرض منها وال يعطي              ً               أياً من هذه األحك          لكـن       . )١٥٣ (                  معينة هلذه الغاية    "       إشارات "       
  "     متحيص "                  فليس املقصود هو      :                                                                                            وميكـن أن يسـتخلص من ذلك على أكثر تقدير أنه ينبغي التزام قدر كبري من العمومية                

   :      اإلمجايل  "        مشروعها "     ، أي  "  ها    جوهر "                                                             املعاهدة، أي فحص أحكامها الواحد تلو اآلخر، بل املقصود هو استخالص 

                                                        
  ،   ٣٣              من املادة     ٤            ، والفقرة     ٣١              من املادة     ١            ، والفقرة     ٢٠              من املادة     ٢            ، والفقرة    ) ج (  ١٩           ، واملادة     ١٨             راجع املادة     )   ١٥٢ (

  ة         املتعلق                     وميكن ربطها باألحكام    .   ٦٠           من املادة     )  ب ( ٣            ، والفقرة     ٥٨              من املادة    ̀  ٢̀  ) ب ( ١            ، والفقرة     ٤١              من املادة    ̀  ٢̀  ) ب ( ١         والفقرة  
 Paul Reuters “Solidarité et divisibilité des      انظر    " (                                           الشـروط األساسـية لإلعـراب عن قبول االلتزام    "      أو ب    "       األسـس  "   ب  

engagements conventionnels” in International Law at a Time of Perplexity - Essays in Honour of Shabtai Rosenne 

(Dordrecht: Nijhoff, 1999), p. 627 (also reproduced in Paul Reuter, Le développement de l’ordre (juridique 

international - Écrits de droit international (Paris: Économica, 1999), p. 366).(   
                                                       ، فإن التعليقات على مشاريع مواد جلنة القانون الدويل لعام Karl Zemanek   و Isabelle Buffard            كمـا أشارت    )   ١٥٣ (

 The ‘object and purpose’ of a treaty: an enigma?”, Austrian Review of“ (                                مل تتطرق على حنو يذكر إىل املسألة     ١٩٦٦

International and European Law, vol. 3 (1998), p. 322.(   
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           املعاهدة،        باحترام                                  من االتفاقية ال تلزم الدول املوقعة   ١٨           من املادة  ١                         فهناك إمجاع على أن الفقرة  -
                                                                                   بل تلزمها فقط باالمتناع عن إتيان أعمال من شأهنا تعطيل املعاهدة مىت عربت عن موافقتها على 

  ؛ )١٥٤ (          االلتزام هبا

                ً                      فاملقصود، افتراضاً، ليس فرض احترام       :              بنفس املعىن    ٥٨       املادة         من   ̀  ٢̀  ) ب ( ١                 وصـيغت الفقرة     -
                                                                                               املعاهدة، مبا أن موضوع هذا النص هو حتديد الشروط اليت جيوز مبوجبها تعليق تنفيذ املعاهدة،               

                                                       ً   بل املقصود هو احلفاظ على ما تعتربه األطراف املتعاقدة جوهرياً؛ 

      (...)                       التنفيذ الفعال ل       "     ً                أيضاً احلفاظ على          هي   ٤١              من املادة    ̀  ٢̀  ) ب ( ١                         وتتوخى الفقرة الفرعية     -
                                                                 يف حالة تعديل املعاهدة بالنسبة للعالقات بني أطراف متعاقدة معينة فقط؛   )١٥٥ (   ككل        املعاهدة 

                                   للمعاهدة، مقارنة خبرق آخر، بأنه       "            اخلرق املادي    "  ٦٠           من املادة     )  ب ( ٣       ِّ                 كمـا تعـرِّف الفقرة       -
  ؛ "              ذي أمهية جوهرية        خرق حكم  "

  يف  "                                       ينبغي حتديد املعىن العام للمعاهدة         ٣٣              من املادة     ٤            والفقرة     ٣١              من املادة     ١                ومبقتضى الفقرة  -
  . )١٥٦ (                                        موضوع املعاهدة وغرضها على حنو يسمح بتفسريها  "    ضوء

  :         ً                                 تفيد فعالً نفس املعىن يف مجيع هذه األحكام        "                      موضوع وغرض املعاهدة     "                                     ولـيس هناك أدىن شك يف أن عبارة           ) ٣ (
                                                                           الذي  يعد دون مبالغة مؤسس قانون التحفظات على املعاهدات يف اتفاقية              ) Waldock   ( "      والدوك "                       والدليل على ذلك أن     

                           بنوع من أنواع القياس       ١٩           من املادة     )  ج (                                               لتربير إدراج هذا املعيار يف الفقرة الفرعية           )١٥٧ (                                  فييـنا، قـد أشار إليها صراحة      
َ   اللجنة قد اقترحت أن تلَُزم  "       ومبا أن   "             فسري املعاهدات                                              مواضيع املعاهدات وأهدافها معايري بالغة األمهية يف ت "        فبما أن   :     األويل ُ                      

                                                                                                                               الدولـة اليت وقعت على معاهدة أو صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها، بأن متتنع، حىت قبل بدء نفاذ املعاهدة، عن                      
                   داء حتفظات منافية             احلق يف إب        (...)                     من املفارقة إقرار     "             فإنه سيكون     "                                                    األعمال اليت من شأن آثارها إبطال أغراض املعاهدة       

                        ً      ً              فهو يؤكد أن هناك مفهوماً وحيداً ومتعدد         :                             غـري أن هذا ال حيل املشكلة         )١٥٨ ( "                                    ملوضـوع املعـاهدة والغـرض مـنها       

                                                        
 Paul Reuter, Introduction au droit des traités, 3rd ed revised and                         انظـر عـلى سـبيل املثال     )   ١٥٤ (

expanded by Philippe Cahier  .   نقحها وتوسع فيها فيليب كييه                            (Paris: PUF, 1995), p. 62 ،   الذي يعرف االلتزام الناشئ عن                            
 Philippe Cahier, “L’obligation de ne pas priver un traité de son object et de                            بأنه التزام بسلوك معني أو  ١٨      املادة 

son but avant son entrée en vigueur”, Mélanges Fernand Dehousse (Paris: Nathan, 1982), vol. I, p. 31.  
                                                 ً           واليت حذفت من االقتباس الوارد أعاله تزيد املعىن غموضاً          -                       الواردة يف ذلك النص       "            موضوع وغرض  "           إن عبارة     )   ١٥٥ (

   .    ً          بدالً من توضيحه
 .Pajzs, Csáky and Esterházy, Judgment of 16 December 1936, P.C.I.J., Series A/B, No. 68, p    انظر  )   ١٥٦ (

 ,Suzanne Bastid, Les traités en droit international public - conclusion et effets (Paris: Économica            ً   ؛ وانظـر أيضاً  60

1985), p. 131 أو ،     Serge Sur, L’interprétation en droit international public (Paris: L.G.D.J., 1974), pp. 227-230.  
   ).       احلاليتني   (  ٣١   و  ١٨          ً           أشار حتديداً إىل املادتني   )   ١٥٧ (
  . ٦         ، الفقرة   ٥١                     ، اجمللد الثاين، الصفحة     ١٩٦٥    ...         ، حولية A/CN.4/177                التقرير الرابع،   )   ١٥٨ (
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 "the object and purpose of a treaty are                       فكما جاء يف أحد املؤلفات،  .                                     االسـتخدامات؛ لكن تعريفه يظل غري واضح 

indeed something of an enigma" ) املعاهدة والغرض منها يشكالن مفهوماً غامضاً إىل حٍد ما        إن موضوع ف [   )١٥٩        ٍ      ً      ً                                  .[   
ٍ    إلدخال عنصر موضوعي يف نظام ذايت إىل حٍد   ١٩         من املادة   )  ج (                                             ومن املؤكد أن احملاولة املتمثلة يف الفقرة الفرعية                                    

 The claim that   : " )١٦١ (                 ً ، ليست مقنعة متاماً )١٦٠ (    ١٩٥١                                                       بعيد، يف ضوء الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف عام 

a particular reservation is contrary to object and purpose is easier made than substantiated" ) إن  [   )١٦٢   
                                 وكان القضاة الذين تبنوا آراء        ].                                                                              تأكـيد تعارض حتفظ أبدي مع موضوع املعاهدة والغرض منها أسهل من إثباته            

                                                          احلل الذي أقرته األغلبية يف الفتوى الصادرة يف قضية              ١٩٦٥               لصادر يف عام                                           خمالفة قد انتقدوا يف رأيهم اجلماعي ا      
                          بالتوصل إىل نتائج هنائية     "                                                                                       الـتحفظات عـلى اتفاقـية مـنع اإلبـادة اجلماعية مؤكدين أن هذا احلل ال يسمح                  

              املرن الذي                                                                                             ، وكان هذا هو أحد األسباب الرئيسية للمقاومة اليت أبدهتا جلنة القانون الدويل للنظام              )١٦٣ ( "      ومتسقة
   :     ١٩٥١                               أقرته حمكمة العدل الدولية يف عام 

                                                        
) ١٥٩   (  I. Buffard et K. Zemanek ،   وهناك إمجاع يف الفقه بشأن عدم   .    ٣٤٢         ، الصفحة                مـرجع سبق ذكره                            

 Anthony                     انظــر على سبيل املثال   ):                                 االنتقادات بدرجات متفاوتة من احلدة                والذي توجه إليه  (                        اليقني املرتبط هبذا املعيار 

Aust, Modern Treaty Law and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p. 111; Pierre-

Marie Dupuy, Droit international public, 8th ed. (Paris: Dalloz, 2006), p. 286; Gerald G. Fitzmaurice, 

“Reservations to multilateral conventions”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 2 (1953), p. 

12; Manuel Rama-Montaldo, “Human Rights Conventions and Reservations to Treaties”, Héctor Gros 

Espiell Amicorum Liber, vol. II (Brussels: Bruylant, 1997), p. 1265; Charles Rousseau, Droit international 

public, vol. I, Introduction et sources (Paris: Sirey, 1970), p. 126; Gérard Teboul, “Remarques sur les 

réserves aux traités de codification”, Revue générale de droit international public,  vol. 86 (1982), pp. 695-

  .   ١٠٩         ، الفقرة   ٥١         ، الصفحة  )A/CN.4/470 (                              ؛ أو آالن بيليه، التقرير األويل، 696
 .Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951, I.C.J     انظر   )   ١٦٠ (

Reports 1951, p. 24" :   منها جيب أن يكون املعيار املتعلق مبوقف                                                وعليه فإن توافق التحفظ مع موضوع االتفاقية والغرض                                     
                       فتلك هي القاعدة اليت جيب   .                                                                                  الدولة اليت تقرن انضمامها بتحفظ والدولة اليت ترى أهنا جيب أن تعترض على هذا التحفظ    

    ".                                                                                      أن تسترشد هبا كل دولة فيما حيق هلا القيام به على انفراد وحلساهبا اخلاص من تقدير لصحة التحفظ
 Jean Kyongun Koh, "[t]he International Court thereby introduced purposive words    ً    وفقاً ل   )   ١٦١ (

into the vocabulary of reservations which had previously been dominated by the term 'consent'"]     أدخلـت        
    "]      الرضا "                      سودها استخدام كلمة                        ً      ً                                                           احملكمـة الدولـية مصطلحاً غائياً يف جمموعة املفردات املتعلقة بالتحفظات اليت كان ي             

("Reservations to Multilateral Treaties: How International Legal Doctrine Reflects World Vision", Harvard 

International Law Journal, vol. 23 (1982), p. 85).  
) ١٦٢   (  Liesbeth Lijnzaad, Reservations to United Nations Human Rights Treaties: Ratify and 

Ruin? (Dordrecht: TMC Asser-Instituut, Nijhoff, 1994), pp. 82-83.  
) ١٦٣   (  I.C.J. Reports 1951, p. 44.  
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                                                                                   وحىت لو اعتربنا أنه ميكن من حيث املبدأ التمييز بني األحكام املتعلقة مبوضوع االتفاقية والغرض  " 
  . )١٦٤ ( "                                                                               منها واألحكام األبعد صلة هبما، فإن اللجنة ال ترى كيف ميكن أن يكون هذا التمييز غري ذايت

  : )١٦٥ (    ١٩٦٢               ُ       ُّ  ً                                                 ي والدوك نفسه ُيبدي تردُّداً يف تقريره األول اهلام املتعلق بقانون املعاهدات يف عام             وظل السري مهفر  ) ٤ (

               ّ                                                  ً     ً                        إن املبدأ الذي طّبقته احملكمة هو مبدأ ذايت يف جوهره وال ميكن اختاذه معياراً عاماً لتحديد                     "...  
                              وميكن إقرار هذا املعيار إذا       .   اف                               ُ         ً                                    ما إذا كان حيق أو ال حيق لدولة أن ُتعترب طرفاً يف معاهدة متعددة األطر              

                ً     ً        ً              ميكن حسمها دائماً حسماً موضوعياً؛ لكن       ̀                                          التوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها     ̀              كانت مسألة   
    ...                ذلك ليس هو احلال 

                                             والغرض منها الذي طبقته احملكمة استوحي بال         "                                    معيار التوافق مع موضوع االتفاقية     "          غـري أن     
                       ُ                                             دخل يف اعتبار الدول اليت ُتبدي حتفظات والدول اليت جيب أن تقرر                                                 جـدال من مفهوم مفيد ينبغي أن ي       

ا نعترب أن املبدأ الذي طبقته احملكمة لـه أمهية         . (...)                    ّ                  قبول أو عدم قبول حتفّظ تبديه دولة أخرى       ّ                                            ولئن كّن
                                                  ً                                                   مؤكدة كمفهوم عام، فإننا نرى أنه سيصعب اختاذه معياراً ملركز دولة متحفظة كطرف يف معاهدة، إىل                

  . )١٦٦ ( "                                                                  نب املعيار املوضوعي املتمثل يف قبول التحفظ أو رفضه من جانب الدول األخرى  جا
                                                        

   .   ٢٤         ، الفقرة    ١٢٨       ً          وحتديداً الصفحة    ١٢٣                        ، اجمللد الثاين، من الصفحة     ١٩٥١    ...       حولية   )   ١٦٤ (
                  ودافع عنه بقوة     "    ملرن         النظام ا  "                                       الـذي عرض على جلنة القانون الدويل          ) A/CN.4/144 (                        هـذا هـو الـتقرير         )   ١٦٥ (

   ).  ٧٤-  ٧٢                      اجمللد الثاين، الصفحات  ،    ١٩٦٢    ...       حولية  (
                                        ؛ ويف نفس االجتاه، انظر العرض الشفوي         ١٠           ، الفقرة     ٦٦-  ٦٥                           ، اجمللد الثاين، الصفحتان         ١٩٦٢    ...        حولية    )   ١٦٦ (

      ؛ ويف   ٦- ٤    ات          ، الفقر    ١٣٩           ، الصفحة       ١٩٦٢      مايو   /       أيار   ٢٥   ،     ٦٥١                       ، اجمللد األول، اجللسة                املرجع نفسه                        الـذي قدمه والدوك،     
        وتوضح -    ٨٥         ، الفقرة    ١٤٥            انظر الصفحة    " (      املعيار "                                                                     أثـناء املناقشة، مل يتردد املقرر اخلاص مع ذلك يف وصف مبدأ التوافق ب       

    ً                      خالفاً لالعتراضات اليت كان     (               ً                                                                                         هذه الفقرة أيضاً أن والدوك رأى منذ البداية أن هذا املعيار حاسم فيما يتعلق بإبداء التحفظات                 
    اليت   )  أ ( ٢-  ١٧                                    وكانت الصيغة املستخدمة يف مشروع املادة     )).                                                   أن مبدأ التراضي وحده هو املبدأ القابل للتطبيق                   يرى خبصوصها   

   ١          من الفقرة   )  أ (                     ً     ً                        على كل دولة تبدي حتفظاً وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية    : "                                         اقترحها املقرر اخلاص تعكس هذا املوقف غري احملدد
                     ، أن تتأكد من أن هذا   )] ١- ١- ٣                                      من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي  ٣            انظر الفقرة                      فيما يتعلق هبذا النص،  [             من هذه املادة 

     ُِ                                وقد أُِقر هذا املبدأ بصورة عامة يف          ).   ٦٠                         ، اجمللد الثاين، الصفحة                املرجع نفسه    " (                                                التحفظ يتوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها      
  ،    ٦٥١                       ، اجمللد األول، اجللسة         ١٩٦٢    ...        حولية     (Briggs       مالحظة                   انظر بوجه خاص       (    ١٩٦٢                                      املناقشات اليت أجرهتا اللجنة يف عام       

      ١٤٤          الصفحتان     (Rosenne    ؛ و  )  ٥٤           ، الفقرة      ١٤٢        الصفحة     (Lachs    ؛ و  )  ٢٣           ، الفقرة      ١٤٠           ، الصفحة       ١٩٦٢        مـايو    /         أيـار    ٢٥
    ٢٩  ،   ٥٣ ٦         ، واجللسة   ٨٢         ، الفقرة    ١٤٥         ً         انظر أيضاً الصفحة    " (      املعيار "                               الذي ال يتردد يف احلديث عن      -  )   ٧٩             ، الفقـرة       ١٤٥ و

                 ، وكذلك يف عام     )  ٢٥           ، الفقرة      ١٤٨           ، الصفحة      ٦٥٢       اجللسة     (Castrén    ؛ و  )  ٢٧           ، الفقرة      ١٥٦           ، الصفحة       ١٩٦٢        مـايو    /      أيـار 
  ؛  )  ٢٠         ، الفقرة    ١٥٠   و   ١٤٩           ، الصفحتان     ١٩٦٥      يونيه  /        حزيران ٨  ،    ٧٩٧                   ، اجمللد األول، اجللسة     ١٩٦٥     ...      حولية  (     ياسني    (    ١٩٦٥

         ، الصفحة     ١٩٦٢     مايو  /      أيار  ٢٨  ،    ٦٥٢      اجللسة    (De Luna            لك اعتراضات             ؛ وانظر مع ذ )  ٢٥         ، الفقرة    ١٥٠         الصـفحة     (Tunkin و
      ؛ أو   )  ٥١-  ٤٧            ، الفقرات      ١٥٠           ، الصفحة      ٦٥٢       اجللسة     (Gros و  )   ٦٧           ، الفقرة      ١٦٠           ، الصفحة      ٦٥٣           ، واجللسة     ١٨           ، الفقرة      ١٤٨
Ago)    ٣٤         ، الفقرة    ١٥٧         ، الصفحة    ٦٥٣      اجللسة  (  ؛ أو اعتراضات              Ruda ١٩٦٥                     يف أثناء مناقشة عام    )   ٧٩٦        ، اجللسة           املرجع نفسه    ،  
   ؛  )  ٦٩           ، الفقرة      ١٦٩           ، الصفحة       ١٩٦٥       يونيه   /         حزيران  ٨   ،     ٧٩٧           ، واجللسة     ٥٥           ، الفقرة      ١٤٧           ، الصفحة       ١٩٦٥       يونيه   /           حزيـران   ٤
                                             واعترض تسوروكا حىت النهاية على الفقرة الفرعية     )).   ٧١         ، الفقرة    ١٦١         ، الصفحة     ١٩٦٥      يونيه  /        حزيران ٩  ،    ٧٩٨      اجللسة    (Ago و
ِ              الذي اعُتِمد بأغلبية     (          برمته     ١٨                         صويت على مشروع املادة                                     ، وهلـذا السبب امتنع عن الت       ) ج (      ً                            صوتاً مقابل ال شيء، وامتناع        ١٦       ُ 

   ).  ٤٢         ، الفقرة    ٢٨٣         ، الصفحة    ٨١٦                    املرجع نفسه، اجللسة -      ١٩٦٥      يوليه  /     متوز ٢                      عضو واحد عن التصويت يف 
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                                             ّ                                                  وكان املقصود بال شك هو توخي احلذر التكتيكي ألن تبّني املقرر اخلاص نفسه ملبدأ التوافق مع موضوع املعاهدة 
               احلسبان يف جمال                                                   ً                                            والغـرض مـنها ليس فقط كمعيار لصحة التحفظات بل أيضاً كعنصر أساسي ينبغي أخذه يف                 

  . )١٦٨ (           ً ، كان سريعاً )١٦٧ (      التفسري

ّ            ال مفر منها، وحيّدها مع       "             هوامش ذاتية  "                       فعلى الرغم من وجود       .                                            ويتميز هذا املعيار يف الواقع مبزايا كبرية        ) ٥ (               
     ً        ً      ً                         مبدأً توجيهياً مفيداً يسمح حبل معظم املشاكل   ١٩         من املادة   )  ج (                             ِّ                  ذلك مبدأ حسن النية العام، توفِّر الفقرة الفرعية 

  .         ً      ً  املثارة حالً معقوالً

       ، فإن   )١٧٠ (      ُ    فكما ذُكر   .  )١٦٩ (                                             ً                              واألعمال التحضريية املتعلقة هبذا النص ال تفيد كثرياً يف حتديد معىن العبارة             ) ٦ (
                                            ً    جلنة القانون الدويل اليت تكون عادة أكثر إسهاباً،     ١٩٦٦                     الذي اعتمدته يف عام   ١٦                             التعلـيق على مشروع املادة     

                                                                     حىت إىل الصعوبات املرتبطة بتعريف موضوع املعاهدة والغرض منها، إال                                                  يقتصـر عـلى فقرة وحيدة وال يتطرق         
                          إن مقبولية أو عدم مقبولية    : " )١٧١ (  ١٧                                                                     بأسـلوب غري مباشر إىل حد بعيد، يقتصر على اإلحالة إىل مشروع املادة         

            ملتعاقدة هذا                                                      يتوقف إىل حد كبري، يف مجيع األحوال، على مدى اعتبار الدول ا      ) ...  ج (    ُ                    حتفظ ُيبدى يف إطار الفقرة 
  . )١٧٢ ( "           ً      ً  التحفظ حتفظاً مقبوالً

   إىل    )١٧٤ (                    مث يف مؤمتر فيينا     )١٧٣ (                                     من هذا النص يف جلنة القانون الدويل        )  ج (                                  ومل تؤد مناقشة الفقرة الفرعية        ) ٧ (
                                    وال تسمح األحكام القضائية الدولية       .                 ألغراض هذا النص    "                             موضوع املعاهدة والغرض منها    "                     توضـيح معىن عبارة     

                                                        
  .                  من اتفاقية فيينا  ٣١           من املادة  ١            انظر الفقرة   )   ١٦٧ (
  .   ١٥٢         ، احلاشية    ٣٢١   و   ٣٢٠           ، الصفحتان        بق ذكره      مرجع س  ، K. Zemanek   وI. Buffard     انظر   )   ١٦٨ (
  .   ٣٢١-   ٣١٩                         انظر املرجع نفسه، الصفحات   )   ١٦٩ (
) ١٧٠   (  Catherine Redgwell, “The Law of Reservations in Respect of Multilateral Conventions”, in 

J.P. Gardner (ed.), Human Rights as General Norms and a State’s Right to Opt Out - Reservations and Objections 

to Human Rights Conventions (London: British Institute of International Comparative Law, 1997), p. 7.  
  .                                                     ّ   وهذه املادة، ال تقدم يف الواقع أي حل للمسألة اليت ظلت معلّقة  .                   من اتفاقية فيينا  ٢٠            أصبحت املادة   )   ١٧١ (
                                     وال يذكر التعليق على النص املقابل الذي   .   ١٧         ، الفقرة    ٢٠٧                     ، اجمللد الثاين، الصفحة     ١٩٦٥     ...      حولية   )   ١٧٢ (

                     ، اجمللد الثاين، الصفحة     ١٩٦٢    ...       حولية      انظر  (            أي شيء إضايف   )   ١٨            مـن املادة     )  د ( ١        الفقرة     (    ١٩٦٢  ُ                اعـُتمد يف عام     
   ).  ١٥         ، الفقرة    ١٨٠

  .      أعاله   ١٦٦            انظر احلاشية   )   ١٧٣ (
                  للجنة القانون     ١٦                      ا على مشروع املادة                               ً                                    مـن األمور ذات الداللة أن أياً من التعديالت املقترح إدخاهل            )   ١٧٤ (

                                       وكان أقصاها هو اقتراح إسبانيا والواليات   .                             ال تعيد طرح هذا املبدأ للبحث-                           مبا يف ذلك التعديالت اجلذرية -       الدويل، 
  ى                   من التعليق عل    ٦              انظر الفقرة    (                                              املعاهدة أو االستعاضة به عن مفهوم املوضوع          "      طبيعة "                                 املتحدة وكولومبيا إضافة مفهوم     

  ،  )A/61/10   (  ١٠                                                                الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم   ،  ١- ١- ٣                     مشروع املبدأ التوجيهي 
   ).   ٨١٠         ، احلاشية    ٣٣٦       الصفحة 
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                                ، وإن كانت هذه األحكام تتضمن بعض  )١٧٥ (                                          ود هبذه العبارة على الرغم من شيوع استخدامها    ً             أيضاً بتحديد املقص
                            بشأن التحفظات على اتفاقية     ١٩٥١                                                                      اإلشـارات املفيدة، وخباصة يف فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف عام        

  .                  منع اإلبادة اجلماعية

                                يف فتوى حمكمة العدل الدويل الدائمة    )١٧٦ (        ا احلالية                          ُ                             ويـبدو أن هـذه العبارة قد اسُتخدمت للمرة األوىل بصيغته      ) ٨ (
                             غري أنه كان ال بد من صدور احلكم   .  )١٧٧ (                   اليونانية البلغارية  "        الطوائف "             بشأن مسألة     ١٩٣٠      يوليه  /     متوز  ٣١              الصـادرة يف    
ِ         لكي تنهي احملكمــة الدولية ما ُوِصف بأنه     ١٩٨٦     لسنة    )١٧٨ (         نيكاراغوا             املتعلق بقضية   ُ                              "terminological chaos"

) ١٧٩(  .  
       ُ   َ                         أي شيء ُيذكَر من هذه األحكام القضائية                      غري أنه يصعب استنتاج . )١٨٠ (                              ، بتأثري اتفاقية فيينا بال شك    ]              فوضى املصطلحات  [

                                                        
  .       أدناه   ١٨٠          واحلاشية    ٣١٩-   ٣١٢                       مرجع سبق ذكره، الصفحات    ،K. Zemanek   وI. Buffard     انظر   )   ١٧٥ (
                             إىل أن الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة   )    ٣١٥            فسه، الصفحة        املرجع ن   (K. Zemanek   وI. Buffard      أشار   )   ١٧٦ (

                                                             بشأن اختصاص منظمة العمل الدولية يف تنظيم العمل الشخصي لصاحب     ١٩٢٦      يوليه  /     متوز  ٢٣                      العدل الدويل الدائمة يف 
 Competence of the International Labour Organization to Regulate, Incidentally, the Personal Work of      العمل 

the Employer  فيما يتعلق باجلزء الثالث عشر من معاهدة فرساي،  "          هدف ونطاق "             ً          ، اسـتخدمت فعالً عبارة                                            P.C.I.J. 

Series B, No. 13, p. 18 .   ويصف املؤلفان نفسهما، اللذان يشريان بإفاضة إىل أحكام احملكمة الدولية ذات الصلة، صعوبة                                                                                 
   ).   ٣١٦   و   ٣١٥                     املرجع نفسه، الصفحتان  (              أحكام احملكمة  يف  )       ً            وخصوصاً باإلنكليزية (                حتديد مصطلح هنائي 

ِ            غـري أن املصـطلحني ُعِكسا       )   ١٧٧ (  ُ                                االتفاقية اليونانية البلغارية     "            غرض وموضوع  "                       إذ استندت احملكمة إىل       :               
  .P.C.I.J. Series B, No. 17, p. 21  ،     ١٩١٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧       املؤرخة 

)١٧٨( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment of 27 June 1986, 

I.C.J. Reports 1986, pp. 136-137, paras. 271-273, p. 138, para. 275, or p. 140, para. 280. 
) ١٧٩   (     I. Buffardو   K. Zemanek ،  ٣١٦         ، الصفحة              مرجع سبق ذكره   .  
 Border and Transborder Armed  :                                                    تـبدو املصطلحات اليت استخدمتها احملكمة راسخة اآلن، راجع   )   ١٨٠ (

Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 20 December 1988, I.C.J. 
Reports 1988, p. 89, para. 46; Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, 
Judgment of 14 June 1993, I.C.J. Reports 1993, pp. 49-51, paras. 25-27; Territorial Dispute (Libyan Arab 
Jamahiriya/Chad), Judgment of 3 February 1994, I.C.J. Reports 1994, pp. 25-26, para. 52; Oil Platforms, 
Preliminary Objection, Judgment of 12 December 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 813, para. 27; Gabčíkovo-
Nagymaros Project, Judgment of 25 September 1997, I.C.J. Reports 1997, p. 64, para. 104, and p. 67, para. 
110; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgment 
of 11 June 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 318, para. 98; Kasikili/Sedudu Island, Judgment of 13 December 
1999, I.C.J. Reports 1999, pp. 1072-1073, para. 43; LaGrand, Judgment of 27 June 2001, I.C.J. Reports 
2001, pp. 502-503, para. 102; Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, Merits, Judgment of 17 
December 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 652, para. 51; Avena and Other Mexican Nationals, Judgment of 31 
March 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 48, para. 85; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 179, para. 109; 
Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium), Preliminary Objections, Judgment of 15 
December 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 319, para. 102; Armed Activities on the Territory of the Congo (New 
Application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment 
of 3 February 2006, paras. 66-67 and 77; Application of the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Merits, Judgment 

of 26 February 2007, paras. 160 and 198.  
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     ً          فكثرياً ما تكتفي   :             ً                                 ِّ                                                    الوفـرية نسـبياً فيما يتعلق باألسلوب الذي ينبغي اتِّباعه لتحديد موضوع معاهدة حمددة والغرض منها         
  . )١٨٢ (      ً                          ً      ً ي حرصاً على تربير موقفها، تتبع هنجاً عملياً        ُ  وعندما ُتبد   )١٨١ (                احملكمة بالتأكيدات

ّ                                         وملعاجلة مساوئ عدم الوضوح هذا، يثور التساؤل عّما إذا كان ينبغي حتليل مفهوم                ) ٩ (                        موضوع املعاهدة والغرض    "                                           
                                          وهكذا أشار رويتر، عند مناقشة مشروع املادة  .                                                                 مبحاولة حتديد موضوعها من ناحية، والغرض منها من ناحية أخرى           "     منها
             ويف حني يبدو     .  )١٨٣ ( "                                          موضوع االلتزام والغرض منه شيئان خمتلفان      "           ، إىل أن     "                       العقد شريعة املتعاقدين   "                   املتعلق بقاعدة      ٥٥

  . )١٨٥ (                 ّ                                  ، فإنه يثري شك الكّتاب من املدرسة األملانية أو اإلنكليزية )١٨٤ ( )                   أو الناطق بالفرنسية (             ً                 التمييز شائعاً يف الفقه الفرنسي 

  .  )١٨٦ ( "                    ال تسمح حبسم املسألة    "                                                   أثبت بأسلوب مقنع أن األحكام القضائية الدولية          )       ً فرنسياً (           ً    غري أن كاتباً      )  ١٠ (
اً من موضوع املعاهدة                      والغرض من    )١٨٧ (-      ُ   َّ                        الذي ُيعرَّف بأنه مضمون املعاهدة -                    ّ  ً                               وهـذا صـحيح وخباصة ألن أّي

                          ر الذي تشري إليه بوضوح                                   ً                             على وجه التحديد، ال يبقى ثابتاً عرب الزمن، وهو األم          -   )١٨٨ (                       أي النتيجة املنشودة   -           املعـاهدة   
   :  )Gerald Fitzmaurice   " (               جريالد فيتزموريس "               اليت طرحها السري   ]                 الغـرض املـتطور     [l'emergent purpose        نظـرية  

The notion of object and purpose is itself not a fixed and static one, but is liable to change, or rather " 
develop as experience is gained in the operation and working of the convention" ) مفهوم املوضوع   إن [   )١٨٩               

                                                        
 Jurisdiction of the European Commission of the Danube between :                       انظـر عـلى سبيل املثال    )   ١٨١ (

Galatz and Braila, Advisory Opinion of 8 December 1927, P.C.I.J., Series B, No. 14, p. 64" :    من الواضح أن             
 International Status of South-West  ؛     ..."                    كان تأمني حرية املالحة         ] (...)     ١٨٥٦     لسنة  [                     موضـوع معاهدة باريس  

Africa, Advisory Opinion of 11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, pp. 136-137, and the following judgments 

cited in the previous note: judgment of 14 June 1993, p. 50, para. 27; judgment of 25 September 1997, p. 67, 

para. 110; judgment of 11 June 1998, p. 318, para. 98; judgment of 27 June 2001, p. 502, para. 102; and 

judgment of 15 December 2004, para. 102.  
  . ٦- ١- ٣                                          أدناه من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٣   (           انظر الفقرة  )   ١٨٢ (
   غري   .   ٧٧         ، الفقرة   ٢٦         ، الصفحة    ٧٢٦        ، اجللسة     ١٩٦٤     مايو  /      أيار  ١٩             ، اجمللد األول،     ١٩٦٤    ...       حولية   )   ١٨٣ (

      وهو P. Reuter, “Solidarité ...”, op. cit., p. 625     انظر  (                                   ّ                    أن املؤلف نفسه أبدى يف مناسبة أخرى شكّه يف فائدة التمييز، 
   ).P. Reuter, Le développement ..., op. cit., p. 363              ما يرد كذلك يف 

  .   ٣٢٧-   ٣٢٥          ، الصفحات              مرجع سبق ذكره  ، K. Zemanek   وI. Buffard      انظر   )   ١٨٤ (
  .   ٣٢٨   و   ٣٢٧            والصفحتان    ٣٢٥-   ٣٢٢          ، الصفحات           املرجع نفسه  )   ١٨٥ (
) ١٨٦   (  G. Teboul ٦٩٦                        ، مرجع سبق ذكره، الصفحة   .  
 Jean-Paul Jacqué, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en                      انظـر على سبيل املثال    )   ١٨٧ (

droit international public (Paris: LGDJ, 1972), p. 142: "the object of an instrument resides in the rights and 

obligations to which it gives rise") .   إن موضوع أي عقد يكمن يف احلقوق وااللتزامات املترتبة عليه                                                    .(   
  .          املرجع نفسه  )   ١٨٨ (
) ١٨٩   (  Gerald G. Fitzmaurice, “The Law and Procedure of the International Court of Justice: 

Treaty Interpretation and Other Treaty Points”, British Yearbook of International Law, vol. 33 (1957), p. 208  
 William A. Schabas, “Reservations to the Convention   أو      ٦٩٧                        ، مرجع سبق ذكره، الصفحة G. Teboul         ً  انظر أيضاً 

on the Rights of the Child”, Human Rights Quarterly, vol. 18 (1996), p. 479.  
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                 ً      ً       ً                                                                    والغرض ليس مفهوماً ثابتاً وساكناً، بل هو مفهوم عرضة للتغري، أو باألحرى التطور، مع اكتساب اخلربة يف جمال 
                         وصل إىل طريقة عامة لتحديد                                                    وال غرابة بالتايل يف أن تكون احملاوالت الفقهية للت          ].                                إنفـاذ االتفاقـية وتطبـيقها     

  . )١٩٠ (                            ِّ         موضوع املعاهدة والغرض منها خميِّبة لآلمال

     يف    ١٩                   الذي أصبح املادة       (  ١٧                                                                        وكمـا أشار آغو يف مناقشات جلنة القانون الدويل بشأن مشروع املادة               )  ١١ (
   :       ، فإنه )             اتفاقية فيينا

              وميكن يف معظم     .       برمتها                                                                     ال ميكن البت يف مقبولية التحفظات إال بالرجوع إىل أحكام املعاهدة             " 
                                                                                                    األحـيان الفصـل بني األحكام األساسية من املعاهدة، وهي األحكام اليت ال جيوز إبداء حتفظات عليها                 

  . )١٩١ ( "                                                       بصورة عامة، واألحكام األقل أمهية اليت ميكن إبداء حتفظات بشأهنا

                                                        
  ، k. Zemanek   وI. Buffard                        ً                                     تقترح أكثر احملاوالت اكتماالً، وهي احملاوالت اليت يرجع الفضل فيها إىل   )   ١٩٠ (

 ,recourse to the title, preamble and, if available  "                       وينبغي يف املرحلة األوىل  :                                القـيام هبـذا األمـر على مرحلتني   

programmatic articles of the treaty] "    اللجوء إىل العنوان، والديباجة، ومواد املعاهدة اليت توضح رسالتها العامة، إن                                                                        
ِ     ُوِجدت      مرجع  (                                            التوصل إليها ألول وهلة يف ضوء نص املعاهدة                                                                   ؛ أما يف املرحلة الثانية، فينبغي اختبار النتيجة اليت أمكن          ]ُ 

                                       وإن كانت تعكس ترتيب األولويات الناشئ من  (                                       لكن تطبيق هذه الطريقة، اليت تبدو منطقية    ).    ٣٣٣         ، الصفحة         سبق ذكره
                لبلدان األمريكية                               ً            نقطة االنطالق ألي تفسري؛ انظر أيضاً فتوى جلنة ا  "              تعابري املعاهدة "                            من اتفاقية فيينا، اليت جتعل   ٣١      املادة 

 ,Restrictions to the Death Penalty, OC-3/83, Series A, No. 3                                            حلقوق اإلنسان يف قضية القيود على عقوبة اإلعدام، 

para. 50( فقد أقر الكاتبان بعجزمها عن التوصل إىل حتديد موضوعي وبسيط   :                                    ، على افتراضات حمددة غري مقنع كما ثبت                                                       
                                                                                من جمموع مخس معاهدات أو جمموعات للمعاهدات مت اختيارها على سبيل اإليضاح                                         ملوضـوع وغرض أربع معاهدات    

                                                                                                                           ميثاق األمم املتحدة، واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، واالتفاقيات العامة حلقوق               (
                                         ت حقوق اإلنسان األخرى املتعلقة حبقوق حمددة؛                                                                            اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيا         

-   ٣٣٤        الصفحات   ، .I. Buffard and K. Zemanek, op. cit (                                                  ومل تكن الطريقة املقترحة حامسة إال يف هذا االفتراض األخري 
           الفقهية             أما احملاوالت    ).                       أعاله من هذا التعليق     )  ٣ (              انظر الفقرة      " (    ً لغزاً "                                         وخلص الكاتبان إىل أن املفهوم ال يزال           ))    ٣٤٢

                          ً                         ً                                                                  األخـرى فهي ليست أكثر إقناعاً وإن بدا أصحاهبا أكثر جزماً فيما يتعلق بتعريف موضوع املعاهدة اخلاضعة للدراسة                  
                             ً                                                                      والواقع أن هذه االتفاقيات كثرياً ما تكون اتفاقيات حقوق إنسان تسمح باستخالص نتائج توحي هبا                 .               والغـرض منها  

                                                                        اهرها يف التأكيد على أن مجيع األحكام اجلوهرية هلذه املعاهدات مرتبطة                                                       مواقف أيديولوجيات التوجه، ويتجلى أحد مظ     
                               ِّ     ولالطالع على نقد هلذا الرأي املتطرِّف، -                                           ُّ   مما يعين، بالنتيجة املنطقية، استبعاد صحة أي حتفُّظ  (                    مبوضوعها والغرض منها 

           ، الصفحتان              مرجع سبق ذكره  ، ”W.A. Schabas, “Reservations to the Convention on the Rights of the Child     انظر 
 Invalid Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: Is the“     أو    ٤٧٧   و   ٤٧٦

United States Still a Party?”, Brooklyn Journal of International Law, vol. 21 (1995), pp. 291-293 .   ولالطالع       
  .  ١٢- ١- ٣                                    من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي   )  ١ (                                املعنية حبقوق اإلنسان، انظر الفقرة                 على موقف اللجنة 

  .  ٣٥         ، الفقرة    ١٤١         ، الصفحة     ١٩٦٢     مايو  /      أيار  ٢٥  ،    ٦٥١                   ، اجمللد األول، اجللسة     ١٩٦٢     ...      حولية   )   ١٩١ (
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            سة املعاهدة                                              إذ ال ميكن استخالص الغرض واملوضوع إال بدرا         :                                      وهـذان مهـا العنصـران األساسـيان        
  .               وحدها دون سواها   )١٩٣ ( "       األساسية "                                                  ؛ وهذا املعيار يؤدي إىل استبعاد التحفظات على األحكام  )١٩٢ (      برمتها

      من   )١٩٥ ( "              نواهتا األساسية  "             ، املعاهدة و   )١٩٤ ( "         سبب وجود  "                                             وبعبارة أخرى، فإن املقصود هو احلفاظ على          )  ١٢ (
 "It implies a distinction between all obligations in the             املعاهدة ككل )١٩٦ ( "      فعالية "                أجـل جتنب تقويض  

"treaty and the core obligations that are the treaty’s raison d’être
                           وهذا يستلزم متييز االلتزامات    [ )١٩٧ (

   ].                                                                        اليت تشكل لب املعاهدة وسبب وجودها، من بني مجيع االلتزامات املترتبة على املعاهدة

     ورأى   .                                                              ة واضحة مبا يكفي، فليس من السهل ترمجتها إىل صيغة بسيطة                                         وحىت إذا كانت التوجهات العام      )  ١٣ (
                                  مرتفعة للغاية وقد تيسر بال مربر    ٥- ١- ٣                                    اليت حيددها مشروع املبدأ التوجيهي        "       العتبة "                          بعـض أعضاء اللجنة أن      

        األثر                        إىل استبعاد أو تعديل    "                                                                غري أن غالبية األعضاء رأوا أن أي حتفظ، حبكم تعريفه، يهدف              .                  إبـداء التحفظات  
  "                                                                                                القانوين ألحكام معينة من معاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض اجلوانب احملددة عند تطبيق هذه األحكام

                                                                        وأنه ينبغي أال يتسع تعريف املوضوع والغرض حبيث يؤدي إىل شل القدرة               )١٩٨ (                                عـلى الدولة اليت تصدر التحفظ     
                                             ع املعاهدة والغرض منها يقتصر على احلاالت                                         وجبعل عدم توافق التحفظ مع موضو       .                           عـلى إبـداء الـتحفظات     

         حبيث خيل ̀  ٣̀             ً                    يكون ضرورياً لتوجهها العام،   ̀  ٢̀                          ً       ً                           الـيت ميـس فيها التحفظ عنصراً أساسياً من املعاهدة و           ̀  ١̀ 
       ً      ً                            توازناً مرضياً بني ضرورة احلفاظ على سالمة  ٥- ١- ٣                                                 بسبب وجود املعاهدة، حتقق صيغة مشروع املبدأ التوجيهي 

  .                                                    على تيسري أوسع مشاركة ممكنة يف االتفاقيات املتعددة األطراف              املعاهدة واحلرص 

                                                        
  ،    فسه       املرجع ن  ، Bartoš (          للمعاهدة    "                  مع الروح العامة   "                             ُّ         ً            املقصـود هو حبث ما إذا كان التحفُّظ متوافقاً            )   ١٩٢ (
   ).  ٤٠         ، الفقرة    ١٤٢       الصفحة 

   ).  ٩٠         ، الفقرة    ١٤٦         ، الصفحة           املرجع نفسه  ، Paredes   " (            سوى التفاصيل "                     وليس األحكام اليت ال ختص   )   ١٩٣ (
) ١٩٤   (  International Court of Justice, Reservations to the Convention on Genocide, Advisory 

Opinion of 28 May 1951, I.C.J. Reports 1951, p. 21" :   جيوز ألي طرف من األطراف املتعاقدة هدم أو تقويض  ال                                             
   ".                             الغرض من االتفاقية وسبب وجودها      (...) 

         كانون   ٦   ،     ٧٠٣                                                                                          بـيان ممـثل فرنسا يف اللجنة الثالثة للجمعية العامة، الدورة احلادية عشرة، اجللسة                 )   ١٩٥ (
 A.C. Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit international         ، ويرد يف     ١٩٥٦      ديسمرب  /    األول

public (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1962), vol. I, p. 277, No. 552.  
 European Court of Human Rights, Loizidou, Judgment of 23 March 1995 (Preliminary     انظر   )   ١٩٦ (

Objections), Publications of the European Court of Human Rights, Series A, vol. 310, p. 27, para. 75 :   إن   
                                        فعالية االتفاقية كصك دستوري للنظام العام       (...)       سيضعف  "                                                     قبول نظم مستقلة لتنفيذ االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 

   ".      األورويب
) ١٩٧   (  L. Lijnzaad ،     أو   ٥٩           ً         ؛ انظر أيضاً الصفحة   ٨٣           ، الصـفحة                     مـرجع سـبق ذكـره     L. Sucharipa-

Behrmann, “The Legal Effects of Reservations to Multilateral Treaties”, Austrian Review of International 

and European Law, vol. 1 (1996) ٧٦         ، الصفحة  .  
  . ١- ١- ١                          انظر مشروع املبدأ التوجيهي   )   ١٩٨ (
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                                                                                                        ولـئن كان وضع تعريف دقيق لكل من هذه املتطلبات الثالثة املترابطة مسألة مستحيلة بال جدال، فقد                   )  ١٤ (
  :                               يكون من املفيد تقدمي بعض اإليضاحات

                             ه كما أبداه الطرف املتحفظ          ً                        قياساً إىل موضوع التحفظ نفس      "      ً       ً  عنصراً أساسياً  "                   ينبغي فهم عبارة     ̀  ١̀ 
                             يف قاعدة أو حق أو التزام        "               العنصر األساسي  "            فقد يتمثل     .                                   وأال تقتصر بالضرورة على نص معني     

                                              ال غىن عنه للتوجه العام للمعاهدة ويكون استبعاده    ، )١٩٩ (                                     يكون، مبعناه يف السياق الذي ورد فيه    
                             إذا سعت دولة إىل استبعاد نص                ً ويسري هذا عموماً  .             ً                        أو تعديله خمالً بسبب وجود املعاهدة نفسه

       وهكذا،   .                                                                        يف املعاهدة جيسد يف حد ذاته موضوع املعاهدة والغرض منها أو إىل تعديله بشكل كبري
                                                                                               فإن إبداء حتفظ يستبعد تطبيق نص مماثل للمادة األوىل من معاهدة الصداقة والتجارة واحلقوق               

                  سيمس بالتأكيد       ١٩٥٥      غسطس   أ /  آب  ١٥                                                     القنصـلية املـربمة بني الواليات املتحدة وإيران يف          
            جيب اعتباره   "                      مبا أن هذا النص       ٥- ١- ٣                                   باملعىن املقصود يف املبدأ التوجيهي        "      ً       ً    عنصـراً أساسياً   "

  ؛ )٢٠٠ ( "    ً                                                   حمدداً هلدف جيب أن تفسر وتطبق يف ضوئه األحكام األخرى للمعاهدة

           أي لتوازن    "       ً                         ضرورياً للتوجه العام للمعاهدة    "        بالتايل    "               العنصر األساسي  "                      وجيـب أن يكون هذا       ̀  ٢̀ 
   )٢٠١ ( .                                                                                           احلقوق وااللتزامات اليت تشكل جوهر املعاهدة أو للفكرة العامة اليت تستند إليها املعاهدة            

  " économie générale du traité "                                                 ويف حـني أن اللجـنة مل جتد أي صعوبة يف اعتماد عبارة   
               للنقطة اليت                ً                      أهنا توضح جيداً أن الطابع األساسي          رأت                  الفرنسية، اليت     ]                          الـتوجه العام للمعاهدة    [

                                                                      ً                          يـبدى بشأهنا التحفظ جيب تقديره من زاوية املعاهدة ككل، فإهنا كانت أكثر تردداً يف اختيار                
     أوgeneral structure" "   ، و"general framework"               فبعد ترددها بني   .                    املصـطلح اإلنكلـيزي  

" "overall structure  رأت أن عـبارة ،                 "general thrust" الكلي لعملية                             تتميز بتشديدها على الطابع             
                          وهكذا، حددت حمكمة العدل      .                                     ال حتصر التفسري يف إطار بالغ اجلمود                                        التقدير اليت ينبغي القيام هبا و     

  "       بنيتها "                                                                       ً                 الدولية موضوع املعاهدة والغرض منها باالستناد ليس فقط إىل ديباجتها، بل أيضاً إىل              
  ؛ )٢٠٢   (                                      كما تعكسها أحكام املعاهدة نفسها يف جمملها

                                                        
  . ٦- ١- ٣                          انظر مشروع املبدأ التوجيهي   )   ١٩٩ (
) ٢٠٠   (  International Court of Justice, Oil Platforms, Judgment of 12 December 1996, op. cit., 

I.C.J. Reports 1996, p. 814, para. 28.  
         انظر على  (                                                                                       مبـا أن مجيع املعاهدات ال تستند بالضرورة وال بالكامل إىل توازن للحقوق وااللتزامات،              )   ٢٠١ (

     انظر   ) (          وق اإلنسان                           ، مبا يف ذلك معاهدات حق      "                      االلـتزامات الكاملـة    "                                             وجـه اخلصـوص املعـاهدات املـتعلقـة ب            
G.G. Fitzmaurice التقرير الثاين بشأن قانون املعاهدات ،                                    ) A/CN.4/107(  ،   اجمللـد الثاين، الصفحتان     ١٩٥٧    ...       حولية ،                        

   ).   ١٢٨-   ١٢٥          ، الفقرات   ٥٥   و  ٥٤
) ٢٠٢   (  International Court of Justice, Oil Platforms, Judgment of 12 December 1996, op. cit., 

I.C.J. Reports 1996, p. 813, para. 27; Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, Judgment of 17 

December 2002, cit., I.C.J. Reports 2002, p. 652, para. 51.  
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      ال غىن   "          على صفة     "      ضروري "                                    بالغة االرتفاع، فضلت اللجنة صفة        "     عتبة "           نه لتجنب              وباملثل، فإ  ̀  ٣̀ 
            املعاهدة، مبا   "         سبب وجود "         لربطه ب     ")    جيرد "   ً     بدالً من    " (  خيل "           ً               األكثر تشدداً، واختارت فعل   "    عنه

                          اتفاقية منع جرمية اإلبادة     "          سبب وجود    "ف (                              ً                      أن هذا السبب ميكن أن يكون بسيطاً وأحادي املعىن          
             ً                 أو أشد تعقيداً إىل حد بعيد        )                         حمدد بوضوح يف عنواهنا        ١٩٤٨                            ة واملعاقـبة عليها لسنة              اجلماعـي 

                                        أم باتفاقية متعلقة حبماية البيئة أو         )٢٠٣ (                     ً                                 سـواء أكان األمر متعلقاً مبعاهدة عامة حلقوق اإلنسان         (
                                               ومبا أنه ميكن التساؤل حول ما إذا كان هذا           )                      ً      ً                   االسـتثمارات تغطـي نطاقاً عريضاً من املسائل       

  . )٢٠٤ (                         بب قابل للتطور مبرور الزمن   الس

                                    ً      ً        يشري إىل اجتاه أكثر من كونه حيدد معياراً واضحاً ميكن  ٥- ١- ٣                                  ومع ذلك، فإن مشروع املبدأ التوجيهي   )  ١٥ (
                               أي السعي، من ناحية، لتوضيح       :                                               وهلذا السبب بدا من املفيد استكماله بطريقتني        .                              تطبيقه مباشرة يف مجيع احلاالت    

              ؛ ومن ناحية    ٦- ١- ٣                                              وهو ما يقوم به مشروع املبدأ التوجيهي         -                   هدة والغرض منها                              طـرائق حتديد موضوع املعا    
                              ً                                                                     أخرى، توضيح هذه املنهجية توضيحاً أدق مبجموعة من األمثلة املنتقاة من امليادين اليت يتكرر فيها ظهور املشاكل 

   ).  ١٣- ١- ٣     إىل  ٧- ١- ٣                           مشاريع املبادئ التوجيهية من  (                           املتصلة جبواز إبداء التحفظات 

                               حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها  ٦- ١- ٣

     وجيوز   .                                                                                حيدد موضوع املعاهدة والغرض منها حبسن نية مع مراعاة مصطلحاهتا يف السياق الذي وردت فيه 
ُ                                       االستعانة أيضاً، بصفة خاصة، بعنوان املعاهدة، وأعماهلا التحضريية والظروف اليت ُعقدت فيها وكذلك، حيثما                                                                         ً             

   .                            لالحقة اليت تتفق عليها األطراف          ً             كان مناسباً، باملمارسة ا

 التعليق

                                                                                                    لـيس مـن السهل استخدام صيغة واحدة جتمل جمموعة العناصر اليت ينبغي أخذها يف احلسبان لتحديد                   ) ١ (
                   أكثر مما تعتمد     "      الفطنة "                                   فهذه العملية تعتمد بال شك على         .                                                 موضوع املعاهدة والغرض منها، يف كل حالة حمددة       

  .                      ً             وهذه العملية هي يقيناً عملية تفسري-                   شأهنا شأن أي تفسري  ، )٢٠٥ ( "              الدقة الرياضية "    على 

                                                        
   .        أدناه  ١٢- ١- ٣                          انظر مشروع املبدأ التوجيهي   )   ٢٠٣ (
  .       أدناه ٦- ١- ٣       توجيهي                              من التعليق على مشروع املبدأ ال  )  ٧ (              أعاله، والفقرة   )   ١٠ (            انظر الفقرة   )   ٢٠٤ (
) ٢٠٥   (  Blaise Pascal, Pensées, in Oeuvres complètes (Paris: Bibliothèque de la Pléiade, N.R.F. 

Gallimard, 1954), p. 1091.  
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                                فإنه يبدو من املستحيل اختزال        ، )٢٠٦ (     ً                                                          ونظـراً للتنوع الشديد يف احلاالت، والحتمال تغريها مبرور الزمن           ) ٢ (
      وهو -                                                                                               طرق حتديد موضوع معاهدة والغرض منها يف صيغة واحدة، وينبغي التسليم حبتمية وجود قدر من الذاتية       

  .            ً                                                          مر ليس غريباً على اإلطالق يف القانون بصورة عامة والقانون الدويل بصورة خاصة أ

                                                                                                    ومـن هذه الزاوية، ميكن اإلشارة إىل أن حمكمة العدل الدولية قد استخلصت موضوع معاهدة والغرض                  ) ٣ (
  :                                            منها، من عناصر شديدة التنوع، منفردة أو جمتمعة

     ؛ أو )٢٠٧ (         من عنواهنا -

     ؛ أو )٢٠٨ (           من ديباجتها -

                                                  يتعني اعتبارها مادة حمددة هلدف جيب تفسري وتطبيق         "                                         مـن مـادة واردة يف مستهل املعاهدة و         -
     ؛ أو )٢٠٩ ( "                            األحكام األخرى للمعاهدة يف ضوئه

           عند إبرام    "                                                الشاغل الرئيسي لكل طرف من األطراف املتعاقدة       "                                مـن مـادة يف املعاهدة توضح         -
     ؛ أو )٢١٠ (       املعاهدة

                                                        
                       وميكن التساؤل باإلضافة     .  ٥- ١- ٣                                                أعاله من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي          )   ١٠ (              انظر الفقرة     )   ٢٠٦ (

                    ً                                                     لتحفظات اليت ختص نقاطاً بعينها، واليت تكون كل منها على حدة، جائزة، ال يؤدي يف                               إىل ذلك بشأن ما إذا كان تراكم ا
 Belinda Clark, “The Vienna Convention     انظر (                                                          هنايـة األمـر إىل عدم توافقها مع موضوع املعاهدة والغرض منها   

Reservations Regime and the Convention on Discrimination Against Women”, American Journal of 

International Law, vol. 85 (1991), p. 314, and Rebecca J. Cook, “Reservations to the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, Virginia Journal of International Law, vol. 30 

(1990), pp. 706 and 707).  
 Certain Norwegian Loans, Judgment of 6 July 1957, I.C.J. Reports 1957, p. 24; but  :    انظر  )   ٢٠٧ (

see Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgment of 27 June 1986, I.C.J. 

Reports 1986, p. 137, para. 273, and Oil Platforms, Preliminary Objection, Judgment of 12 December 1996, 

I.C.J. Reports 1996, p. 814, para. 28.  
 the advisory opinion of the Permanent Court of International Justice of 31 July 1930  :    انظر  )   ٢٠٨ (

on Greco-Bulgarian “Communities” (P.C.I.J., Series B, No. 17, p. 19), or Rights of Nationals of the United 

States of America in Morocco, Judgment of 27 August 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 196, Military and 

Paramilitary ..., Judgment of 27 June 1986, op. cit., I.C.J. Reports 1986, p. 138, para. 275, Territorial 

Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment of 3 February 1994, I.C.J. Reports 1994, pp. 25 and 26, 

para. 52, and Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, Merits, Judgment of 17 December 2002, 

op. cit., I.C.J. Reports 2002, p. 652, para. 51; see also the dissenting opinion of Judge Anzilotti appended to 

Interpretation of the 1919 Convention Concerning Employment of Women During the Night, Advisory 

Opinion of 15 November 1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 50, p. 384.  
) ٢٠٩   (  Oil Platforms, Judgment of 12 December 1996, op. cit., p. 814, para. 28.  
) ٢١٠   (  Kasikili/Sedudu Island, Judgment of 13 December 1999, I.C.J. Reports 1999, pp. 1072 

and 1073, para. 43..  
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   أو   ؛ )٢١١ (                  من أعماهلا التحضريية -

  . )٢١٢ (              ن توجهها العام م -

                                                             مبعناها الدقيق، فهذه العناصر املختلفة تؤخذ يف احلسبان بال           "    طرق "                            ً           ولكن يصعب اعتبار األمر متعلقاً ب           ) ٤ (
             غري أنه عندما   .  )٢١٣ (                             ً يكون فيه للذاتية دور كبري حتماً  "        ً     ً  انطباعاً عاماً "                              ِّ         متييز أو على حدة أو جمتمعة، وتكوِّن احملكمة 

  "       للتفسري               القاعدة العامة  "                                                      ، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، يبدو من املنطقي نقل                            يـتعلق األمر مبشكلة تفسري    
              ، أي املبادئ    )٢١٤ (  ٣٢                         املنصوص عليها يف املادة       "                         وسائل التفسري التكميلية   "                        من اتفاقية فيينا و      ٣١                         املنصوص عليها يف املادة     

                                     من اتفاقييت فيينا بعد تكييفها، إىل     ٣٢    و   ٣١                                                                    الواجـبة التطبيق على تفسري املعاهدات واملنصوص عليها يف املادتني         
  .                              حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها

  :             من هذا النص ١                   مبا أنه مبوجب الفقرة    )٢١٥ (                 ً                                   وتدرك اللجنة متاماً أن هذا املوقف يف جانب منه حتصيل حاصل  ) ٥ (

              اق الذي ترد                            ً                                                         تفسر املعاهدة حبسن نية وفقاً للمعىن العادي الذي يعطى لتعابري املعاهدة يف السي             " 
   ".                               فيه ويف ضوء موضوع املعاهدة وغرضها

                                                        
 the judgment of 3 February 1994                                                        لتأكيد التفسري املستند إىل النص نفسه يف كثري من األحيان؛ انظر   )   ٢١١ (

cited in note 208 above, pp. 27 and 28, paras. 55 and 56, the judgment of 13 December 1999 cited in note 

210 above, p. 1074, para. 46, or Legal consequences ..., Advisory Opinion of 9 July 2004, op. cit., I.C.J. 

Reports 2004, p. 179, para. 109 ؛ وانظر أيضاً الرأي املخالف الذي أبداه أنزيلويت                                  ً            Anzilotti أعاله،    ٢٠٨         ، احلاشية        
  ،      ماعية                                             بشأن التحفظات على اتفاقية منع اإلبادة اجل            ١٩٥١      مايو   /       أيار   ٢٨                    ويف الفتوى املؤرخة      .    ٣٨٩    و    ٣٨٨          الصفحتان  

  .(I.C.J. Reports 1951, p. 23)         االتفاقية   "     أصول "                                أعطت حمكمة العدل الدولية أمهية ل  
 Permanent Court of International Justice, Competence ..., Advisory Opinion of 23 July     انظر   )   ٢١٢ (

1930, cit., (P.C.I.J., Series B, No. 13, p. 18) and the P.C.I.J. advisory opinion of 31 July 1930, cited in note 

208 above, p. 20, or the judgments of the International Court of Justice of 12 December 1996, cited in 

note 207 above, p. 813, para. 27, and of 17 December 2002, cited in note 208 above, p. 652, para. 51.  
) ٢١٣   (  "One could just as well believe that it was simply by intuition"]      ميكـن أيضـاً اعتبار احملكمة                   ً        

  .(I. Buffard and K. Zemanek, op. cit., p. 319)  ]                     معتمدة على احلدس وحده
 the advisory opinion of 8 September 1983 of the Inter-American Court of Human Rights     انظر   )   ٢١٤ (

on Restrictions to the death penalty, OC-3/83, Series A, No. 3, para. 63 ً؛ وانظر أيضا  ً            L. Sucharipa-Behrmann, 

op. cit., p. 76 .    وعـلى الرغم من إدراك جلنة القانون الدويل لعدم قابلية القواعد املتعلقة بتفسري املعاهدت للتطبيق ببساطة                                                                                                 
            بأن هذه               ، فقد أقرت   )                            التحفظات واإلعالنات التفسريية   (                                                                عـلى اإلعالنـات االنفرادية اليت تبديها األطراف بشأن معاهدة           

                   أسلوب التمييز بني       (" ١- ٣- ١                              راجع مشروع املبدأ التوجيهي      (                                                           القواعـد تشـكل مـبادئ توجيهية مفيدة يف هذا الصدد            
   ).    ٢١٥-   ٢١١          ، الصفحات  )          اجلزء الثاين (              ، اجمللد الثاين،     ١٩٩٩    ...       حولية                وتعليق اللجنة،    ")                           التحفظات واإلعالنات التفسريية

  .                                                         بتقدير مدى توافق حتفظ مع موضوع املعاهدة نفسها والغرض منها                                 وهذا صحيح باألحرى عندما يتعلق األمر
 W.A. Schabas, “Reservations to human rights treaties: time for innovation and       انظـر    )   ٢١٥ (

reform”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 32 (1994), p. 48.  
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                                                                                                             غـري أن حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها هو يف الواقع عملية تفسري تستلزم فهم املعاهدة برمتها، حبسن                    ) ٦ (
   خذ                        ً                                                                             نية، وبصورة شاملة، وفقاً للمعىن العادي ملصطلحاهتا، يف السياق الذي وردت فيه، مبا يف ذلك الديباجة، على أن تؤ

ُ          الظروف اليت ُعقدت فيها "                 ً                             وحيثما كان مناسباً، األعمال التحضريية للمعاهدة و   )٢١٦ (                يف احلسبان املمارسة            " ) ٢١٧( .  

                ً                                  الذي يردد جزئياً التعابري الواردة يف املادتني         ٦- ١- ٣                                                         وهـذه هي الثوابت اليت يقرها مشروع املبدأ التوجيهي            ) ٧ (
                   ً                                               ديد حبسن نية استناداً إىل تعابري املعاهدة يف السياق الذي وردت                                                            من اتفاقييت فيينا بالتشديد على ضرورة التح         ٣٢    و   ٣١

                                                                 النص، مبا يف ذلك الديباجة، فقد بدا أن من غري املفيد تكرار ذلك       )٢١٨ (                                    ومبـا أن ذلك يشمل، ألغراض التفسري        .      فـيه 
ُ                                           غري أن أمهية ذكر األعمال التحضريية والظروف اليت ُعقدت فيها املعاهدة يف حتديد موضو               .  )٢١٩ (       صـراحة             ع املعاهدة                                             

                                                                                                                    والغرض منها تفوق بال شك أمهيته يف إطار تفسري حكم من أحكام هذه املعاهدة، شأهنا يف ذلك شأن عنوان املعاهدة،                    
                                  ً     ً                                          من اتفاقييت فيينا ولكنه يشكل عنصراً هاماً يف حتديد موضوع املعاهدة والغرض               ٣٢    و   ٣١                               الـذي ال تشري إليه املادتان       

            والفقرتني   ٢                              ، فإهنا تردد أحكام الفقرة       "                                      ارسة الالحقة اليت تتفق عليها األطراف        املم "                              أمـا فـيما يتعلق بعبارة         .       مـنها 
                                                                   إذ رأت غالبية أعضاء اللجنة أن موضوع املعاهدة والغرض منها قابالن      ٣١              من املادة     ٣            من الفقرة     )  ب ( و  )  أ (          الفرعيتني  

                               ً  مارسة الالحقة زائد عن احلاجة نظراً     ً                                           وفضالً عن ذلك، فعلى الرغم من اإلشارة إىل أن ذكر امل  .  )٢٢٠ (                 للتطور مبرور الزمن
                                                                                                                   ألن أي اعتراضـات على التحفظ جيب أن تقدم يف السنة التالية إلبداء التحفظ، فقد ذكر أن تقييم التحفظ من جانب                

  .                                                                      طرف ثالث ميكن أن حيدث يف أي حلظة، مبا يف ذلك بعد مرور سنوات طويلة على إبدائه

                                  فمن البديهي أن إبداء حتفظ على        .                             التوجهات املنهجية أي مشكلة                                        ويف بعض احلاالت، ال يثري تطبيق هذه          ) ٨ (
                                                                                                     اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية حتتفظ مبوجبه دولة من الدول حبق ارتكاب أفعال معينة حمظورة، يف إقليمها أو يف أحناء 

   .  )٢٢١ (                       ً                           معينة منه، سيكون منافياً ملوضوع املعاهدة والغرض منها

               ً                                                          أوروبية، تعزيزاً العتراضاهتا على حتفظ أبدته فييت نام على اتفاقية األمم                                       وأوضـحت أملانيا وعدة بلدان        ) ٩ (
  :        ، ما يلي    ١٩٨٨                                                             املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

                                                        
  .  ٣١           من املادة  ٣            انظر الفقرة   )   ٢١٦ (
  .  ٣٢      املادة   )   ٢١٧ (
  .                  من اتفاقييت فيينا  ٣١           من املادة  ٢     فقرة   ال  )   ٢١٨ (
                       ً                                                                بـدت اإلشارة إىل النص أيضاً كافية حبيث تشمل األحكام احملددة لألهداف العامة للمعاهدة؛ غري أن      )   ٢١٩ (

   ).      أعاله   ٢٠٩            انظر احلاشية  (         للمعاهدة   "             التوجه العام "                                       هذه األحكام قد تكون هلا أمهية خاصة لتحديد 
  .    أعاله  )  ٢ (          ، والفقرة  ٥- ١- ٣             بدأ التوجيهي                  من التعليق على امل  )   ١٠ (            انظر الفقرة   )   ٢٢٠ (
                                    الوارد يف املادة الثانية عشرة من        "                 البند االستعماري  "                                                 يـثور السـؤال بشكل خاص فيما يتعلق بتأثري            )   ٢٢١ (

 Multilateral     انظر  (                                                                                       االتفاقية والذي اعترضت عليه بلدان الكتلة السوفياتية اليت كانت قد أبدت حتفظات على هذا النص 

Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2005 (ST/LEG/SER.E/24), vol. I, 

pp. 126-134 (chap. IV.1)( ؛ إال أن التركيز يف هذه احلالة هو على صحة هذا النص الشبيه بشرط التحفظ                                                                   .   
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           الذي يقضي    "                         إما التسليم أو احملاكمة    "                     يتعارض مع مبدأ      ٦                                     إن التحفظ الذي أبدي بشأن املادة        " 
  .                                       اجلرائم أو تسليمهم إىل الدول اليت تطلب ذلك             مبحاكمة مرتكيب 

                                                                                         وترى حكومة مجهورية أملانيا االحتادية أن التحفظ املقصود ميس موضوع االتفاقية الذي تنص              " 
                                                                     ، أال وهو تعزيز التعاون بني األطراف حبيث يتسىن هلا التصدي مبزيد من الفعالية  ٢           من املادة  ١            عليه الفقرة 

  .               املشروع باملخدرات                     للبعد الدويل لالجتار غري 

                   ً      ً                                                               وقـد يـثري التحفظ أيضاً شكوكاً بشأن التزام حكومة مجهورية فييت نام االشتراكية باحترام          " 
  . )٢٢٢ ( "                       األحكام األساسية للمعاهدة

                                       ً        ً                                                       وقـد يكـون التحفظ احملظور، يف بعض احلاالت أيضاً، متعلقاً بأحكام أقل أمهية، ومع ذلك يتناىف مع                    )  ١٠ (
                           ً                                                            ا وجيعل تطبيق املعاهدة مستحيالً؛ وهذا ما يفسر حذر اتفاقية فيينا إزاء التحفظات                                        موضوع املعاهدة والغرض منه   

                                                                    وهكذا، أعلنت مجهورية أملانيا االحتادية، عند تصديقها على اتفاقية           .  )٢٢٣ (                                       على الوثائق املنشئة للمنظمات الدولية    
                            هضة التعذيب إال إذا قبلت                                                           ، أهنا لن تشارك يف النفقات املتعلقة بعمل جلنة منا             ١٩٨٤                           مناهضـة التعذيـب لعام      

                                                        
                 إسبانيا وآيرلندا                          ؛ وباملثل انظر اعتراضات    )  ١٩                الفصل السادس،      (   ٤٧٨           الصفحة               املرجع نفسه،         انظـر     )   ٢٢٢ (

                                                                                                                      وإيطالـيا والربتغال وبلجيكا والدامنرك والسويد واململكة املتحدة وهولندا وكذلك اعتراضات فرنسا والنمسا اليت كان               
          ً                                                  وانظر أيضاً اعتراض النرويج أو اعتراضات أملانيا والسويد          .    ٤٦٨-   ٤٦٦            الصفحات               املرجع نفسه،                  ً      تعليلها أقل وضوحاً،    

              املرجع نفسه،    ،      ١٩٦١                                                                   إعالن تونس بشأن تطبيق اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لسنة                     ً                   األقل وضوحاً، فيما يتعلق ب    
                                                                                            ولالطالع على مثال هام آخر، انظر إعالن باكستان املتعلق باالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات               .    ٤٠١    و    ٤٠٠          الصفحتان  

                                     أشكال من الكفاح، مبا فيها الكفاح       "   ى                                                  ، وهو اإلعالن الذي يستبعد تطبيق االتفاقية عل           ١٩٩٧                            اإلرهابـية بالقنابل لعام     
     ١٣٥                       اجمللد الثاين، الصفحتان            املرجع نفسه،  ،  "                                                             املسلح من أجل إعمال حق تقرير املصري ضد االحتالل أو السيطرة األجنبية

       ً                                       منافياً ملوضوع االتفاقية والغرض منها وهو       ̀      اإلعالن̀                                    ؛ فقد اعترب عدد من الدول هذا         ) ٩                     الفصل الثامن عشر،       (   ١٣٦ و
                                                    ؛ وانظر اعتراضات إسبانيا وأستراليا وأملانيا وإيطاليا  "                                             ً              ع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل، أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها  قم "

                                                                                                               والدامنرك والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا واململكة املتحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا واهلند وهولندا والواليات املتحدة 
            كذلك، بررت    .    ١٤٣-   ١٣٧            الصفحات    ،              ، املرجع نفسه   )                      ً                  الدولة اليت قدمت تعليالً بالغ الدقة         وهي (                     األمريكية واليابان،   

                                                   بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري            ١٩٦٦                     من اتفاقية عام      ٥                                               فنلندا اعتراضها على حتفظ اليمن على املادة        
                                    ة أساسية مثل احلق يف املشاركة يف الشؤون                                                             األحكام اليت متنع التمييز العنصري يف منح حقوق سياسية وحريات مدني "    بأن 

                                                                                                      العامة، واحلق يف الزواج واختيار الشريك، واحلق يف اإلرث، واحلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، هي أحكام جوهرية 
    )). ٢              الفصل الرابع،    (   ١٤٦   و   ١٤٥                      اجمللد األول، الصفحتان            املرجع نفسه، (  "                                 يف اتفاقية ملناهضة التمييز العنصري

                                                              حينما تشكل املعاهدة وثيقة منشئة ملنظمة دولية، وما مل تنص املعاهدة    : "  ٢٠           من املادة  ٣       الفقرة      راجع   )   ٢٢٣ (
   ".                                                                   على حكم خمالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به اجلهاز املختص يف تلك املنظمة
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                                    أثار اعتراضات لكسمربغ اليت أشارت،       )              ً             الذي كان حتفظاً يف الواقع       " (     اإلعالن "         ؛ وهذا    )٢٢٤ (                  اختصاص هذه اهليئة  
  . )٢٢٥ ( "                                                             إعاقة أنشطة اللجنة على حنو يتناىف مع موضوع االتفاقية والغرض منها "                إىل أنه سيؤدي إىل  "     حمقة، 

                                                                    لة باملشاكل اليت قد تنشأ فيما يتعلق مبدى توافق حتفظ مع موضوع                                                وال ميكـن بالتأكيد وضع قائمة شام        )  ١١ (
                                                                           غري أن التحفظات على فئات معينة من املعاهدات أو على أحكام معاهدات أو التحفظات   .                    املعاهدة والغرض منها

           ا بالدراسة                                                                                         اليت تنفرد، يف حد ذاهتا، خبصائص حمددة، تثري بال شك مشاكل معينة متعلقة جبواز إبدائها وينبغي تناوهل
     ً     ً                                                                                                       تـباعاً سعياً إىل استخالص مبادئ توجيهية من شأهنا أن تساعد الدول يف إبداء هذا النوع من التحفظات والرد                   

                             ، اليت يرجع اختيار موضوعها إىل   ١٣- ١- ٣     إىل  ٧- ١- ٣                                وهذا هو هدف املبادئ التوجيهية من   .              عليها عن بصرية
   .       حي صرف                       ً                       تكرار حدوث املشاكل نسبياً؛ ومجيعها ذات طابع توضي

                           التحفظات الغامضة أو العامة  ٧- ١- ٣

                                                                                                      يصـاغ التحفظ على حنو يتيح حتديد نطاقه، بغية تقييم مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع املعاهدة                   
  .           والغرض منها

 التعليق

          ، أن يكون  ١- ٣                                                 من اتفاقية فيينا، الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي   )  ج (  ١٩                        ما دام يتعني، مبوجب املادة   ) ١ (
            ً                                                                                 تحفظ متوافقاً مع موضوع املعاهدة والغرض منها، وما دامت الدول األطراف املتعاقدة األخرى مدعوة، مبوجب   ال

                                   وال جيوز أن يكون احلال كذلك إذا         .                                                                 ، إىل اختاذ موقف من هذا التوافق، فإنه جيب السماح هلا بذلك             ٢٠         املـادة   
                                              التحفظ بطريقة غامضة أو عامة كما يشري إىل                                                                            صـيغ التحفظ املعين بعبارات ال تسمح بتقدير مداه، أي إذا صيغ             

                        ً                                             وهذا املشروع ال يتناول إذاً حبصر املعىن احلالة اليت ال يتوافق فيها              .  ٧- ١- ٣                                    ذلك عنوان مشروع املبدأ التوجيهي      
  .                                                                                                     التحفظ مع موضوع املعاهدة والغرض منها وإمنا يتناول باألحرى الفرضية اليت يتعذر فيها تقدير  عدم التوافق هذا

        وليس ”shall be worded“ (                 ً                                              ا هـذا القصور خطرياً بدرجة أن اللجنة جلأت إىل هلجة صارمة بشكل خاص       وبـد 
“should be worded” ؛ أو     “is worded” .(     وباإلضـافة إىل ذلك فإن استخدام لفظة                                   “worded” يسمح بتسليط              

  .                                                    الضوء على كون األمر يتعلق مبطالبة جوهرية وليس جمرد رمسية

 ُ            وُيستفاد من    .                                                                  ًً             املطالبة بالدقة يف صياغة التحفظات ناجتة عن تعريف هذه التحفظات حتديداًً                    ّ  واحلاصل أنّ   ) ٢ (
                    ّ       من دليل املمارسة، أنّ      ١- ١                                                            من اتفاقييت فيينا، اليت يرد نصها يف املبدأ التوجيهي            ٢               مـن املـادة       )  د ( ١          الفقـرة   

        على من    "                    ملعاهدات يف تطبيقها                       ّ              األثر القانوين ألحكام معّينة من ا      "                                                الـتحفظات تـرمي إىل اسـتبعاد أو تعديـل           

                                                        
 Richard             ؛ وانظر أيضا Multilateral Treaties …, op. cit., vol. I, p. 308, note 3 (chap. IV.9)     انظر   )   ٢٢٤ (

W. Edwards, Jr., “Reservations to Treaties”, Michigan Journal of International Law, vol. 10 (1989), pp. 391-

393 and 400.  
  .                                      وأبدت مخس عشرة دولة أخرى اعتراضات مماثلة  .    ٣٠٩         ، الصفحة           املرجع نفسه  )   ٢٢٥ (
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     وإذا   .           ُ                                                                                        وبالتايل ال ُيعقل التسليم بأنه ميكن أن يكون هلا أثر منع املعاهدة بأكملها من إحداث مفعوهلا                 .  )٢٢٦ (      يبديها
                                                                             ممارسة شائعة، فإهنا ال تكون صحيحة، على غرار ما أوضح ذلك مشروع املبدأ               "                    الـتحفظات الشاملة   "        كانـت   

      (...)                                    استبعاد أو تعديل األثر القانوين       "    ّ                        ، إالّ إذا كانت ترمي إىل        )٢٢٧ (   رسة                   مـن دليل املما     ١- ١- ١            التوجـيهي   
      ...".                              جلوانب حمددة من املعاهدة بأكملها 

          وقانون   )٢٢٨ (                                                                                      عـالوة عـلى ذلك، يترتب على الطابع التوافقي اجلوهري لقانون املعاهدات بشكل عام               ) ٣ (
                       التحفظات، فإنه يتعني أن   )  )٢٣٠ (     ُ     ال أن ُتصدر (  ّ                           ُ        أّنه إذا كانت الدول حرة يف أن ُتبدي  )٢٢٩ (                 التحفظات بشكل خاص

                                                        
                   ن الدويل بشأن قانون                                                                    انظـر مالحظـات احلكومـة اإلسـرائيلية على املشروع األول للجنة القانو       )   ٢٢٦ (

    بدل   "      معينة "                             النص الفرنسي بإضافة كلمة      و                      زي لتعريف التحفظات     ي                                                 املعاهدات اليت ترمي إىل املواءمة بني النص اإلنكل       
                     ً            ، اجمللد الثاين، اعتباراً من الصفحة     ١٩٦٥    ...        احلولية   ، A/CN.4/177                                    يف السري مهفري والدوك، التقرير الرابع،    " (   بعض "
                                          مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات، الوثائق                            يان شيلي أثناء مؤمتر فيينا ً   اً ب              ؛ انظـر أيض    )  ١٥       ً                وحتديـداً الصـفحة       ٣

                         للجلسات العامة، وجلسات              املوجزة           ، احملاضر     ١٩٦٩      مايو   /       أيار   ٢٢  -       أبريل   /     نيسان   ٩                                   الرمسـية، الدورة الثانية، فيينا،    
                إىل تعديل األثر   ̀            إن عبارة      " :  ٢١           ، الصفحة    ٥    رة                               اجللسة العامة الرابعة، الفق     ) A/CONF.39/11/Add.1   (              اللجنة اجلامعة 

  .                                                       ، تعين وجوب أن يبني التحفظ األحكام اليت يرد عليها           )) أ (                 الفقرة الفرعية    (  `                                       القـانوين ألحكـام معينة من املعاهدة      
   ".                                وينبغي تفادي التحفظات غري الدقيقة

  ً               ضاً مالحظات روزا           انظر أي   .   ٩٥-  ٩٣                          ، اجلزء الثاين، الصفحات      )           اجمللد الثاين    (    ١٩٩٩    ...           احلولـية     )   ٢٢٧ (
 :Las reservas a los tratados: Lagunas y ambigüedades del régimen de Viena (Murcia    َ                 ريكَيلمـيه كورتادو، 

Universidad de Murcia, 2004), p. 172.  
 P. Reuter, Introduction ..., op. cit., pp. 20-21; Christian Tomuschat, “Admissibility and     انظر   )   ٢٢٨ (

Legal Effects of Reservations to Multilateral Treaties. Comments on Arts. 16 and 17 of the ILC’s Draft 

Articles on the Law of Treaties”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 27 

(1967), p. 466. See also, for example, PCIJ, S.S. “Wimbledon”, Judgment of 17 August 1923, P.C.I.J, Series 

A, No. 1, p. 25, or ICJ, International Status of South-West Africa, Advisory Opinion of 11 July 1950, I.C.J. 

Reports 1950, p. 139.  
               بالتحفظات على              واملتعلق       ١٩٥١                                                              أوضـحت حمكمة العدل الدولية يف هذا الصدد يف حكمها لعام              )   ٢٢٩ (

                                                                                        من املستقر أن الدولة ال جيوز هلا، يف عالقاهتا التعاهدية، أن تلتزم دون رضاها وأنه                "        أنه                                  اتفاقـية منع اإلبادة اجلماعية    
                          وصاغ أصحاب الرأي املخالف  .(I.C.J. Reports 1951, p. 21)   "                                               بالـتايل ال حيتج إزاءها بتحفظ مل تبد موافقتها عليه 

                                   رضا األطراف يشكل أساس االلتزامات         إن     : "         فقالوا                                                                املشـترك واملذيـل بالفـتوى هذه الفكرة بطريقة أكثر صرامة          
                                                                                              وال يشـكل القـانون الذي ينظم التحفظات إال حالة خاصة هلذا املبدأ األساسي الذي مفاده أن موافقة         .            الـتعاهدية 

   ).   ٣٢        الصفحة   (              املرجع نفسه،      " (                                                                        ى التحفظ تأيت قبل اإلعالن عنه أو يف وقت متزامن معه أو بعد إعالنه                         األطـراف عل  
 Delimitation of the Continental Shelf between         يف قضية     ١٩٧٧      يونيه  /        حزيران  ٣٠                     قرار التحكيم املؤرخ          ً انظر أيضاً

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the French Republic  )  حبر  "                  املعروفة باسم قضية   
 .Mer d’Iroise((   ،  in United Nations, Reports of International Arbitral Awards (UNRIAA), vol"    " ("        إيـرواز 

XVIII, pp. 41 and 42, paras. 60 and 61; and William Bishop, Jr., “Reservations to Treaties”, Recueil des 

Cours de l’Académie de Droit International, vol. 103 (1996-II), p. 255, note 96.  
                                  الوثائق الرمسية للجمعية العامة،       ( ١- ٣                                          من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي         )  ٦ (                  انظـر الفقـرة       )   ٢٣٠ (

   ).   ٣٠١   و   ٣٠٠           ، الصفحتان (A/61/10)    ١٠                                 الدورة احلادية والستون، امللحق رقم 
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ّ                                 تكون األطراف األخرى يف وضع يسمح هلا بالرّد بقبول التحفظ أو رفضه                                               وال يكون األمر كذلك إذا كان نص         .                                     
  .                         التحفظ ال يسمح بتقييم مداه

         توضيح                     ً                                                                               وذلك هو احلال أحياناً عندما حييل حتفظ ما إىل القانون الداخلي للدولة اليت أبدته من دون أي                  ) ٤ (
                             ً  ويف هاتني الفرضيتني ما يثري إشكاالً   .                                                                    آخر أو إىل دستورها أو قانوهنا املدين أو اجلنائي دون بيان األحكام املستهدفة

    ّ                               ً        ، وإّنما الطابع الغامض والعام أحياناً       )٢٣١ (                                                                       لـيس اإلحالـة إىل القـانون الداخـلي للدولة املتحفظة يف حد ذاهتا             
               وكانت تلك هي     .                                                  إمكانية الختاذ الدول األطراف األخرى ملوقف إزاءها                                               للتحفظات املتعلقة به واليت تستبعد كل       

  :                  يكون نصها كالتايل  ١٩         إىل املادة   )  د (                                                             الفكرة من تعديل قدمته بريو يف مؤمتر فيينا بغرض إضافة فقرة فرعية 

ّ                                                                        يؤّد التحفظ إىل إبطال مفعول املعاهدة بإخضاع تطبيقها، بصفة عامة وغري             ]        ما لـم  [  ) د  "(    
  . )٢٣٢ ( "           تشريع الوطين        حمددة، لل

                                                                               ً                            وكانـت االعتراضات الفنلندية على حتفظات عدة دول بشأن اتفاقية حقوق الطفل معللة تعليالً أمنت يف هذا                   ) ٥ (
                                               وهكذا يف معرض الرد على حتفظ ماليزيا اليت مل تقبل  ؛ )٢٣٣ (    ١٩٦٩             من اتفاقية   ٢٧                                     اجملـال مـن جمرد اإلحالة إىل املادة        

                                                                 إال إذا كانت مطابقة للدستور والقانون الداخلي والسياسات الوطنية       "    ١٩٨٩   م                                           عـدة أحكـام من اتفاقية نيويورك لعا       
                                        مبعرفة الكيفية اليت تعتزم هبا ماليزيا       "                      هلذا التحفظ ال يسمح       "               الطابع الواسع  "                      ارتأت فنلندا أن      ، )٢٣٤ ( "                   لـلحكومة املاليزية  

                                                        
  .  ١١- ١- ٣                                      من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي  ) ٤ (            انظر الفقرة   )   ٢٣١ (
                                            الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة لقانون         ،   )A/CONF.39/14 (                                      تقريـر اللجـنة بكـامل هيئـتها           )   ٢٣٢ (

     مايو  /      أيار  ٢٢  -      أبريل  /       نيسان ٩   و    ١٩٦٨     مايو  /      أيار  ٢٤  -     مارس  /      آذار  ٢٦                                         املعاهدات، الدورتان األوىل والثانية، فيينا، 
                                      ؛ وانظر توضيحات ممثل بريو يف اجللسة          ١٧٧           ، الفقرة      ١٣٤           ، الصفحة   (A/CONF.39/11/Add.2)   ر  ؤمت  امل       وثائق     ،      ١٩٦٩

     ٢٢٦        احلاشية                سبق ذكره يف       ،   )A/CONF.39/11 (                  ، احملاضر املوجزة        ١٩٦٨       أبريل   /        نيسان   ١٠               ، املعقودة يف      ٢١          العامـة   
      عن       ً   عضواً   ٢٦            وامتناع        ً   صوتاً   ١٦          مقابل        ً   صوتاً   ٤٤                        ورفض التعديل بأغلبية      .   ٢٥             ، الفقـرة       ١٠٩                   أعـاله، الصـفحة     

         قراءة         ال تفيد     ؛ و  )  ٢٦           ، الفقرة      ١٣٥           ، الصفحة       ١٩٦٨       أبريل   /        نيسان   ١٦   ،   ٥ ٢                             املرجع نفسه، اجللسة العامة      (         التصويت  
          عدم جدوى   "                                        من الوفود، ومنها إيطاليا، ارتأت                                                     ً          الرتر القليل من التوضيحات؛ ومما ال شك فيه أن عدداً          ب              املناقشات إال   

                            املرجع نفسه، اجللسة العامة       ( "                                                         ن األمر يتعلق هنا حبالة حتفظات تتناىف مع غرض املعاهدة                                     الصياغة الصرحية للفرضية، أل   
 Renata Szafarz, “Reservations to                    ؛ وانظر هبذا الصدد، )  ٧٥         ، الفقرة    ١٢٠         ، الصفحة     ١٩٦٨      أبريل  /       نيسان  ١٠  ،   ٢٢

Multilateral Treaties”, Polish Yearbook of International Law, vol. 3 (1970), p. 302.  
                        كما أن السبب الذي        .  ١١- ١- ٣                             على مشروع املبدأ التوجيهي                  من التعليق     )  ٤ (                  انظـر الفقـرة       )   ٢٣٣ (

                                                                                                                        احتجت به هولندا أو اململكة املتحدة لدعم اعتراضاهتا على التحفظ الثاين للواليات املتحدة بشأن اتفاقية منع اإلبادة                 
                                                     ق مبدى االلتزامات اليت تكون حكومة الواليات املتحدة                  فيما يتعل   ]           الذي حيدثه  [        الغموض   "                           اجلماعـية واملرتكـز على      

 .Multilateral Treaties …, op. cit., vol. I, pp. 130-132 (chap)  "                                             األمريكية مستعدة لتحملها فيما يتعلق باالتفاقية

IV.1))  من   )    ٣٣٤ و     ٣٣٣  ن  ا      احلاشيت   ) ( ٤       الفقرة      انظر  (        الداخلي                               القائم على االستناد إىل القانون           ً           كثر إقناعاً من السبب  أ   
   ).  ١١- ١- ٣                     مشروع املبدأ التوجيهي             التعليق على 

   ).  ١١              الفصل الرابع،    (   ٣٢٦                   املرجع نفسه، الصفحة   )   ٢٣٤ (
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                                         وكان موضع اعتراض السويد إعالن تايلند        .  )٢٣٥ ( "                هذه االتفاقية          عليها                                                  تطبيق االتفاقية والوفاء بااللتزامات اليت تفرضها     
                                       بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز                         االتفاقية الدولية    [        تفاقية         هذه اال        أحكام                   ال تفسر وال تطبق      "                      الـذي يشري إىل أهنا      

  ]   ها [                                                     الـتزامات تـتجاوز احلـدود الـيت يرمسها دستور                    علـيها                      عـلى أهنـا تفـرض       ]     ١٩٦٦           لعـام             العنصـري 
ـ                                                  خيضع تطبيق االتفاقية لتحفظ عام حييل إىل حدود         "                                     أشارت السويد إىل أنه بناء عليه،               حيث    )٢٣٦ (  ]"   ـها [          وتشـريعـ

  . )٢٣٧ ( "                               التشريع الوطين الذي مل حيدد مضمونه

            ؛ كما كان    )٢٣٨ (                                                                             نفس القول عندما تتحفظ الدولة، بصفة عامة، لترجيح دستورها على املعاهدة                 ويصدق    ) ٦ (
  :                            اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية                        حتفظ الواليات املتحدة على              ً    عليه احلال، مثالً، يف

                                                                                                    ليس هناك أي حكم يف االتفاقية يشترط أو يربر سن الواليات املتحدة لتدابري تشريعية أو غريها من                  " 
  . )٢٣٩ ( "                       ما تفسره الواليات املتحدة   حسب                                          التدابري احملظورة مبوجب دستور الواليات املتحدة، 

               التحفظ املتعلق   "     ب                    على تسميته              مت التعارف            بعض ما       عن                          ً                           وعـلى نفـس املنوال كان أيضاً االعتراض الناشئ            ) ٧ (
       بشأن     ١٩٧٩                                                                                            والذي يتجسد مثاله النموذجي يف التحفظ الذي قبلت به موريتانيا اتفاقية نيويورك لعام            )٢٤٠ ( "          بالشـريعة 

                                                        
         ً                                            انظر أيضاً اعتراضات فنلندا وعدة دول أطراف أخرى          .    ٣٣٢    و    ٣٣١          الصفحتان                  املـرجع نفسه،      )   ٢٣٥ (

  .   ٣٣٥-   ٣٣٠                                                         على التحفظات املماثلة لعدة دولة أخرى، املرجع نفسه، الصفحات 

  . ) ٢              الفصل الرابع،    (   ١٤٢             نفسه، الصفحة       املرجع   )   ٢٣٦ (

     مارس  /       آذار   ١٥                                          انظر اعتراضات النرويج والسويد بتاريخ        .    ١٤٩    و    ١٤٨          الصفحتان                  املـرجع نفسه،      )   ٢٣٧ (
    ٣١                                     اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة املؤرخة     على          بنغالديش                                                       الـيت تقوم على الفكرة نفسها فيما يتعلق بتحفظ                ١٩٩٩
                اعتراضات فنلندا      ، أو  ) ١                  الفصل السادس عشر،    (  ٨٦   و  ٨٥     تان     الصفح         د الثاين،    اجملل              ، املرجع نفسه،     ١٩٥٣     مارس  /    آذار

      أبدته                                              اعتراضات هولندا والسويد والنمسا على حتفظ مماثل    و                  لقانون املعاهدات، أ                                   على حتفظ غواتيماال على اتفاقية فيينا 
  . ) ١                  الفصل الثالث عشر،    (   ٣٨٤-   ٣٨١                                   نفس االتفاقية، املرجع نفسه، الصفحات     إزاء     بريو 

     ٢٥٧       الصفحة            اجمللد األول،             املرجع نفسه،  (                                                                راجع حتفظ باكستان على نفس اتفاقية عدم التمييز ضد املرأة             )   ٢٣٨ (
           ، واعتراض   )  ٧٥ ٢-  ٦٠ ٢                       املرجع نفسه، الصفحات     (                                                           واعتراضات أملانيا وفنلندا والنرويج والنمسا وهولندا         ، ) ) ٨                الفصل الرابع،    (

   ).  ٥٢          ، احلاشية ٠ ٩ ٢   ة                 املرجع نفسه، الصفح (        الربتغال 
  . ) ١              الفصل الرابع،    (   ١٢٧  ة                رجع نفسه، الصفح  امل  )   ٢٣٩ (
ـ   )   ٢٤٠ (  Andrea Sassi, "General Reservations to  :           انظر خاصة ،     فقهية  ال    ات    ناقش                    تكوين فكـرة عـن امل     ل

Multilateral Treaties" in Tullio Treves ed., "Six Studies on Reservations", Communicazioni e Studi, vol. 

XXII (2002), pp. 96-99 القضاء على مجيع        بشأن     ١٩٧٩                                                    األخص، وفيما يتصل بانطباق هذا التحفظ على اتفاقية عام   وب  ؛               
 B. Clark, op. cit., pp. 299-302 and pp. 310 and 311, Jane Connors, "The     انظر                               أشـكال التميـيز ضـد املرأة،    

Women’s Convention in the Muslim World" in J.P. Gardner (ed.), Human Rights as General Norms., op. cit., 

pp. 85-103; J. Cook, op. cit., pp. 690-692; Jeremy McBride, "Reservations and the Capacity of States to 

Implement Human Rights Treaties" in J. P. Gardner (ed.), loc. cit., pp. 149-156 (with great many examples); 

or Yogesh Tyagi, "The Conflict of Law and Policy on Reservations to Human Rights Treaties", BYBIL, vol. 

71 (2000), pp. 198-201 وباألخص ،         Anna Jenefsky, "Permissibility of Egypt’s Reservations to the Convention 

on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women", Maryland Journal of International 

Law and Trade, vol. 15 (1991), pp. 199-233.  



 

76 

   ثري          وما ي   . )٢٤١ ( "                                                      يف كل جزء من أجزائها غري املنافية للشريعة اإلسالمية         "                                                 القضـاء عـلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          
ّ      التمّسك                  ً             اإلشـكال هـنا أيضـاً ليس                        بل كما الحظت     ، )٢٤٢ (                                                      يف حد ذاته بقانون ذي مصدر ديين تطبقه تلك الدولة              

                              هلا نطاق غري حمدود وطابع غري            (...)                                                                  إن هـذه الـتحفظات حتـيل إىل أحكـام من الشريعة اإلسالمية               "            الدامنـرك،   
                                  تمثل يف إحالة عامة إىل القانون         وامل "             كة املتحدة،                    ً                                           ؛ وعـندها فإن حتفظاً من هذا القبيل، على حد قول اململ            )٢٤٣ ( "     حمـدد 

ـ                       الداخـلي الـذي ال                                                                                   مضمونه ال يبني بوضوح للدول األخرى األطراف يف االتفاقية مدى قبول الدولة                    التحفظ      دد     حي
  . )٢٤٤ ( "                                         املتحفظة لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية

               من تنافيها       التيقن       ها ال      غرض          املعاهدة و       وضوع   م                                                             ويف اجلوهـر، فإن استحالة تقييم توافق تلك التحفظات مع             ) ٨ (
           وكما أشارت   .                                 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات    ١٩         من املادة   )  ج (                              ندرج يف نطاق أحكام الفقرة                         هـي اليت جتعلها ت    

  : ه                                     إىل ذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فإن

                  ون لوالية الدولة                                                                            جيـب أن تكـون التحفظات حمددة وشفافة حبيث تكون اللجنة وكذلك اخلاضع             " 
                  فيما يتعلق حبقوق                        التعهد بالوفاء هبا                                                                              املتحفظة والدول األطراف األخرى على علم بااللتزامات اليت مت أو مل يتم             

                                                        
) ٢٤١   (  Multilateral Treaties..., op. cit., vol. I, p. 251 (chap. IV.8)  اململكة   ات            ً         ، وانظـر أيضـاً حتفظ         

             املرجع نفسه،   (                  ، وحتفظ ماليزيا     )  ٥٣ ٢        الصفحة                   املرجع نفسه،  -  "                        قواعد الشريعة اإلسالمية   "     ذكر   ت     يت  ال (                   العربية السعودية   
                             ة، باستثناء ما تراه منها                                                     إن حكومة مجهورية ملديف ستحترم أحكام االتفاقي         : "                       أو التحفظ األويل مللديف     )   ٥٠ ٢        الصفحة  

      ؛ وقد  ) ٣ ٤         ، احلاشية   ٨٤ ٢                   املرجع نفسه، الصفحة    " (                 ملديف وتقاليدها     ً                                                  خمالفاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية اليت تقوم عليها قوانني       
                                                                                                                              لقـي هذا التحفظ اعتراضات عديدة، فعدلته حكومة ملديف لتقيد من نطاقه غري أن أملانيا اعترضت عليه من جديد وانتقدت                    

                                                                                  كما أبدت عدة دول اعتراضات على حتفظ اململكة العربية السعودية بشأن اتفاقية               ).            املرجع نفسه  (                   الـتحفظ اجلديـد               فنلـندا   
            عدم خمالفتها  "                                     ع تطبيق أحكام هذه االتفاقية لشرط        ِ خِض                                                        ُ            املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وهو حتفظ يُ              ١٩٦٦
  . )   ١٤٩  -   ١٤٤ و     ١٤١          ، الصفحات     نفسه      املرجع    " (       للشريعة

                        أن يكون تطبيق االتفاقية   "                                       املتعلقة حبقوق الطفل بتحفظ مفاده           ١٩٨٩                                     صـدق الكرسي الرسويل على اتفاقية         )   ٢٤٢ (
      وكما   ).    ٣٢٥    و    ٣٢٤     تان     صفح ل               املرجع نفسه، ا   (      ..."                            كان ومصادر قانوهنا املوضوعي    ي       ً                                           مـتوافقاً مع الطبيعة اخلاصة لدولة حاضرة الفات       

        فإن هذا   ، W. A. Schabas, "Reservations to the Convention on the Rights of the Child", op. cit., pp. 478-479) (       ذكـر 
  .                              مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال  ،  "                     لتحفظ املتعلق بالشريعة ا "                                النص يطرح نفس املشاكل اليت يطرحها 

) ٢٤٣   (  Multilateral Treaties..., op. cit., p. 258 and 259 (chap. IV.8).  

                                                أملانيا أو الربتغال أو السويد أو فنلندا أو                     ً             وانظر أيضاً اعتراضات    .   ٢٧٨    و    ٢٧٧     تان          الصفح  ،           املرجع نفسه   )   ٢٤٤ (
                                                    ومن املؤكد أن حتفظات عدة دول إسالمية على أحكام            ).    ٢٧٨-   ٢٥٦                       املرجع نفسه، الصفحات     (                                 النرويج أو النمسا أو هولندا      

                                ً              للنقد يف هذا امليدان، يف حني أن عدداً منها                                                                                              معيـنة من االتفاقية، واملربرة بتنافيها مع أحكام الشريعة، هي حتفظات أقل عرضة              
        الذي   ،   ٣٠٠        الصفحة             سبق ذكره    عـ    مرج   ،Clark   ،    الـ       ل املث ـ            ر على سبي  ـ    انظ (           األطراف            ً                     أثار أيضاً اعتراضات لدى بعض    

   فظ                               واملستند إىل الشريعة هو حت      ،                                                           من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           ١٦                                    الحـظ أن حتفظ العراق على املادة        
                        السويد واملكسيك وهولندا،                             هذا التحفظ أثار اعتراضات                        ّ     من نظام االتفاقية، غري أنّ         إجيابية      ً              نظامـاً أكـثر               ويسـتدعي        حمـدد   

Multilateral Treaties..., op. cit., vol. I, pp. 267, 269 and 275 (chap. IV.8).  
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                                                                                            ذلك ال جيوز أن تكون التحفظات عامة بل جيب أن تشري إىل حكم معني من أحكام العهد وأن                   ل و  .         اإلنسـان 
  . )٢٤٥ ( " ا       انطباقه                     تبني بعبارة حمددة نطاق 

      ...".                                 ال جيوز تقدمي أي حتفظات ذات طابع عام "                                         من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان،        ٥٧               مبوجـب املادة     و  ) ٩ (
            على الفقرة    )              املماثل لتحفظ  (                           ، عدم صحة إعالن سويسرا             بيليلوس                                                 وأعلنت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف قضية        

             تقييم املعىن        ذر معها   يتع      بدرجة        للغاية           أو فضفاضة        غامضة               صيغ بعبارة    "        ألنه                     االتفاقية األوروبية          مـن     ٦                  مـن املـادة       ١
                                                                                          لكن اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان هي اليت صاغت دون شك املبدأ الذي يسري يف هذا                 . )٢٤٦ ( "                    ونطاق التطبيق بدقة  

                           ً      عندما يصاغ بطريقة يتعذر معاً حتديد       (...)                          التحفظ يكون له طابع عام   "                                     اجملـال بأوضـح صـورة حينما ارتأت أن    
  . )٢٤٧ ( "     ضمونه م

                                 فعنوانه يعطي داللة على الصفات       .                               يسـتلهم هبذه الفكرة اجلوهرية       ٧- ١- ٣                               ومشـروع املـبدأ التوجـيهي         )  ١٠ (
   ّ   إّما               املبدأ التوجيهي    هذا       مشروع         يستهدف    :                                                               الـيت جيب أن يتميز هبا التحفظ لكي يقع حتت طائلة االنطباق             )            التبادلـية  (

                                          ً                  حلالة األوىل ميكن أن يتعلق األمر بتحفظ يترك جماالً للشك يف               يف ا    ".       العامة "                أو الـتحفظات      "          الغامضـة  "            الـتحفظات   
                                    والفرضية الثانية تتفق مع األمثلة       .                                    ً      ِّ           أو يف نطاق االلتزامات اليت يفي هبا فعالً املتحفِّظ          )٢٤٨ (                              الظـروف اليت قد ينطبق فيها     

  . )٢٤٩ (     أدناه

ّ            مضة أو العامة إالّ أنه ال بّد من                                                                                       وإن لــم يكن هذا التعليق املكان املناسب للتساؤل عن آثار التحفظات الغا              )  ١١ (         ّ                
       والنقد   :                                                        ويبدو من الصعب بداية تأكيد أهنا باطلة حبكم الواقع          .         ّ                                         تأكـيد أنّ هـذه الـتحفظات تطرح مشاكل خاصة         

                                                        
  ؛   ١٩           ، الفقرة       ١٩٩٤    مرب     نوف /               تشرين الثاين    ١١   ،  CCPR/C/21/Rev.1/Add.6   ،    ٢٤     رقم            العام            التعلـيق   )   ٢٤٥ (

   ".           عبارات عامة ب      صاغة           التحفظات امل "                       بالقانون الداخلي مبسألة        التمسك                  اليت تربط مسألة   ١٢         ً        انظر أيضاً الفقرة 

       الصفحة    ،     ١٣٢         اجمللد                  ، السلسلة ألف  Belilos         ، قضية       ١٩٨٨       أبريل   /        نيسان   ٢٩                 احلكـم املـؤرخ       )   ٢٤٦ (
                الرمسية للجمعية           الوثائق (   ٢- ١- ٣                      روع املبدأ التوجيهي      مش                  من التعليق على      )  ٨ (        الفقرة      ً  أيضاً           انظر   -    ٥٥           ، الفقرة     ٢٥

               طالع على حتليل    ال  ول   ؛   )   ٣٤٧-   ٣٤٦            ، الصفحات   (A/61/10)    ١٠                                                     العامـة، الـدورة احلاديـة والستون، امللحق رقم          
 ,especially Iain Cameron and Frank Horn    انظر و               من االتفاقية،   ٥٧                                           مـتعمق لشـرط العمومـية املطـروح يف املادة     

"Reservations to the European Convention on Human Rights: The Belilos Case", German Yearbook of International 

Law, vol.33 (1990), pp. 97-109   و R. St. J MacDonald, "Reservations Under the European Convention on 

Human Rights",Revue Belge de Droit International, vol. 21 (1988), p. 433-438 and 443-448.  

              حولية اللجنة     ،    ٨٠ /    ٩١١٦              العريضة رقم      ،  Temeltasch         ، قضية       ١٩٨٢      مايو   /         أيـار   ٥                    تقريـر اللجـنة،       )   ٢٤٧ (
 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités       وانظـر   .    ٥٨٨           ، الفقـرة    ٢٥         ، اجمللـد                            األوروبـية حلقـوق اإلنسـان   

multilatéraux, (Paris: Pedone, 1979), pp. 599-607.  

  ّ                 إنّ حكومة مالطة وإن    : "    ١٩٦٦                                                                 انظر حتفظ مالطة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام   )   ٢٤٨ (
                                                     ً             من العهد فإهنا ال ميكنها، يف الظروف احلالية، أن متتثل كلياً              ١٤              من املادة     ٦                                                    كانت توافق على املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة         

   ).Multilateral Treaties..., op. cit., vol. I, pp. 182 and 183 (chap. IV.8) (  "                ألحكام هذه املادة
  . ٩     إىل  ٥                انظر الفقرات من   )   ٢٤٩ (
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ّ                                                                          الرئيسـي الذي ميكن أن يوّجه إليها هو أهنا ال تسمح بتقدير مدى توافر شروط صحتها املادية                                 هلذا السبب، من     .  )٢٥٠ (                      
   ".                  حوار بشأن التحفظات "                        لتحفظات بشكل خاص بإجراء                     املفروض أن تسمح هذه ا

                                 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية  ٨- ١- ٣

                                                                                  إن تعـبري نص يف املعاهدة عن قاعدة عرفية هو عنصر وثيق الصلة يف احلكم على صحة التحفظ      - ١ 
  .                              ً                                وإن كان ال يشكل يف حد ذاته عائقاً أمام صياغة التحفظ على ذلك النص

ّ                                    يف املعاهدة يعرب عن قاعدة عرفية ال ميّس الطابع امللزم لتلك القاعدة اليت                          والـتحفظ عـلى نص       - ٢                                  
                                                                   ِّ                                      يستمر انطباقها كقاعدة عرفية ملزمة بني الدولة أو املنظمة الدولية املتحفِّظة وغريها من الدول أو املنظمات الدولية 

َ                  املُلَزمة بتلك القاعدة  ُ  .  

 التعليق

        ً                                                         لة غالباً ما تطرح نفسها يف املمارسة العملية، أال وهي مشكلة                 مشك  ٨- ١- ٣                        مشروع املبدأ التوجيهي          يعـاجل     ) ١ (
ّ                                                                  صـّحة التحفظ على حكم ما يقتصر على التعبري عن قاعدة عرفية                 َّ        مفضَّلة على    "           التعبري عن  "       ُ                 وقد اسُتخدمت عبارة     - 

                 أثر لـه على               ً     ً                                                                     ليكون واضحاً متاماً أن إضفاء الصبغة الرمسية على القاعدة املعنية يف معاهدة ما ال               "            الـنص على   "         عـبارة   
                                                     وااللتزامات النامجة عنه بالنسبة للدول أو املنظمات        (                                    ومبدأ دوام القاعدة العرفية هذا        .                                 دوام القـاعدة كقـاعدة عرفية     

َ            الدولـية امللـَزمة هبا              ّ     ّ      ِّ                     ، اليت تذكّر بأنّ املتحفِّظ على حكم هذا                              مشروع املبدأ التوجيهي         من    ٢          ً              ينعكس أيضاً يف الفقرة       )            
ّ          الـنوع ال ميكـن أن يتنّصل                           َّ     ّ               فتضع املبدأ الذي مؤدَّاه أنّ التحفظ        ١  ّ           أّما الفقرة     .                                             من التزاماته يف هذا اإلطار بإبداء حتفظ                         

                          ّ                                 ً                                                               عـلى قاعدة يف معاهدة الذي يعّبر عن قاعدة عرفية ال يتناىف تلقائياً مع موضوع املعاهدة والغرض منها، حىت وإن كان                     
  .   ّ                                                   يتعّين أخذ هذا العنصر بعني االعتبار لدى تقدير هذا التوافق

      موضوع       ً       ً                                                                   أن دوالً أطرافاً يف معاهدة أبدت اعتراضها على حتفظات ونازعت يف توافقها مع                       مع ذلك                قـد حـدث      ل  ) ٢ (
  :               ّ   بعبارات حذرة، أّنها                   وهكذا أعلنت النمسا   .  ة    راسخ                                                  ها بدعوى أن تلك التحفظات منافية للقواعد العرفية ال   غرض و        املعاهدة 

               ً   تكاد تتعلق حصراً     ]                         بشأن قانون املعاهدات       ١٩٦٩    ام              فيينا لع         اتفاقية     على   [                                تـرى أن حتفظـات غواتـيماال         "
              فالتحفظات من    .                                                 للكثري منها أساس متني يف القانون الدويل العريف            اليت   و  ]                 يف تلك االتفاقية   [                    بـالقواعد العامة    

                حتوم حول توافق    ً  اً                            وترى النمسا أن مثة شكوك      .               ً    ومقبولة عاملياً       راسخة                                       شـأهنا أن تضع موضع التساؤل قواعد        
  . )٢٥١ ( "   ...     غرضها            االتفاقية و     موضوع     ت مع            هذه التحفظا

                                                        

   ). ٤ ( و  )  ١ (                    انظر أعاله، الفقرتان   )   ٢٥٠ (
) ٢٥١   (  Multilateral Treaties..., op. cit., vol. II, p. 380 (chap. XXIII.1)وانظر أيضاً االعتراضات اليت    ؛               ً          

   ويف   .    ٣٨٥-   ٣٨٠                                                                 كا والدامنرك والسويد فنلندا واململكة املتحدة، املرجع نفسه، الصفحات                                         أبدهتـا بعبارات مشاهبة أملانيا وبلجي     
      من   ٦                                                                     ، ذهبت اململكة املتحدة إىل القول إن التحفظ الفرنسي على املادة             )          حبر إيرواز        ... (                           تعيني حدود اجلرف القاري          قضـية 

               ، قرار التحكيم  "        غري مقبول   ٦                     ذلك التحفظ على املادة  "    وأن   "                            بـقواعد القانون الدويل العريف "                                  اتفاقـية اجلـرف القاري تتعلق       
  .UNRIAA, vol. XVIII, p.. 38, para. 50  ،     ١٩٧٧      يونيه  /        حزيران  ٣٠       صادر يف   ال
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           العالقات      بشأن      ١٩٦١                                         عدة أحكام من اتفاقية فيينا لعام           على                                                     كمـا أبدت هولندا اعتراضات على حتفظات عدة دول          
                                                                                      ترى أن األحكام املقصودة تظل قيد النفاذ يف العالقات بينها وبني تلك الدول مبقتضى               "                                الدبلوماسـية وأعلنـت أهنـا       

  . )٢٥٢ ( "   عريف                القانون الدويل ال

        تدون         معاهدات                                                                                     مـا سـاد االعتقاد بأن باإلمكان اخللوص إىل استحالة إبداء حتفظات على أحكام                     ً   وكـثرياً   ) ٣ (
  : )٢٥٣ (                       اجلرف القاري لبحر الشمال                                     إىل حيثية حملكمة العدل الدولية يف قضييت              ً  وذلك استناداً ،               القواعد العرفية

                                                         الصرف قبول إمكانية إيراد حتفظات انفرادية عليه يف                                                                 إن مـن اخلصائص العامة للقاعدة أو االلتزام التعاهدي         "
                                                                                                             حـدود معيـنة؛ غري أن األمر ليس كذلك يف حالة قواعد والتزامات القانون العمومي أو العريف اليت تسري                   
                                                                                                           بطـبعها بشـروط متسـاوية إزاء مجيع أعضاء اجملتمع الدويل وال جيوز بالتايل إخضاعها حلق استبعاد ميارسه                  

  . )٢٥٤ ( "                                        ملراد أي عضو من أعضاء اجملتمع الدويل لفائدته        وحسب ا        ً انفرادياً

            اخللوص إليه             رمبا أمكن                           ، فإن االستنتاج الذي          ً   قطعاً                                       الصيغة اليت أقرهتا احملكمة أحسن الصيغ               لـم تكن           ولـئن     ) ٤ (
                االستنتاجات اليت             حبذر خبصوص                                والواقع أن احملكمة استطردت        .        يف سياقه             ا االقتباس            وضعنا هذ     ما           ً            لـيس صـحيحاً إذا      

                     من اتفاقية جنيف     ٦                                                           ففي معرض مالحظتها أن إمكانية إبداء حتفظات على املادة            .                                  سـتدعيها استبعاد بعض التحفظات     ي
       على   ، )٢٥٥ (                     املتعلقة بالتحفظات    ١٢                    ال تستبعدها املادة      )  د و   احلد      تعيني                فيما يتعلق ب   (                           املتعلقة باجلرف القاري         ١٩٥٨      لعام  

  و  "       لطبيعي ا "            ارتأت أن من                             اليت تستبعد تلك اإلمكانية، ٣     إىل  ١           غرار املواد 

                                    ً                                     ليها قيمة خمتلفة وأقل أمهية وأهنا، خالفاً هلذه املواد، ال جتسد القانون             إ      سندت                           ُ      املشروع أن يستخلص منها أنه أُ      "
  . )٢٥٦ ( "     تكوين                                       العريف السابق الوجود أو الذي هو يف طور ال

                                                        

) ٢٥٢   (  Multilateral Treaties..., op. cit., vol. I, p. 96 (chap. III.3) ليس      ً سارياً                      والواقـع أن مـا يظل     ؛      
          ً                         وانظر أيضاً اعتراضات بولندا على        ).  )  ١٦ (    إىل    )   ١٣ (    ات                    انظر أدناه الفقر   (         رب عنها                                                 األحكام املقصودة بل القواعد العرفية اليت تع      

 ,D. W. Greig, "Reservations: Equity as a Balancing       وانظر  )  ٦ ٩         ، الصفحة           املرجع نفسه (                         حتفظـات الـبحرين وليبيا   

Factor?" Australian Yearbook of International Law, vol. 16, (1955), p. 88.  
             والتعليقات  )(I.C.J. Reports 1969, pp. 198 and 188       باحلكم                                   نظر رأي القاضي موريلي املخالف املذيل  ا  )   ٢٥٣ (

  .G. Teboul, op. cit., p. 685       ً  أيضاً       ؛ وانظرP.-H. Imbert, Les réserves..., op. cit., p. 244, note 20                   العديدة اليت أوردها 
  .I.C.J. Reports 1969, pp. 38 and 39, para. 63  ،     ١٩٦٩      فرباير  /      شباط  ٢٠           احلكم املؤرخ   )   ٢٥٤ (
                                  الوثائق الرمسية للجمعية العامة،       ،   ٢- ١- ٣                                          من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي         )  ٥ (                  انظـر الفقـرة       )   ٢٥٥ (

  .   ٣٦٠         ، الصفحة (A/61/10)  ،   ١٠                                 الدورة احلادية والستون، امللحق رقم 
) ٢٥٦   (  I.C.J. Reports, 1969, p. 40, para. 66؛ ويف نفس املنحى، انظر   ٦٣    قرة    الف  ،   ٣٩           ً         وانظر أيضاً الصفحة  ؛                     
                                                        ، وانظر يف خالف ذلك الرأي املخالف للقاضي كوريتسكي،           ٨٩                                               للقاضي باديا نريفو، املرجع نفسه، الصفحة            فردي           الـرأي ال  

  .   ١٦٣       الصفحة             املرجع نفسه، 
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                           ملبداة على قواعد القانون             ً                                               لـيس صحيحاً أن احملكمة أكدت عدم مقبولية التحفظات ا          "                          وبـناء علـيه، فإنـه         ) ٥ (
                                                                                                              بل كل ما يف األمر أهنا، يف تلك احلالة، الحظت أن املعاجلة املختلفة اليت أفردها واضعو االتفاقية للمواد                    ؛ )٢٥٧ ( "       العـريف 

                                                                         ً                من جهة أخرى، تدفع إىل االعتقاد بأهنم مل يكونوا يعتربون هذه املادة األخرية تدويناً                ٦                         مـن جهـة، واملادة        ٣       إىل    ١
  .                                              ية، وهذا ما أكدته النتيجة اليت خلصت إليها احملكمة          لقاعدة عرف

                       ً        أن الدولة اليت تبدي حتفظاً ال         "     ، إىل                                            ً          ىل ذلك فإن احلكم نفسه يشري، يف حيثية أمهلت عموماً          إ          وباإلضافة    ) ٦ (
ـ  ُ ُت                                                                                                            ى مـن االلـتزامات اليت يفرضها القانون البحري العام خارج إطار اتفاقية اجلرف القاري وبصرف النظر                   َ  عفَ

                  ن إمكانية إبداء    أ   : "       ما كتب   ين    ً       ً    شيئاً مغايراً ح                             الذي كان لـه رأي خمالف                                  ومل يقل القاضي موريلي       . )٢٥٨ ( "   ...    عنها
                               وغين عن البيان أن التحفظ ال             (...).                                                                                 الـتحفظ ال تتعلق بطبيعة احلال إال بااللتزام التعاقدي الناجم عن االتفاقية             

                                                 لقاعدة، فإهنا توجد بالنسبة للدولة اليت أبدت التحفظ                وإذا وجدت هذه ا  .            يف حد ذاهتا                  ه بالقاعدة العرفيةـ       عالقة ل
                  أن الطابع العريف                            ً  ومن الواضح أن هذا يعين ضمناً . )٢٥٩ ( "                                           بالنسبة للدول اليت مل تصدق على االتفاقية                   كمـا توجد    

         فإمكانية    "                 لعدم صحة التحفظ                                                                  ً للقاعدة اليت أدرجت يف حكم تعاهدي أبدي عليه حتفظ ال يشكل يف حد ذاته سبباً
َ  ُّ   ُيَعدُّ                         ما إذا كان ذلك احلكم                        توقف على مسألة   ت                               حتفظات على حكم تعاهدي ال            إبداء                         عن قاعدة من قواعد           ً   تعبرياً ُ 

  . )٢٦٠ ( " ال    أم                         ً القانون املعترف هبا عموماً

  :    ٌ صحيٌح و   . )٢٦٢ (            الفقه السائد                 فإنه مبدأ يقره  ، )٢٦١ (                               ً ورغم أن هذا املبدأ حمل جدل أحياناً  ) ٧ (
                                                        

) ٢٥٧   (  P.-H.Imbert, op. cit., p. 244, note 22انظر               ويف نفـس املنحى،    ؛      Alain Pellet, "La C.I.J. et les 

réserves aux traits: Remarques cursives sur une révolution inachevée", Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, (The 

Hague: Kluwer, Law International, 2002), pp. 507 and 508 .  فيما       ً معاكساً                      ً  يف رأيه املخالف، موقفاً  ،                 اختذ القاضي تاناكا و     
                                                                                        طريق االتفاق، ألن هذا االلتزام ينشأ عن القانون الدويل العمومي ويظل يفرض نفسه                                         االلتزام بالبحث عن حل عن     "     ب             يـتعلق   

                           د األحكام اليت جيوز إبداء       دا        من ع   ٦              من املادة     ٢    و  ١                                            من االتفاقية ال تستبعد صراحة الفقرتني          ١٢                            حـىت ولـو كانـت املادة        
                   مسألة آثارها عندما  و                    إمكانية إبداء حتفظ      مسألة   بني            ؛ فهذا خلط  )   ١٨٢         ، الصفحة   (C.I.J. Recueil 1969  "                حتفظـات علـيها  

       جيب أن   "                                                           والغريب أن القاضي تاناكا يرى أن مبدأ تساوي املسافة           (                                                            يكون للحكم الذي يتعلق به التحفظ طابع عريف، بل وآمر           
  . )            املرجع نفسه-  "     آمرة                يعترف به كقاعدة 

) ٢٥٨   (  I.C.J. Reports 1969, p. 40, para. 65.  
  .   ١٩٨                   املرجع نفسه، الصفحة   )   ٢٥٩ (

  .   ٢٤٨                           املخالف، املرجع نفسه، الصفحة                    لقاضي اخلاص سورنسن ا    رأي   )   ٢٦٠ (

            يف قضية      ١٩٧٧       يونيه   /         حزيران   ٣٠                      قرار التحكيم املؤرخ     ب                التصريح املرفق                       انظر موقف بريغز يف       )   ٢٦١ (
  .UNRIAA, vol. XVIII, p. 262  ،  ) "         حبر إيرواز        ... ("                     تعيني حدود اجلرف القاري

 Massimo Coccia, “Reservations to multilateral treaties on human rights”, California     انظر   )   ٢٦٢ (

Western International Law Journal, vol. 15 (1985), pp. 31 and 32; Giorgio Gaja, “Le riserve al Patto sui 

diritti civili e politici e il diritto consuetudinario”, Rivista di diritto internazionale, vol. 79 (1996), pp. 451 

and 452; P.-H. Imbert, “La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la 

délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord”, Annuaire Français de Droit International, vol. 23 (1978), p. 48; R. Riquelme Cortado, 

op. cit., pp. 159-171; and L. Sucharipa-Behrmann, op. cit., pp. 76 and 77.  
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       لكن،  )٢٦٣ (                                          لنظر عن إعراهبا عن رضاها بالقاعدة التعاهدية                                 القواعد العرفية تلزم الدول بصرف ا   أن  -
                                                                                               ملا حيدث يف حالة القواعد اآلمرة، جيوز للدول أن حتيد عنها باتفاق فيما بينها؛ وال نرى                     ً خالفاً

                                             كان هذا التحفظ صحيحا، غري أن هذا هو            إذا  -   )٢٦٤ (                       أن تفعل ذلك بتحفظ                     ما الذي مينع من   
               السؤال املطروح؛     ً  حتديداً 

                                                 ، ال بوجودها كقاعدة عرفية، حىت وإن ألقى، يف                القاعدة  "        تعاهدية   "     ب                     ظ ال يتعلق إال                أن الـتحف   -
      أشارت                وعلى غرار ما  ؛ )٢٦٥ (                ً باعتبارها قانوناً "     ً  عموماً                ً                    حاالت معينة، ظالالً من الشك على قبوهلا 

       بني       ً   واضحاً          ً  هناك فرقاً  "        ، فإن     ٢٤                             على املالحظة العامة رقم              تعليقاهتا                        اململكـة املتحدة يف            إلـيه 
  . )٢٦٦ ( "                     القانون الدويل العريف        احلياد عن                                          اختيار عدم التقيد بالتزامات معاهدة وحماولة 

  ؛ )٢٦٧ (                                                                                   أنه إذا تأكد هذا الطابع، فإن الدول تظل ملزمة بالقاعدة العرفية بصرف النظر عن املعاهدة -

ّ                                   مثالً تتنّصل الدول فال تطبق على االلتز       -        يف ذلك                       تكون هلا مصلحة       قد                   أنه رغم املظاهر،     -      امات     ً    
                                ، أو يف احلد من تدخل القضاة                               اليت تنص عليها املعاهدة                                           آليات املراقبة أو تسوية املنازعات             املعنية
                                                                                       قد تكون هلم اختصاصات خمتلفة إزاء القواعد التعاهدية من جهة والقواعد العرفية              ن       الذي      احملليني

  ؛ )٢٦٨ (           من جهة أخرى

                                                        
                                     املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال          ١٩٦٦                من اتفاقية     ٥                                                   اعتراض فنلندا على حتفظات اليمن بشأن املادة             انظر  )   ٢٦٣ (

                              ، أن تعفي نفسها من قواعد       ]            كقاعدة عامة      هذا       يصح   و [                                                        ليس بإبداء حتفظات ميكن للدولة، يف جمال حقوق اإلنسان           "  :   ري              التمييز العنص 
  . )Multilateral Treaties ..., op. cit., vol. I, p. 147 (chap. IV.2 ( (   "           ملزمة عامليا

   ،                   لقاري لبحر الشمال         اجلرف ا                                                                          انظـر يف هـذا الصدد، الرأي املخالف، للقاضي اخلاص سورنسن يف قضييت                )   ٢٦٤ (
(I.C.J. Reports 1969, p. 248وانظر أيضاً ؛  ً             M. Coccia ،  وانظر مع ذلك الفقرة   .   ٣٢         ، الصفحة              مرجع سبق ذكره                    ) من        أدناه ) ٣     
  . ٩- ١- ٣                                 التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي 

  :    صدد                 وانظر يف هذا ال     .                                                ، مـن الـنظام األساسي حملكمة العدل الدولية         ) ب ( ١             ، الفقـرة      ٣٨            املـادة          انظـر   )   ٢٦٥ (
R.R. Baxter, “Treaties and Customs”, Recueil des cours ..., vol. 129 (1970-I), p. 50; M. Coccia, op. cit., 

p. 31; G. Gaja, “Le riserve ...”, op. cit., p. 451 and G. Teboul, op. cit., pp. 711-714.   ،وقد ينسحب نفس القول                     
 Under certain (but not all) circumstances, the same      راجع (           ود بند حتفظ       على وج  )           ً وليس دائماً (               يف بعـض الظروف  

may be true of the existence of a reservation clause (see P.-H. Imbert, Les réserves ..., op. cit., p. 246, 

and P. Reuter, “Solidarité ...”, op. cit., p. 631 (also reproduced in P. Reuter, Le développement ..., 

op. cit., pp. 370 and 371), note 16).  
  ،   ٤٠                                                                الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم                                               تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،        )   ٢٦٦ (

) A/50/40٧       الفقرة   ،    ١٤٤         ، الصفحة  )           ، اجمللد األول .  
  .     أدناه  )   ١٦ (   إىل   )   ١٣ (                انظر الفقرات من   )   ٢٦٧ (
                        ، ال القواعد العرفية،     )              من الدستور    ٥٥              مبقتضى املادة    (             املعاهدات    ح                              عليه األمر يف فرنسا حيث ترج                  هذا ما هو      )   ٢٦٨ (

  ، Recueil Lebon, p. 748         يف قضية     ١٩٨٩       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٠                                        انظر قرار مجعية جملس الدولة الفرنسي املؤرخ  (                عـلى القوانـني   
  .                   ، استنتاجات باشيليهAquarone ،  Recueil Lebon, p. 206         يف قضية      يونيه /        حزيران ٦                                    استنتاجات فريدمان، والقرار الصادر يف 
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               للجنة املعنية   ٢٤                الحظة العامة رقم                                                          عـالوة على ذلك، وكما الحظت فرنسا يف تعليقها على امل           -
                                       الدولة مببدأ عريف عام وموافقتها على            تقيد                              ينبغي عدم اخللط بني واجب       "                     حبقوق اإلنسان، فإنه    

               مبوجب معاهدة                                             سيما مع ما ينطوي عليه إضفاء هذه الصبغة الرمسية                            االلتزام بتعبريه االتفاقي، وال
  . )٢٦٩ ( "                   من تطويرات وإيضاحات

             ً   فبإمكانه قطعاً    :           اعتراضه     إحلاح          إلظهار    "    ّ املصّر        لمعترض   ل "                    كون التحفظ وسيلة        ً              أخرياً، ميكن أن ي    -
           القانون          قواعد                                                 معاهدة، قاعدة ال ميكن االحتجاج عليه هبا مبقتضى               بواسطة                       أن يرفض أن يطبق،     

  . )٢٧٠ (      العامة      الدويل 

   قد  ف   . )٢٧١ (      اإلنسان                         للنقل إىل جمال حقوق                                           ً          يطرح السؤال عما إذا كان هذا احلل قابالً                       ً      غـري أنه هنا أيضاً      ) ٨ (
  :           حقوق اإلنسان        ملعاهدات              َّ   اخلصائص املميَّزة                                                نازعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف ذلك مستندة إىل 

                                                                                             عـلى الـرغم من أن املعاهدات اليت تشكل جمرد تبادل لاللتزامات بني الدول تسمح هلا بأن                  " 
                              مر خيتلف عن ذلك يف معاهدات                ، فإن األ        العامة                                                           تـتحفظ فـيما بينها على تطبيق قواعد القانون الدويل           

  . )٢٧٢ ( "                                                      حقوق اإلنسان اليت ترمي إىل محاية األشخاص اخلاضعني لوالية الدول

ـ   ) ٩ (    من                                                                      أن اللجنة تؤكد أن التحفظات على قواعد عرفية ليست مستبعدة                 إىل                           در اإلشارة يف املقام األول       جت
           هذه الصكوك    أن                    اكتفت باإلشارة إىل                              لة اخلاصة مبعاهدات حقوق اإلنسان، ا                    ولكي تؤكد العكس يف احل  .        باب أويل

                                                        تلك النتائج اليت تود اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان             سلمة     امل  ه             لكن ليست هلذ    .                               تـرمي إىل محاية حقوق األشخاص     
                                      يعكس قاعدة عرفية يف معاهدة حلقوق اإلنسان                      ، ألن التحفظ على حكم                 ً  وذلك من جهة نظراً-   )٢٧٣ (       إياها ا     حتميله

                                                        
                                                                    الوثائق الرمسيـة للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق            ان  ـ              ة حبقوق اإلنس  ـ         ة املعني ـ               تقريـر اللجن    )   ٢٦٩ (

                          يف تقرير اللجنة لعام         تحدة                           ، انظر تعليق الواليات امل          السياق         ويف نفس      ،    ٢٤        الصفحة     ،   ٥           الفقرة    ، )    األول         ، اجمللد   A/51/40 (    ٤٠       رقـم   
      وانظر   .    ١٣٨           ، الصفحة    )             ، اجمللد األول  A/50/40   (  ٤٠                                                                  الوثـائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم             ،      ١٩٩٦
 .Gérard Cohen-Jonathan, "Les réserves dans les traités de droits de l'homme", R.G.D.I.P., vol. 70 (1996), pp      ً   أيضـاً 

932-033.  
                                                                                    انظر ورقة العمـل النهائية املقدمـة من فرانسواز هامبسون عن التحفظات بشأن معاهدات حقوق    )   ٢٧٠ (
  .  ٤٥      حلاشية    ، ا )E/CN.4/Sub.2/2004/42 (       اإلنسان 

             ، الفقرات  ) (A/CN.4/477/Add.1                           بشأن التحفظات على املعاهدات،                                        انظـر، آالن بيلـيه، الـتقرير الـثاين      )   ٢٧١ (
١٤٧-   ١٤٣   .  

  . ٨      لفقرة    ، ا )CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (  ،   ٢٤      رقم              التعليق العام  )   ٢٧٢ (

 ,Thomas Giegerich, "Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen: Zulässigkeit :                انظـر يف خالف ذلك   )   ٢٧٣ (

Gültigkeit und Prüfungskompetenzen von Vertragsgremien - Ein konstitutioneller Ansatz", ZaöRV, vol. 55 1995, p. 744 

(English Summary, pp. 779-780).  
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        ً احتماالً      تحديد    بال                     ومن جهة أخرى ألن مثة  ، )٢٧٤ (                                من التزامها باحترامه هبذه الصفة      ً  مطلقاً                     ال يعفي الدولة املتحفظة
                          لغرض املعاهدة ومقصدها          ً منافياً  )     آمرة                        سيما إذا كانت قاعدة        ال (                                    يكون التحفظ على تلك القاعدة           ً      كـبرياً ألن  

    كون  "                            نة توضح منذ البداية أن                                         هذه االعتبارات هي اليت جعلت اللج       .  )٢٧٥ (                           العامة الواجبة التطبيق    ئ            مبقتضى املباد 
   ".                                                              وكم تعاهدي يعكس قاعدة عرضية إمنا هو عامل وجيه لتحديد صحة التحفظ

      موضوع                                                                                                                     أما فيما يتعلق باتفاقيات التدوين بصفة أعم، ميكن التساؤل عما إذا كان جمرد إبداء حتفظات عليها يتناىف مع                     )  ١٠ (
   . )٢٧٦ ( "                                              على احلفاظ على القاعدة اليت يتم تكريسها            باحلرص            قترن عادة                        الرغبة يف التدوين ت    "            فال شك أن      .                    االتفاقـيات وغرضها  

                    ستكون قد أخفقت يف          (...)                                                                                                   والواقـع أنـه إذا جاز إبداء حتفظات على حكم عريف يف معاهدة تدوين، فإن معاهدة التدوين                   "
  . )٢٧٨ ( "         ل التدوين     لعم    ً نفياً "                               التحفظات، أو على األقل تراكمها،               أن مثة من اعترب      درجة    إىل   ،  )٢٧٧ ( "   ...          حتقيق غرضها

                                                        
          حبق ممارسة          لنفسها                           ال جيوز لدولة أن حتتفظ           ... "  :                                       ترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه       .     أعاله   ٧              انظر الفقرة     )   ٢٧٤ (

               أو اعتقاهلم                                            ً        إنسانية أو مهينة أو حرماهنم من احلياة تعسفاً                                                                                    الـرق أو التعذيـب أو إخضـاع األشخاص ملعاملة أو عقوبة قاسية أو ال              
                                                                                                           تعسفي أو حرماهنم من احلق يف حرية الفكر أو الوجدان أو الدين، أو افتراض أن الشخص مذنب ما مل تثبت                                      واحـتجازهم بشـكل     

                                                                                                                                               بـراءته، أو إعـدام النساء احلوامل أو األطفال، أو السماح بالدعوة إىل الكراهية العتبارات قومية أو عنصرية أو دينية، أو إنكار حق                       
                                                                                            زوجوا، أو إنكار حق األقليات يف التمتع بثقافتها اخلاصة هبا أو ممارسة شعائر دينها أو                                                              األشـخاص الذيـن بلغوا سن الزواج يف أن يت         

                ً                           ؛ وهذا صحيح قطعاً، غري أنه ال ينجم عن          ) ٨                  أعاله، الفقرة       ٢٧٢                           ، السالف الذكر، احلاشية       ٢٤        رقم                 التعليق العام  (    ".                اسـتخدام لغتها  
                   طابعها العريف، ويف      ّ            فمرّد ذلك إىل                              تعني احترام هذه احلقوق،      ي          إذا كان     :   عة                                                  أن التحفظات على أحكام معنية من العهد ممنو                   ً  ذلك تلقائياً 

 .G. Gaja, "Le reserve...", op. cit., p                وانظر بنفس املعىن   .                إدراجها يف العهد                يعزى إىل مسألة                طابعها اآلمر، وال   إىل              بعـض احلاالت،  

            ؛ وكما لوحظ       األحكام                                      عت القواعد العرفية الذي نعتت به هذه                                                                 عالوة على ذلك، عمدت اللجنة إىل تأكيدات بسيطة، ومل تربر ن            . 452
 ,Theodore Meron   (      املوجود                        القانون املنشود بالقانون       اختلط                                        اختلط ما ينبغي أن يكون مع ما هو كائن، و "               يف هذا الصدد،        بصـواب 

"The Geneva Conventions as customary norms", AJIL, vol. 81 (1987), p. 55بأدلة وافية الذي       املدعوم          الـنقد             ً      وانظـر أيضـاً   ؛                   
   ).Invalid Reservations...", op. cit., pp. 296-310"            من العهد،  ٧   و ٦              بشأن املادتني W.A. Schabas's      أورده 

                   دات حقوق اإلنسان،     ــ        أن معاه   ــ      ات بش   ــ                                                 انظـر يف هذا الصدد، فرنسواز هامبسون، التحفظ         )   ٢٧٥ (
  ، E/CN.4/Sub.2/2004/42 (                                   النهائية املتعلقة هبذا املوضوع                  وثيقة العمل     و  )  ١٧           ، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/1999/28 (              ورقـة عمل،    

                                                                    على حكم من أحكام معاهدة ما دون إثارة الشك بالضرورة حول                 ً   حتفظاً     تبدي                      ، جيوز ألي دولة أن           ً   نظـرياً     ): "  ٥١          الفقـرة   
          ُ  َ                       مليا، أن ُينظَر إىل التحفظات اليت                             بيد أنه من املرجح، ع      .  ة         العرفي         بالقاعدة                                أو حول رغبتها يف االلتزام              للقاعدة                  الوضـع العـريف     

  . "                  ِّ                                                 تبدى على أحكام تعبِّر عن قواعد القانون الدويل العريف نظرة شك إىل حد بعيد

) ٢٧٦   (  P.-H. Imbert, Les réserves..., op. cit., p. 246،     ًانظـر أيضـا     ً           G. Teboul, op. cit., p. 680 ،   وقد الحظ أن           
                                                          ؛ وتسلط هذه الدراسة األضواء على مسألة التحفظات على          "              ً    يتواءمان كثرياً                                              مفيد، فمفهوما التحفظ واتفاقية التدوين ال             كليهما  

   ).               ، يف مواضع خمتلفة   ٧١٧-   ٦٧٩        الصفحات             املرجع نفسه،  (                 اتفاقيات التدوين 
  . Le développement... op. cit., p. 370 و  ، P. Reuter, "Solidarité...", op. cit., pp. 630 and 631      نظـر   ا  )   ٢٧٧ (
                     ا لو مل تكن قائمة         ا مم                           أبعد عن غرضها ومقصده              ً  أنشأت وضعاً  "    قد          ذلك            عالوة على                    هدة بالتايل تكون                        الكاتب، أن املعا          ويضـيف 

                                     للجدل؛ إذ يفترض فيما يبدو أن             قابلية                      التأكيد الثاين أكثر         هذا      ؛ و  )           املرجع نفسه    ( "                                          ، إذ يتقلص نطاق تطبيق القاعدة العامة         ً أصالً
   ).   ٢٨٦                  انظر أدناه احلاشية  (                                     تطبيق القاعدة؛ غري أن األمر ليس كذلك                                               الدولة املتحفظة جتد نفسها، بفعل التحفظ، معفاة من

) ٢٧٨   (  R.Ago   ١٩٦٥       يونيه   /         حزيران  ٨   ،     ٧٩٧                       ، اجمللد األول، اجللسة         ١٩٦٥   ،                              حولـية جلنة القانون الدويل          يف    ،   
  .  ٥٨         ، الفقرة    ١٦٨        الصفحة
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   :                  املعاهدة ومقصدها       ملوضوع          ، يف جوهره،       ً  منافياً                                                   ً ال يستتبع ذلك أن يكون كل حتفظ على معاهدة للتدوين حتفظاً  )  ١١ (

                                                                                               فمن املؤكد أن التحفظات قلما تكون منافية للهدف املبتغى املتمثل يف توحيد وتوضيح القانون               -
           التحفظ، ال   ب    خيل                                يتبني أن التوازن العام الذي                                           من خالل إمعان التفكري يف األمر،         ه  إن "           العريف بل   
                                    بل يشكل غرض ومقصد التفاوض الذي                       يف حد ذاهتا،            وغرضها             املعـاهدة         موضـوع         يشـكل   

  ؛ )٢٧٩ ( "                متخضت عنه املعاهدة

                                 ً                     وكما أكدت جلنة القانون الدويل مراراً، فإنه يستحيل          .               مفهوم غامض   "                اتفاقية التدوين  "                مث إن مفهـوم      -
        العرفية                      فما مقدار القواعد     "   . )٢٨٠ (                                               ون الدويل بدقيق العبارة وبني تطويره التدرجيي                               التمييز بني تدوين القان   

  ؛ )٢٨١ ( " ؟̀             معاهدة تدوين̀              حىت توصف بأهنا    ما                             الذي يتعني أن يتوفر يف معاهدة      األصل 

                              فالقاعدة املندرجة يف التطوير      :         الزمن  يف                                             ً          كما أن مركز القواعد املدرجة يف معاهدة ليس جامداً           -
       قواعد      يف    "              اتفاقية تدوين  "      بلور       ً       ً     ُ       صرفاً، وكثرياً ما تُ                        ً    ن تتحول وتصبح تدويناً                      الـتدرجيي ميكـن أ    

  . )٢٨٢ ( ا                        هذا الطابع وقت اعتماده ا         مل يكن هل     معايري       العام              للقانون الدويل 

                                  حيول دون إبداء التحفظات على                                                                ً              ومـن مث، فإن طبيعة اتفاقيات التدوين ال تشكل، يف حد ذاهتا، عائقاً              )  ١٢ (
                               أي معاهدة أخرى كما ميكن أن        )                                             وبنفس احلدود اليت تبدى فيها التحفظات على         (                           بعـض أحكامهـا على غرار     

                                                                                  احلجج اليت تساق، بصفة عامة، لتأييد إمكانية إبداء حتفظات على حكم تعاهدي معلن لقاعدة                 ً تنسحب عليها متاماً
             اليت تدون يف    (                            ففي معاهدات حقوق اإلنسان       :                          املمارسة يف هذا االجتاه          استقرت      ذلك،       على        عالوة   . )٢٨٣ (       عرفـية 

   . )٢٨٤ (                     ألكرب عدد من التحفظات                                                   ً     ، تعد اتفاقيات التدوين، من بني املعاهدات كلها، موضوعاً     )             ً      ً   معظمها قانوناً قائماً  
                                                        

) ٢٧٩   (  G. Teboul, op. cit., p.700.  
  ،  )    ١٩٩٥ (                   والسابعة واألربعني     )     ١٩٥٦ (                 ورتيها الثامنة                                                             انظر على سبيل املثال تقارير جلنة القانون الدويل عن د           )   ٢٨٠ (

                ، اجمللد الثاين،       ١٩٩٦   ،                            حولية جلنة القانون الدويل          أو     ٢٦           ، الفقرة      ٢٥٦                         ، اجمللد الثاين، الصفحة         ١٩٦٥   ،                                حولـية جلـنة القانون الدويل     
  .                  من النص اإلنكليزي   ١٥٧-   ١٥٦           ، الفقرتان   ٩٣-  ٩٢    تان      الصفح

  .Le développement... op. cit., p. 371 و  ، P. Reuter, "Solidarité... ," op. cit., p. 632    نظر  ا  )   ٢٨١ (

             اخلاص باحلقوق         الدويل       عهد    ال       من    ٧    و  ٦             وية املادتني    ا                                     ، وبشأن مسألة عقوبة اإلعدام من ز           أدناه    ١٧   ة           انظر الفقر   )   ٢٨٢ (
 ,"...W. A. Schabas, "Invalid Reservations     انظر،  )         بالسلب               اخللوص إىل جواب    مع   لكن   (    ١٩٦٦       لعام                 املدنية والسياسية

op. cit., pp. 308-310 .  

  .      أعاله ) ٢ (            انظر الفقرة   )   ٢٨٣ (

                                                     ، كانت اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية موضوع           ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                        عـلى سبيل املثال، يف        )   ٢٨٤ (
               حتفظات ال تزال            دولة     ٣١                         يف الوقت الراهن، أبدت        (          ً    دولة طرفاً    ٣٤          من جانب     )                                منها ال تزال سارية املفعول       ٥٠   (         ً    أو إعالناً       ً   حتفظاً   ٥٧

    ١٩٦٩     لعام                قانون املعاهدات  ل       فيينا        اتفاقية      كانت  و  . (Multilateral Treaties …, op. cit., vol. I, pp. 90-100)  )             سارية املفعول
                ، اجمللد الثاين،              املرجع نفسه    ( )                   يف الوقت الراهن     ٣٢ (         دولة     ٣٥          من جانب     )                 سارية املفعول    ٦٠      منها     (         ً    أو إعالناً       ً     حتفظـاً    ٧٠         موضـوع   
                                  ً        ، الذي يبدو اليوم على كل حال صكاً           ١٩٦٦         لعام                                  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          الدويل       عهد    ال       أمـا      ).    ٣٥١-   ٣٤٠   ت          الصـفحا 

ـ      ٥٨          من جانب     )                          ال تزال سارية املفعول       ١٩٦      منها     (         ً    أو إعالناً       ً   حتفظاً    ٢١٨                     الساري، فاستدعى         العام               لقانون الدويل    ا               دون يف معظمه       ي
  . )   ١٨٤-   ١٧٣          ، الصفحات           املرجع نفسه (     دولة 
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            ظهر بالطابع   ُ سُت    أن ا       يسبق  مل   ه     فإن ، )٢٨٥   (                                            بعض االعتراضات إىل الطابع العريف للقواعد املعنية       استندت             وإذا حدث أن 
  .      وغرضها           االتفاقيات      تلك      موضوع     مع               تلك التحفظات             ييد إعالن تنايف                                اخلاص هلذه االتفاقيات فيما يبدو لتأ

                             ا يتعلق باآلثار اليت حيدثها      م                                                                        ومـع ذلـك فإن للطابع العريف حلكم يكون موضوع حتفظ نتائج مهمة في               )  ١٣ (
ُ                                                                       قر التحفظ، ُشل تطبيق القاعدة التعاهدية موضوع التحفظ يف العالقات بني الدولة املتحفظة وا      ُ فإذا أُ  :       التحفظ      لدول            

    اليت  (                                             والذي يلزمها باحترام القاعدة العرفية             عاتقها                                                                 األطـراف يف املعـاهدة، غري أنه ال ينفي االلتزام الواقع على             
                                والسبب يف ذلك بسيط ويتجلى       . )٢٨٦ ( )         التحفظ  ا             أبدي بشأهن   يت              للقاعدة ال         ً   مطابقاً         أن يكون            حمتواها             يفـترض يف  

  :         نيكاراغوا          ية يف قضية                                           بوضوح أكرب يف احليثية الشهرية حملكمة العدل الدول

                                 املعترف هلا هبذه الصفة قد دونت        ]      العريف         القانون      و       العامة                القانون الدويل            قواعـد    [                    إن كـون مـبادئ       "
                            ال تطبق بصفتها مبادئ للقانون     أهنا                                                          وأدرجت يف اتفاقيات متعددة األطراف ال يعين أهنا مل يعد هلا وجود و

  . )٢٨٧ ( "     اقيات                                حىت جتاه البلدان األطراف يف تلك االتف        العريف،

                                                                                                      ومن مث فإن الواليات املتحدة كانت حمقة يف اعتراضها على حتفظ سوريا على اتفاقية قانون املعاهدات،                  )  ١٤ (
  :           حينما ارتأت

                                         واجلمهورية العربية السورية فيما يتعلق       ]                          الواليات املتحدة األمريكية   [                               ن غـياب عالقات تعاهدية بني        أ "
                                                                  على واجب وفاء هذا البلد األخري بكل التزام تنص عليه تلك                                               ً       ببعض أحكام الباب اخلامس ال يؤثر بتاتاً      

  . )٢٨٨ ( "                                        النظر عن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ف                                         األحكام اليت يفرضها عليها القانون الدويل بصر

                                                        

  .      أعاله ) ٢ (  ة           انظر الفقر  )   ٢٨٥ (

 Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, Oppenheim’s International  :                  انظـر يف هذا الشأن   )   ٢٨٦ (

Law, 9th ed. (London: Longman, Harlow, 1992), vol. II, p. 1244; G. Teboul, op. cit., p. 711; and Prosper 

Weil, “Vers une normativité relative en droit international?”, RGDIP, vol. 86 (1982), pp. 43-44.  ًوانظـر أيضا    ً             
 .W.A. Schabas, “Reservations to Human Rights Treaties ...”, op. cit., p     ، أو       أعاله   ٢٦٥       احلاشية   يف                 الكتاب املذكورين 

ـ                   ويـورد بـول رو      . 56                                              لسريان، فيما بني الدولة اليت أبدت التحفظ                                         إن القاعدة العرفية تتوقف عن ا         ...  "  :                       تر حجة معاكسة فيقول      ي
  ،                مرجع سبق ذكره     ( "                          إلقرار القاعدة العرفية    ة                                                                                      واألطـراف الـيت امتنعت عن تقدمي اعتراض، ألن تطبيقها قد علق بآلية تعاهدية الحق              

     انظر   :             عتراضات جدية                       ؛ ويصطدم هذا التعليل باG. Teboul, op. cit., pp. 690 and 708                   وبنفس املعىن انظر،  ؛ )        أعـاله    ٢٦٥         احلاشـية  
  . ٩- ١- ٣                  من املبدأ التوجيهي    ) ٢ (       الفقرة 

) ٢٨٧   (  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Jurisdiction of the Court 

and Admissibility of the Application, Judgment of 26 November 1984, I.C.J. Reports 1984, pp. 424-425, 

para. 73.  وانظر أيضاً الرأي املخالف الذي أبداه القاضي موريلليس يف قضايا اجلرف القاري لبحر الشمال، يف                                                                             ً           I.C.J. Reports 1969 

at p. 198.  
                 الفصـل الثالـث    (  ؛ Multilateral Treaties …, op. cit., vol. II, p. 385 (chap. XXIII.1)       انظـر    )   ٢٨٨ (
  . ) ٧ ( و  )  ٦ (            يف الفقرتني     أعاله        املذكورة    ة           والبولندي                  االعتراضات اهلولندية            ً ؛ وانظر أيضاً  ) ١          والعشرون، 
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     اجلرف                                                                              وخلص القاضي اخلاص سورنسن يف رأيه املخالف الذي ذيله حبكم حمكمة العدل الدولية يف قضييت   )  ١٥ (
  :                 على النحو التايل      ، وذلك                                                      القواعد اليت تسري على التحفظ على حكم معلن للقانون العريف   ،     لشمال             القاري لبحر ا

َ  ُّ   ُيَعدُّ                                                                                                   إن إمكانـية إبداء حتفظات على قاعدة تعاهدية ال تتوقف على مسألة معرفة ما إذا كان احلكم                     ... "  ُ  
                          ؤكد أن حتفظات قد أبديت                  ، حسيب أن أ         ً             تعزيزاً هلذا املنظور   و  .         أم ال                         ً     عن قانون معترف به عموماً             ً   تعـبرياً 

        معلنة يف ̀                إىل ديباجتها،                                                                      ً           عـلى بعض أحكام اتفاقية أعايل البحار، رغم أن أحكام هذه االتفاقية، استناداً         
                                                      وقد اعترضت بعض الدول املتعاقدة على بعض التحفظات          . ̀                                          جوهرها، ملبادئ مستقرة يف القانون الدويل     

                                          وال يترتب على القبول الضمين أو الصريح         .        أخرى               ضمنا حتفظات   ْ ْت َ لَ ِ ِب                         ُ        الـيت أبدهتا دول أخرى، لكن قُ      
     ترتب  ت   وال   .                                أو املادة املقصودة من طابع معلن              التفاقية برمتها ا           ما تكتسيه                              لتحفظ يبديه طرف متعاقد انتفاء 

                                                                                                           عليه إال إقامة عالقة تعاقدية خاصة بني األطراف املعنية يف اإلطار العام للقانون العريف املنصوص عليه يف                 
                               فإن إقامة عالقة تعاقدية خاصة من                                                           وإذا كانت القاعدة العرفية ال تندرج يف فئة القواعد اآلمرة، .        االتفاقية

                                                      بني إمكانية إبداء حتفظات على بعض مواد اتفاقية                     ٍ   وليس مثة تنافٍ    .                    ً                  هـذا القبيل ليس باطالً يف حد ذاته       
                                عن قواعد يف القانون الدويل       ً اً       تعبري       بصفتها                                                              اجلرف القاري واالعتراف هبذه االتفاقية أو مبواد معنية منها          

  . )٢٨٩ ( "      ً  عموماً ة      املقبول

                  شكل، يف حد ذاته     ُ ُي                   حكم تعاهدي ال                اليت يعكسها          للقاعدة     ،   )     العريف (                                   ويستفاد من كل هذا أن الطابع،         )  ١٦ (
                                                                                            حيـول دون إبداء حتفظ، غري أن ذلك التحفظ ال جيوز، بأي حال من األحوال، أن يضع موضع التساؤل             ً   عائقـاً 

                                   للتحفظ والدول أو املنظمات الدولية       املبدية   ة   ي                                                         للقاعدة املعنية يف العالقات بني الدول أو املنظمة الدول                       الطابع امللزم   
  .                يف املعاهدة أم ال                       ً األخرى، سواء كانت أطرافاً

                  ُ                              احلكم التعاهدي اليت ُيبدى التحفظ بشأهنا وعند إبداء   "   ّ         يعّبر عنها  "                                        جيب تقدير الطابع العريف للقاعدة اليت         )  ١٧ (
ـ                                                                                   ُ                وال ميكن استبعاد أن يكون اعتماد املعاهدة قد ساهم يف بلورة هذا الطابع، وال سيما إذا أُبدي              .     تحفظ           هـذا ال

    . )٢٩٠   (                                  التحفظ بعد إبرام املعاهدة بوقت طويل

                                                        
) ٢٨٩   (  I.C.J. Reports 1969, p. 248.  

     اجلرف              يف قضايا        ١٩٦٩       فرباير   /       شباط   ٢٠                                                      أقـرت حمكمـة العدل الدولية، يف حكمها الصادر يف             )   ٢٩٠ (
         ة حمضة أو                                         كأساس أو نقطة انطالق لقاعدة هي إما تعاهدي  ]              ميكن أن يستخدم [             احلكم املعياري  "      ، بأن                   القاري لبحر الشمال

ّ                  تعاقدية يف األصل، اندجمت منذ ذلك احلني يف القانون الدويل العام برّمته و                   الرأي                             مقبولة اآلن هبذه الصفة يف        ]      أصبحت [                                                          
  .                             ً                       ً     ً        حىت على البلدان اليت ليست طرفاً يف االتفاقية ومل تكن أبداً طرفاً فيها     [  ]                            ، حبيث أصبحت اآلن تفرض نفسها        القانوين

                                        بل هو من بني الطرق املعترف هبا واليت هبا ميكن   :                          ً           كيد يف حقل املمكن ويظهر فعالً من حني آلخر                      وهذا الوضع يندرج بالتأ
  .(I.C.J. Reports 1969, p. 41, para. 71)  "        ّ                                           أن تتشكّل قواعد جديدة من قواعد القانون العريف الدويل
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        بتنوع  ٨- ١- ٣                          من مشروع املبدأ التوجيهي  ٢                                                                ر التعقيد الذي يطبع نوعا ما صياغة اجلزء األخري من الفقرة            ُ   َّ وُيفسَّ  )  ١٨ (
                                                                  نطاق تطبيق عاملي، بينما ال يكون لبعضها اآلخر إال نطاق تطبيق                   لبعضها            قد يكون    ف  :                       ملكاين للقواعد العرفية            االختصاص ا 

  . )٢٩٢ (                                            بل إن منها ما ال يطبق إال على صعيد ثنائي صرف ، )٢٩١ (      إقليمي

           قاعدة آمرة         املخالفة ل         التحفظات   ٩- ١- ٣

      قواعد                                     له على حنو خيالف قاعدة آمرة من                                                              ِّ           ال ميكن أن يستبعد التحفظ األثر القانوين للمعاهدة أو أن يعدِّ           
  .      العامة              القانون الدويل 

 التعليق

ّ                              يعـّد مشـروع املـبدأ التوجيهي       ) ١ (    ً     ً                                             حالً وسطاً بني منطقني كانا موضع مواجهة يف اللجنة أثناء  ٩- ١- ٣  
           البعض اآلخر                                                                                           فقد رأى البعض أن الطابع اآلمر للقاعدة اليت يتعلق هبا التحفظ يستبعد التحفظ املعين؛ أما            .        مناقشته

                   املتعلق بالتحفظات  ٨- ١- ٣                                                                           فقد رأى أنه ال بد يف هذا اجملال من تطبيق التعليل الذي أهلم مشروع املبدأ التوجيهي 
       الطابع  "                                                              ً                                         عـلى حكـم يعكس قاعدة عرفية، والتسليم بأن مثل هذا التحفظ ليس باطالً يف حد ذاته ما مل يتعلق ب               

ّ        للقاعدة موضوع البحث وال ميّس ا       "         التعاهدي                                               واجلميع يتفق على اعتبار أن التحفظ ال ميكن          .                    لقاعدة يف حد ذاهتا                           
                                                                                   ّ                        أن يكـون لـه أي أثر على مضمون االلتزامات، اليت هي آمرة، النامجة عن القاعدة اآلمرة اليت يعّبر عنها احلكم          

  أ          وهذا املبد  :  ٩- ١- ٣                                                                  وهذا التوافق يف الرأي هو الذي يعكسه مشروع املبدأ التوجيهي             .                       الـذي ينصـب عـنها     
                     ً                                                ً                                    التوجيهي ال يتخذ موقفاً من صحة أو عدم صحة هذه احلجج اليت هي متعارضة جزئياً وحيدد أن التحفظ ال جيوز              

  .                                                       أن يسمح بانتهاك قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العام

    عقل                      بني األطراف، فإنه ال ي "            عالقة تعاقدية "                من خالل القبول،   ،                         تر أنه ملا كان التحفظ يقيم ي          يرى بول رو  ) ٢ (
                         فاالتفاق الناتج عن ذلك      :       العامة                                                                                إبداء حتفظ على حكم تعاهدي ينص على قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل              

  . )٢٩٣ (                  من اتفاقية فيينا  ٥٣     ً     ً                                       باطالً حكماً بناء على املبدأ املنصوص عليه يف املادة             ً سيكون اتفاقاً

                             اليت مبقتضاها تترك مسألة      "     احلجية "          مدرسة         مسلمات                      فهو يستند إىل إحدى       :           ً  ليس بديهياً                  وهـذا التعليل      ) ٣ (
                    دون غريها من أحكام   ٢٠                                                                للتقدير الذايت لألطراف املتعاقدة وجتد جواهبا يف أحكام املادة                          ً   صحة التحفظات حصراً  

                                                        
      بني        اللجوء         ، قضية       ١٩٥٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠                                                          انظـر بصـفة خاصـة حكم حمكمة العدل الدولية املؤرخ              )   ٢٩١ (

          يف قضية    ١٩٥١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨              احلكم الصادر يف      أو I.C.J. Reports 1950, pp. 276 and 277   ،                 كولومبـيا وبـريو  
      أغسطس  /    آب  ٢٧               احلكم الصادر يف     ؛ أو I.C.J. Reports 1951, pp. 136-139                           اململكة املتحدة ضد النرويج           األمسـاك،        مصـائد 
  .I.C.J. Reports 1952, p. 200  ،                                  الواليات املتحدة األمريكية يف املغرب            حقوق رعايا      يف قضية  ،     ١٩٥٢

        اهلند    تراب             حق املرور فوق          يف قضية     ١٩٦٠       أبريل   /        نيسان   ١٢           الصادر يف                                      انظـر حكـم حمكمة العدل الدولية           )   ٢٩٢ (
  .I.C.J. Reports 1960, p. 39  ،  )           جوهر القضية (

) ٢٩٣   (  P. Reuter, “Solidarité ...”, op. cit., p. 625 (also reproduced in P. Reuter, Le développement ..., 

op. cit., p. 363) .   ًوانظر أيضا  ً          G. Teboul, op. cit., pp. 691-692.  
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                                           بل إنه جيعل من آلية التحفظات عملية         ؛ )٢٩٥ (                                      يف حني أن هذا ليس باألمر البديهي        ؛ )٢٩٤ (    ١٩٨٦    و     ١٩٦٩         اتفاقييت  
        فالتحفظ   :              آثار خارجية        ليست لـه                                                التحفظ عمل انفرادي، يرتبط مبعاهدة بكل تأكيد، لكن           ، يف حني أن  ة          تعاهدية حمض

               على الدولة    "                    من حيث انطباقها                            ألحكام معينة من املعاهدة                                                يرمي إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين       "                 حبكـم تعـريفه     
                                  أو مل يقبل، يظل القانون الدويل            تحفظ    ال    بل                   ُ      ؛ يف حني أنه سواء قُ      )٢٩٧ (       ُ     ُ              ً          وإذا قُـبل، قُبلت نتائجه فعالً       ، )٢٩٦ (         املـتحفظة 

           عديدون           وأكد كتاب   .  )٢٩٨ (         التعاهدية                                                                              دون تغيري؛ وال يتأثر بذلك الوضع القانوين للدول املعنية إال يف عالقاهتا               "    احمليط "
                      إما دون تقدمي أي           العامة                                                                          ، تنايف كل حتفظ على حكم يعكس قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل                              ً   آخرون، أكثر عدداً  

  . )٣٠٠ (      وغرضها          املعاهدة      موضوع                               أن ذلك التحفظ ينايف، يف حد ذاته،           بالتسليم ب     أو  ، )٢٩٩ (   شرح

  :                     حيث ورد فيها ما يلي  ٢٤                                                     موقف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف املالحظة العامة رقم              ً وكان هذا أيضاً  ) ٤ (

  . )٣٠١ ( "                                                           أما التحفظات اليت ختل بقواعد آمرة فال تتفق مع غرض العهد ومقصده " 

                      باإلمكان تصور معاهدة    ف  :                                          وهي يف كل األحوال غري قابلة للتعميم        ، )٣٠٢ (                  اغة قابلة للنقاش                وهـذه الصـي    
  .     غرضها     أو        موضوعها                                       قواعد اآلمرة دون أن تندرج هذه القاعدة يف   ال         قاعدة من    إىل         ً   ، هامشياً،      تستند

                                                        
           ه، ال على   ـ                                   قبول أو عدم قبول دولة أخرى ل           مدى                                     تحفظ، مبوجب نظام االتفاقية، على        ال                تـتوقف صـحة      "  )   ٢٩٤ (

 ,”José María Ruda, “Reservations to Treaties)  "       وغرضها  ة         املعاهد     موضوع               إىل توافقه مع         باالستناد  ه ـ                 استيفاء شرط قبول

Recueil des cours ..., vol. 146 (1975-III), p. 180).  
  .   ١٠٥-   ١٠٠          ، الفقرات A/CN.4/470                                       التقرير األول عن التحفظات على املعاهدات،  "           آالن بيليه،   )   ٢٩٥ (
            ً   ؛ وانظر أيضاً    ١- ١                     وع املبدأ التوجيهي                           ، اليت يستلهم هبا مشر                      من اتفاقية فيينا    )  د ( ١           ، الفقرة    ٢         املـادة           انظـر     )   ٢٩٦ (

  . ١- ١- ١                     مشروع املبدأ التوجيهي 

  .       فيينا            من اتفاقية  ٢١           انظر املادة   )   ٢٩٧ (
  . ٨- ١- ٣                                    من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي   )   ١٣ (            انظر الفقرة   )   ٢٩٨ (

     ين عن                       الن بيليه، التقرير الثا آ            ً وانظر أيضاً  . R. Riquelme Cortado, op. cit., p. 147   :                   انظر على سبيل املثال  )   ٢٩٩ (
  .   ١٤٢-   ١٤١           ، الفقرتان A/CN.4/477/Add.1                       التحفظات على املعاهدات، 

 ,I.C.J. Reports 1969   ،                         اجلرف القاري لبحر الشمال                                 رأي القاضي تاناكا املخالف يف قضية         ً     انظـر أيضـاً    )   ٣٠٠ (

p. 182.  

   سا            وأشارت فرن   .     ١٩٩٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١١           ، املؤرخة   CCPR/C/21/Rev.1/Add.6                من الوثيقة     ٨        الفقرة    )   ٣٠١ (
        القواعد  "       مفهوم                                                                                 صيغت على حنو يربط بني مفهومني قانونيني مستقلني، إىل حد اخللط بينهما، ومها                 ٨             الفقـرة         أن                   يف تعلـيقاهتا، إىل   

                                                     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية                                                 انظر تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،        " (                            قواعد القانون الدويل العريف    "           ومفهوم    "     اآلمرة
  . ٣         ، الفقرة    ١٢٤                    ، اجمللد األول، الصفحة  )A/51/40 (  ،   ٤٠                   واخلمسون، امللحق رقم 

       ، حيث    ٢٤                                                                                  الواليات املتحدة من شكوك هبذا الصدد، يف تعليقاهتا على املالحظة العامة رقم               ه                    انظر ما أعربته عن     )   ٣٠٢ (
                   وواضح أن أي دولة ال  "  :            قواعد عرفية                                                                                           طبقت على األحكام اليت تنص على قواعد آمرة احلل املفروض يف حالة األحكام اليت تنص على                

       على                ً   ولكن ليس واضحاً    .                                                                                                             تسـتطيع أن تعفـي نفسها من أي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل من خالل إبداء حتفظ على العهد                   
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ـ   ُ   أُ           الـبعض          غـري أن    ) ٥ (           التعاهدية                                     قاعدة آمرة ال تستهدف العالقات        ن    د ع  ا                      القاعدة اليت حتظر احلي    "       د أن    ِّ  كِّ
               ً          وهذا صحيح قطعاً ويشكل،  . )٣٠٣ ( "                                               كل األعمال القانونية، مبا فيها األعمال االنفرادية            ً  تستهدف أيضاً        فحسب، بل

                                             التحفظات على األحكام اآلمرة املنطق الذي                   َّ          ني ملاذا ال يطبَّق على                                                   يف حقيقة األمر، السبب الوحيد املقنع الذي يب       
  . )٣٠٤ (                                                 إبداء حتفظات على أحكام تعاهدية تنص على قواعد عرفية             بدئي إلمكانية   امل       ستبعاد          إىل عدم اال   ي د  يؤ

                                                               تود بذلك أن تعفي نفسها من القاعدة اليت ينصب عليها التحفظ                                       ً       ومن املؤكد أن الدولة اليت تبدي حتفظاً        ) ٦ (
   -   )٣٠٥ (                         ال جيوز أن يسمح بذلك      ه      ، فإن       العامة                                                                       نفسـه، وعندما يتعلق األمر بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل            

                                   غري أن األهداف اليت تتوخاها الدولة      .                                                                        سـيما وأنـه ال جيـوز أن يسمح ملعترض ملح بأن يبطل تلك القاعدة                 ال
                                         أن تتفادى النتائج اليت تترتب عليها،                      لكنها ترغب يف                        مضمون القاعدة،            قد تقبل  ف  :                             املـتحفظة قـد تكون خمتلفة     

                   لى القواعد اآلمرة    ع     َّ  يطبَّق                    ما مينع من أن                                       وخبصوص هذه النقطة، ليس هناك      ، )٣٠٦ (                             سـيما فيما يتعلق مبراقبتها       ال
  .                                  القواعد العرفية امللزمة بكل بساطة         املطبق على      املنطق 

                 فإنه يف غياب        مث                                      ، وقلما تكون كذلك يف الواقع، ومن                           ً    التحفظات ال تعلل وجوباً                     ه ملن املؤسف أن           غري أن   ) ٧ (
   من        ولعل  ،                        ف أن تتأكد من صحة التحفظ                                                             أي تعليل واضح، يتعذر على الدول األطراف املتعاقدة أو هيئات اإلشرا

  .                                                       ً  بأن كل حتفظ على حكم ينص على قاعدة آمرة هو حتفظ باطل حكماً                  ً األفضل القول مبدئياً

                         ن هذا املنع ليس نتيجة      أ   ،     ً أوالً  :               بتحذيرين مهمني                هذا االستنتاج                       ينبغي أن يقرن                           وحـىت يف رأي املؤيدين      ) ٨ (
   مع     ٥٣                                             نتيجة مترتبة على املبدأ املنصوص عليه يف املادة  و           فيينا، بل ه             من اتفاقية   ١٩         من املادة   )  ج (               للفقرة الفرعية 

      على  "                     إضفاء الطابع التعاهدي "                                  ، لدى الدول طرق أخرى لتفادي نتائج       ً وثانياً  .                                  مـراعاة ما يقتضيه اختالف احلال     

                                                                                                                                                                           

             يف التزامات                                                                                                      اإلطالق أنه ال جيوز ألي دولة أن تستبعد وسيلة واحدة إلنفاذ القوانني اخلاصة من خالل التحفظ على إدراج تلك القواعد
   ).   ١٣٩                    ، اجمللد األول، الصفحة  )A/51/40 (                                                      الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون،    ( "          مبوجب العهد

) ٣٠٣   (  G. Teboul, op. cit., p. 707, note 52 ،  حيث يشري إىل          :   J.-D. Sicault, “Du caractère obligatoire 

des engagements unilatéraux en droit international public”, RGDIP, vol. 83 (1979), p. 663،  املؤلفـات        وإىل          
  .                                القانونية املستشهد هبا يف هذا املرجع

                                          يعدل املعاهدة يف العالقات بني الدولتني                    ً  القبول اتفاقاً  /         التحفظ  "     ثنائي "   رب                        ُ       ويصـدق هذا باألحرى إذا اعتُ       )   ٣٠٤ (
            ؛ غري أن هذا  )      أعاله ٢                           رويتر، املشار إليه يف الفقرة   .   ً       ضاً موقف ب          ؛ وانظر أيM. Coccia, op. cit., pp. 30-31       انظـر   (          املعنيـتني  

   ).      أعاله ٣            انظر الفقرة  (                 التحليل فيه نقاش 
                      انظر مع ذلك التحفظ      .                                                                                         ومثـة بطبيعة احلال أمثلة قليلة على حتفظات منافية بوضوح لقاعدة من القواعد اآلمرة               )   ٣٠٥ (

                             ضاه حيتفظ هذا البلد لنفسه      ت            ، والذي مبق      ١٩٨٩                       ية حقوق الطفل لعام                 ، إىل اتفاق      ١٩٩٣                                                 الـذي أبدتـه ميامنار عند انضمامها، يف عام          
         يف حق    "                    والتحقيق والتحري           واالستجواب                             سلطات إلقاء القبض والطرد      "                          من هذا الصك وممارسة        ٣٧                                 بإمكانـية عـدم تطبيق املادة       

  ؛ (Multilateral Treaties ..., op. cit., vol. I, p. 339, note 29 (chap. IV.11))   "                           على املصلحة الوطنية العليا     ً حفاظاً "       األطفال 
                                ارتكزت على اإلحالة إىل التشريع     (                                                                 هذا التحفظ الذي كان موضوع اعتراضات من جانب أربع دول                ١٩٩٣                      وقـد سـحب يف عام       

   ).          املرجع نفسه (   ).                                     الوطين ال إىل تنايف التحفظ مع قاعدة آمرة
 .٨-١-٣من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي  )٧(انظر الفقرة  )٣٠٦(
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            ملعين، بل على                      ال على احلكم اجلوهري ا                     ً فيجوز هلا أن تبدي حتفظاً  :       العامة                                        قـاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل      
                          حىت ولو اقتضى األمر قصر       )                            ، تسوية املنازعات، التفسري          املراقبة (                                 اليت حتكم العالقات التعاهدية       "        الثانوية "         املـواد   

  . )٣٠٧ (                       نطاقه على حكم جوهري حمدد

ّ                                            هـذا التفريق يوضحه االستدالل اليت توّخته حمكمة العدل الدولية يف قضية               ) ٩ (                           األنشطة املسلحة على تراب                                    
  :                                    بني مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا        الكونغو 

                من االتفاقية     ٢٢            على املادة    [                                                                              أمـا فـيما يتعلق حبجة مجهورية الكونغو الدميقراطية القائلة بأن التحفظ              "
                                               قد ال يكون لـه أثر قانوين ألن حظر التمييز           ]     ١٩٦٦                                                    الدولـية للقضـاء عـلى التمييز العنصري لعام          

                                                                    انون الدويل العامة، من جهة، وألن هذا التحفظ يتعارض مع قاعدة                                                العنصـري ميثل قاعدة من قواعد الق      
  ، "                   آمرة ، من جهة، أخرى

  :              أحالت احملكمة إىل

                                                                                            املـربرات اليت دحضت هبا حجة مماثلة قدمتها مجهورية الكونغو الدميقراطية خبصوص حتفظ رواندا على           " 
                 إن تعلق منازعة     :  )٣٠٨ ( )  ٦٩       إىل     ٦٤   ن                  انظر الفقرات م   (                                                     املـادة التاسعة من اتفاقية حظر اإلبادة اجلماعية         

                                                                ً                                        بعدم احترام قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العامة ال يكفي سنداً للقول بصحة اختصاص احملكمة                
                                                                                                      للـنظر فـيه، وليس هناك أي قاعدة آمرة تفرض على الدول املوافقة على االختصاص املذكور لتسوية                 

  . )٣٠٩ ( "                                          منازعات تتعلق باتفاقية حظر التمييز العنصري

                                                                                                                مـن الواضـح، يف هـذه القضية أن احملكمة ارتأت أن الطابع اآلمر حلظر التمييز العنصري ال ينتقص من صحة                     
  .                                                                     التحفظات املتعلقة ليس بالقاعدة اليت حتظره وإمنا بالنظام القانوين الذي حيكمه

ّ                                                        وملا تعذّر البّت بني هذين املنطقني املتعارضني، قررت اللجنة أن تتناول هذه ا  )  ١٠ (                          ملشكلة من زاوية خمتلفة وأن        ّ     
                         ومشروع املبدأ التوجيهي     .                          التحفظ من آثار قانونية     )            أو ال حيدثه   (                                               تضـع نفسـها يف مـنظور ما ميكن أن حيدثه            

                                                                                                      ، الـذي يستند إىل ذات تعريف التحفظات، يوضح أنه ال ميكن بأي حال من األحوال أن تكون نتيجة                    ٩- ١- ٣
     ً                      وحرصاً على الدقة واإلجياز، مل   .                                     ألي معاهدة بطريقة خمالفة للقواعد اآلمرة                                     التحفظ استبعاد أو تعديل األثر القانوين 

                                                        
       اليت      ١٩٧٩                                                                   ، حتفظات مالوي واملكسيك على اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن لعام                               ً       انظـر يف هذا املنحى مثالً       )   ٣٠٧ (

  ،   ٣٦       املادة         من    ٢                                           لشروط إعالنيهما االختياريني مبقتضى الفقرة        )                                تسوية املنازعات واختصاص احملكمة      (  ١٧                   ختضع تطبيق املادة    
           وليس مثة شك   Multilateral Treaties ..., op. cit., vol. II, p. 112 (chap. XVIII.5)  ،                                   النظام األساسي حملكمة العدل الدولية  من

  .               والتعليق عليه  ١٣- ١- ٣                     مشروع املبدأ التوجيهي        ؛ انظر                                    ً يف أن تلك التحفظات غري مستبعدة مبدئياً
                                           من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي       )  ٣ ( و  )  ٢ (                                                      خبصـوص هـذا اجلانب من حكم احملكمة، انظر الفقرتني             )   ٣٠٨ (

١٣- ١- ٣  .  

 Jurisdiction of the Court and Admissibility of the  ،     ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط ٣                احلكـم الصادر يف    )   ٣٠٩ (

Application, judgment of 3 February 2006, para. 78.  
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ُد من الضروري إيراد نٍصي مشروعي املبدأين التوجيهيني           ٍ                                        َيـْب                     ُ  ْ   :                                    برمتهما لكن جيب قراءة العبارة      ١- ١- ١    و  ١- ١َ 
              األثر القانوين   "     ديل                                على أهنا تعىن استبعاد أو تع       "                                       ّ                           اسـتبعاد أو تعديـل األثر القانوين ألحكام معّينة من املعاهدة           "

   من   "                                                للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض اجلوانب احملددة            (...)                األثر القانوين    "     ً  وأيضاً    "                            ألحكـام معينة من املعاهدة    
  .                                                         حيث انطباقها على الدولة أو املنظمة الدولية اليت تصدر التحفظ

                              عدة من القواعد اآلمرة ولكن                                                                               يغطـي مشروع املبدأ التوجيهي احلالة اليت ال تعكس فيها املعاهدة أي قا              )  ١١ (
                                      فعلى سبيل املثال، قد يقصد بالتحفظ        .                        ً                                                  يكـون فيها التحفظ متطلباً تطبيق املعاهدة على حنو خمالف لقاعدة آمرة           

  .                                                                                              حرمان فئة من األشخاص من التمتع حبقوق معينة تكفلها املعاهدة، على أساس شكل للتمييز خمالف لقاعدة آمرة

                                        ليست لـه صلة مباشرة باملسائل قيد        ٩- ١- ٣                           ن مشروع املبدأ التوجيهي                                  ورأى بعـض أعضاء اللجنة أ       )  ١٢ (
                 ويرى هؤالء األعضاء   .                                                                              البحث يف هذا اجلزء من دليل املمارسة، ويهتم بآثار التحفظات أكثر من اهتمامه بصحتها

             ات على أحكام    ً                                                                                           فضالً عن ذلك أن مشروع املبدأ هذا يترك مفتوحة املسألة اهلامة املتمثلة يف الصحة املادية للتحفظ          
  .                       تعاهدية تعكس قواعد آمرة

                                 نصوص تتعلق حبقوق غري قابلة لالنتقاص             التحفظات على    ١٠- ١- ٣

                                                نص يف معاهدة يتعلق حبقوق غري قابلة لالنتقاص،                على                                              ً         ال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً         
                                        نامجة عن تلك املعاهدة، ويف تقييم ذلك                                                                                إال إذا كـان ذلـك التحفظ يتوافق مع احلقوق وااللتزامات األساسية ال            

  .                                                                        التوافق، تراعى األمهية اليت أولتها األطراف لتلك احلقوق جبعلها غري قابلة لالنتقاص

 التعليق

      ً                                                                                              ظاهـرياً فـإن مشكل التحفظات على األحكام املتعلقة بااللتزامات اليت ال جيوز اإلخالل هبا الواردة يف                 ) ١ (
          أو حبماية   .  )٣١٠   (                                           بعض االتفاقيات املتعلقة بقانون الرتاعات املسلحة                                     معـاهدات حقـوق اإلنسـان وكذلـك يف      

         التحفظات                             ً                 يطرح نفسه بعبارات شبيهة جداً بعبارات مسألة  )٣١٢ (                                    أو ذات الصلة بالعالقات الدبلوماسية      )٣١١ (      البيئة

                                                        
                    غري قابلة لالنتقاص      ١٩٤٩                                      املشتركة بني اتفاقيات جنيف لعام        ٣              من املادة     ١                                      إن املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة         )   ٣١٠ (

   ".               يف كل زمان ومكان "                 بد من احترامها   وال

                                                                 ُ                                       لـئن كانت االتفاقيات املتعلقة حبماية البيئة تنطوي يف معظمها على قواعد ُتعترب غري قابلة لالنتقاص                  )   ٣١١ (
            ً            ، فإهنا غالباً ما متنع      )                                                                                      من اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها              ١١             انظر املادة    (

  .                                      من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار   ٣١١           من املادة  ٣           ً          وانظر أيضاً الفقرة  .      التحفظ
                 حكم حمكمة العدل            ً   انظر أيضاً     .     ١٩٦١                                                   من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام          ٤٥               انظـر املادة      )   ٣١٢ (

        الواليات  (           بطهران                                                 موظفي الواليات املتحدة الدبلوماسيني والقنصليني     "      قضية     ،      ١٩٨٠      مايو   /       أيار   ٢٤                    الدولية الصادر يف    
  .I.C.J. Reports 1980, p. 40, para. 86  ،  )                        املتحدة األمريكية ضد إيران
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     ً وكثرياً   .  )٣١٣ (  قل                                                                                                         على أحكام تعاهدية تعكس قواعد آمرة من قواعد القانون الدويل العامة، غري أنه ميكن حلها بشكل مست                
  . )٣١٤ (                                                                                    َّ ً            ما تعلل الدول اعتراضها على التحفظات على هذه األحكام باملنع التعاهدي، بتعليق تطبيقها أيَّاً كانت الظروف

                                                      د عنها تتعلق بقواعد آمرة، فإن املنطق الذي يسري          ا                                                    ومن الواضح أنه ما دامت األحكام اليت ال جيوز احلي           ) ٢ (
                وترى اللجنة    . )٣١٦ (                بني هذه وتلك      تام                            ليس هناك بالضرورة تطابق                  بيد أنه     . )٣١٥ (                  ينسحب على تلك    ه         عـلى هذ  

  :                      املعنية حبقوق اإلنسان أنه

                              د عنها والتحفظات اليت تتناىف مع  ا                                              ترابط تلقائي بني التحفظات على أحكام ال جيوز احلي        عدم وجود    رغم  " 
  . )٣١٧ ( "                   تربير مثل هذا التحفظ  يف                                يقع على عاتق الدولة عبء ثقيل  ه     ، فإن    غرضه         العهد و     موضوع

                     قوم على أساس مبدأ     ي         لكنه ال                     لدواعي االستنساب                   ستجيب دون شك                               هي مصادرة على املطلوب وي       ة                  وهذه النقطة األخري  
                                                                                                           مـن مـبادئ القـانون الوضعي، وال ميكن إال أن يندرج يف صلب التطوير التدرجيي للقانون الدويل وليس تدوينه بدقيق       

                                                                         بالقرينة املعاكسة، أنه يف رأي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذا كان                                                    وباإلضافة إىل ما سبق، يترتب على ذلك           .         العـبارة 
  .                   أن يكون موضوع حتفظ                                     ً  يف فئة القواعد اآلمرة، فإنه جيوز مبدئياً               تقييدها ال يندرج                    حق من احلقوق اليت جيوز 

      سبتمرب  / ل       أيلو  ٨                                                                    البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، من جهتها، يف فتواها املؤرخة               حمكمة              وقـد أعلنت      ) ٣ (
  :              عقوبة اإلعدام             املفروضة على    قيود  ال       بشأن     ١٩٨٣

                                                                                                  من االتفاقية تسمح للدول األطراف بأن تعلق االلتزامات اليت تعقدها مبقتضى االتفاقية يف حالة                 ٢٧             أن املـادة     " 
       طة أال                                                                                                             احلرب أو اخلطر العام، أو أي حالة أخرى من حاالت األزمة اليت هتدد استقالل الدولة املعنية وأمنها، شري                 

                                                                                                             يـؤدي هذا القرار إىل تعليق بعض احلقوق األساسية واجلوهرية وأال يسمح بتقييدها، ومن هذه احلقوق احلق يف                  
                                                        

  .R. Riquelme Cortado, op. cit., pp. 152 to 159  :                                     فيما يتعلق هبذه املسألة، انظر بشكل خاص  )   ٣١٣ (
            أو الفقرة  ،    ١٩٦٦                                                   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  ٤           من املادة  ٢            انظر الفقرة   )   ٣١٤ (

     من  ٤           من املادة  ٣          ، والفقرة  ٦                   من الربوتوكول رقم  ٣         ً        انظر أيضاً املادة  (                             مـن االتفاقـية األوروبية       ١٥                  مـن املـادة       ٢
                 وال العهد الدويل     .                                  من اتفاقية البلدان األمريكية      ٢٧              ، أو املادة     )  ١٣                       من الربوتوكول رقم      ٢           ، واملادة    ٧                الربوتوكول رقم   

     انظر (                                              ً                               جتماعـية والثقافـية وال امليـثاق األفريقي يتضمن حكماً من هذا القبيل                                                اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واال      
Fatsah Ouguergouz, "L’absence de clauses de dérogation dans certains traités relatifs aux droits de l’homme", 

RG.DIP vol. 98 (1994), p. 289-335.(   
                                    ال ميكن بأي حال من األحول التحفظ        "  :                حبقوق اإلنسان                  للجنة املعنية    ٢٤               العام رقم           التعليق        انظـر     )   ٣١٥ (

  "                                                                                      مـن قبـيل منع التعذيب أو احلرمان التعسفي من احلياة ألهنا من القواعد اآلمرة                    [...]-                       عـلى بعـض احلقـوق     
) CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،  ١٠       الفقرة   ،     ١٩٩٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١١  ( .  

     انظر   .   ١١           ، الفقرة   (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11)            اإلنسان،                         للجنة املعنية حبقوق     ٢٩               العام رقم           التعليق      انظر    )   ٣١٦ (
 Teraya Koji, "Emerging Hierarchy in International Human  أو  ، R. Riquelme Cortado op. cit., pp. 153-155  :     ً   أيضـاً 

Rights and Beyond: From the Perspective of Non-Derogable Rights", EJIL, vol. 12 (2001), p. 917-947.  
  .  ١٠               أعاله، الفقرة    ٣٥١       احلاشية          املذكور يف   ،  ٤ ٢      رقم              التعليق العام  )   ٣١٧ (
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                                                                         ويترتب على ذلك أن كل حتفظ يبدى بغرض السماح لدولة بتعليق أي حق               .  ٤                               احلـياة املضمون مبقتضى املادة      
         االتفاقية       ملوضوع          ً  منافياً                 ً  بد وأن يعترب حتفظاً                           تقييدها يف أي فرضية، ال     ع                                       مـن هـذه احلقـوق األساسية، اليت مين        

                         إىل حتديد بعض اجلوانب يف             بالسعي             التحفظ        اكتفى                  وخيتلف الوضع لو      .                    ً      ً     ، ويعترب بالتايل حتفظاً حمظوراً           غرضـها  و
                                      وملا كان التحفظ الذي تشري إليه اللجنة يف   .       األساسي                                   دون مع ذلك جتريد احلق من غرضه                                حق غري قابل للتقييد،     

ـ              احلالة، أن     هذه                                                                            ب ال يـتوخى فيما يبدو إنكار احلق يف احلياة يف حد ذاته، فإن احملكمة تستنتج، يف                   هـذا الطل
  . )٣١٨ ( "     غرضها            االتفاقية و     ملوضوع                           ً     ً       ً التحفظ ال ميكن اعتباره مبدئياً حتفظاً منافياً 

       أي           ه ملا كان     بأن       البعض       حاج         د عنه،    ا                                  بداء حتفظات على حكم ال جيوز احلي       إل           احتمال     أي              ويف مواجهـة      ) ٤ (
         مؤبدة                                            فثمة سبب راجح يدفع املرء إىل عدم قبول أي حتفظات "                 مبقتضى املعاهدة،  ً اً                             تعليق لاللتزامات املعنية مستبعد

                 تلك املعاهدات        موضوع                                تتناىف، دون أي قيد كان، مع             (...)                                       الدولـة املعنية؛ فهذه التحفظات         ها              إىل أن تسـحب   
                                           حتديد مدة سريانه وحىت سحب الدولة املعنية لـه؛                                   جيب باألحرى عدم قبول أي حتفظ كان دون  [   )٣١٩ ( "      وغرضها

     فعدم   :          غري مقنعة             وهذه احلجة      ].                                                                            وهـذه التحفظات، بدون استثناء، خمالفة ملوضوع مثل هذه املعاهدات وغرضها          
َ         ملتَزم به     حكم    عن     د   ا            إمكانية احلي     . )٣٢٠ (                                                   الدولة ملزمة بذلك احلكم املقصود أمران خمتلفان        ت                      ، وحتديد ما إذا كان        
  .                           نبغي حله هو هذا املشكل الثاين          غري أن ما ي

      إما -    ً قطعاً                د عنها مستبعدة  ا                                                                            تعني بالتايل اإلقرار بأنه إذا كانت بعض التحفظات على األحكام اليت ال جيوز احلي        ي و  ) ٥ (
     ليس              فإن األمر    -        وغرضها              املعاهدة        ملوضوع                    ، أو ألهنا منافية      )٣٢١ (                                   بالتسليم بعدم صحة هذا التحفظ                           ألهنا تبطل قاعدة آمرة   

     طابع   ال      يؤكد              حقوق اإلنسان                من معاهدات              معاهدة       تضمني                          فعدم جواز تقييد حق       . )٣٢٢ (          بالضـرورة  و        ً     دائمـاً        كذلـك 
                                                        

) ٣١٨   (  OC-3/83, Series A, No. 3, para. 61 p. 306.  

                                            قرار جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،         ه                               و كانسادو ترينداد املذيل ب     ت    أوغس               لسيد أنطونيو                   الرأي املنفرد ل    )   ٣١٩ (
                                 ؛ وانظر التعليق املساند الذي أعرب para. 11  Series C, No 27  Blake  ،     بليك         يف قضية     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٢        املـؤرخ  

                                 ويف نفس االجتاه، انظر اعتراض هولندا   .    ١٥٥               أعاله، الصفحة    ٢٥٦         ، احلاشية       املذكور        املـرجع    ، R. Riquelme Cortado      عـنه  
                                   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ١٩٦٦                           من العهد الدويل لعام       ٧                                                          الـذي أوضحت فيه أن حتفظ الواليات املتحدة على املادة           

                                       ال جتيز املخالفة، وذلك حىت يف حاالت         ٤                                                                                        لــه نفـس أثر عدم التقيد يف الطابع العام هبذه املادة، يف حني أن أحكام املادة                   "
  .(Multilateral Treaties …, op. cit., vol. I, pp. 192-193 (chap. IV.4))  "                   الطوارئ االستثنائية

         التزام       فتقييد "  :                              للجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ٢٤               العام رقم           التعليق                ة املتحدة على                        انظـر تعليق اململك     )   ٣٢٠ (
                            تقرير اللجنة املعنية حبقوق       "                ً                                                                         مـتعاقد علـيه رمسياً واملمانعة يف االضطالع بذلك االلتزام يف املقام األول أمران خمتلفان              

  ) ٦         ، الفقرة    ١٤٠                    اجمللد األول، الصفحة (A/50/40)                                              الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون        اإلنسان، 
  .               والتعليق عليه ٩- ١- ٣                                              خبصوص عدم اليقني هذا، انظر مشروع املبدأ التوجيهي   )   ٣٢١ (
                  ورقة عمل هنائية     :                                                                        فرانســواز هامبســون، الــتحفظات بشــأن معــاهدات حقــوق اإلنســان              انظـر     )   ٣٢٢ (

) E/CN.4/Sub.2/2004/42(   ؛ و  ٥٢           ، الفقـرة   Rosalyn Higgins, “Human Rights: Some Questions of Integrity”, Michigan 

Law Review, vol. 88 (1989), p. 15; J. McBride, op. cit.,  pp. 163-164; Jörg Polakiewicz, Treaty-Making in the 

Council of Europe (Strasbourg: Council of Europe, 1999), p. 113, or Catherine J. Redgwell, “Reservations to 

Treaties and Human Rights Committee general comment No. 24 (52)”, ICLQ, vol. 46 (1997), p. 402; contra: L. 

Lijnzaad, op. cit., p. 91.  
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                                                                                                                          اجلوهري هلذا احلق يف نظر األطراف املتعاقدة وينجر عنه أن أي حتفظ يرمي بكل بساطة إىل استبعاد تطبيقه إمنا هو خمالف                     
َ                        ذلك أن هذا الطابع غري القابل للتقييد ال ُيَعد يف حد ذاته                                  غري أنه ال تنتج عن         )٣٢٣ (                                  بالتأكـيد ملوضوع املعاهدة وغرضها      ُ                                      

     ً                                                                                                                        عائقاً أمام إبداء حتفظ على احلكم الذي ينص على احلق املعين ما دام ال يتعلق إال جبوانب معينة حمدودة تتصل بإنفاذ احلق                      
  .    املعين

                         الواليات املتحدة بشأن                                  اعتراض الدامنرك على حتفظات                              مبا فيه من تفاصيل دقيقة                 هذا احلل      َّ      عبَّر عن      وقد    ) ٦ (
  :                              اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    ١٩٦٦         من عهد  ٧   و ٦       املادتني 

    عدد             جيوز تقييد                                    من العهد، واليت مبقتضاها ال        ٤              من املادة     ٢               إىل الفقرة         النظر                 توجـه الدامنرك     "  
  .      األمة         تهدد حياة                           الت الطوارئ االستثنائية اليت ت          ولو يف حا ٧   و ٦  ن  ا                                معني من املواد األساسية ومنها املادت

                                    عقوبة اإلعدام على اجلرائم املرتكبة على       توقيع                                            وترى الدامنرك أن حتفظ الواليات املتحدة املتعلق ب  
        ً تقييداً          ، يشكالن    ٧                   املتعلق باملادة     ٣                           سنة وكذا التحفظ رقم        ١٨                 قل أعمارهم عن     ت                   األشـخاص الذيـن     

  .         ا التقييد                    من العهد ال يسمح هبذ ٤        ن املادة    م ٢                        ، يف حني أنه مبقتضى الفقرة  ٧   و ٦                    لطابع العام للمادتني  ل

                                                 حتميان حقني من احلقوق األساسية اليت نص عليها العهد،  ٧   و ٦  ن  ا     املادت        ملا كانت             هلذا السبب، و  
                            ؛ وبالتايل تبدي اعتراضها على     غرضه         العهد و     ملوضوع                                              فإن احلكومة الدامنركية تعترب تلك التحفظات منافية 

  . )٣٢٤ ( "            تلك التحفظات

         ، بل إهنا      فقط                                  تتعلق حبقوق غري قابلة لالستثناء              بسبب كوهنا                                       الدامنـرك عـلى التحفظات األمريكية                    ومل تعـترض    
                   كما ينبغي اإلشارة     .                من كل حمتوى           للمعاهدة                    األحكام األساسية     غ      تفر       اليت           لصيغتها     ً نظراً   ،            ً  عليها أيضاً         اعترضت  

  . )٣٢٥ (        تقييد هلا              حكام ال جيوز أي         ً                     اعتراضاً على حتفظات تتعلق بأ   تبد                         األطراف، يف بعض احلاالت، مل     أن  إىل

      يعين        تقييد ال      موضوع                    ً   ميكن أن يكون مبدئياً                                                وغين عن البيان من جهة أخرى، أن كون حكم من األحكام  ) ٧ (
  .      وغرضها          املعاهدة      موضوع                ً                    ويسري عليه أيضاً معيار التوافق مع  . )٣٢٦ (                       أن كل حتفظ متعلق به صحيح

                                                        

                                                  يكون التحفظ غري متوافق مع موضوع املعاهدة وغرضها إذا    : " ٥- ١- ٣                           انظر مشروع املبدأ التوجيهي    )   ٣٢٣ (
ّ       ً       ً               مّس عنصراً أساسياً من املعاهدة   ."...      

) ٣٢٤   (  Multilateral Treaties ..., op. cit., vol. 1, p. 189 (chap. IV.4) ؛ وانظر أيضاً اعتراضات أملانيا أو                     ً            
  ،           املرجع نفسه (                     أو الربتغال أو السويد   )       أعاله   ٣١٩       احلاشية  (               رويج أو هولندا                                            بلجـيكا أو فنلـندا أو إيطالـيا أو الـن     

   .  ٧   و ٦                                                                    وإن كانت هذه االعتراضات ال يعللها بشكل واضح طابع عدم التقييد يف املادتني   ،  )   ١٩٦-   ١٩٤        الصفحات 
     دنية                            بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل             ، فيما يتعلق W.A. Schabas      ساقها                           انظـر األمثلة العديدة اليت    )   ٣٢٥ (

 W.A. Schabas, “Reservations                                                         واالتفاقية األوروبية واتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،      ١٩٦٦                والسياسية لعام

to Human Rights Treaties ...” op. cit., pp. 51-52, note 51.  
  .C.J. Redgwell, “Reservations ...”, op. cit., p. 402     انظر   )   ٣٢٦ (
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  :                         ومثة عدة مالحظات تفرض نفسها  ) ٨ (

  ص  ن                  تتعلق بأحكام ت                    حبسب ما إذا كانت                                                ري مبادئ خمتلفة على تقييم صحة التحفظات           ً      أوالً، تس  - 
  ؛       تقييدها                                  على قواعد آمرة أو على قواعد ال جيوز 

                                                               تظل الشكوك قائمة خبصوص إمكانية إبداء حتفظ على حكم تعاهدي يعكس                       يف احلالـة األوىل،      - 
                              اليت ينبغي أن يكون تطبيقها                                           شأنه أن يهدد وحدة القاعدة اآلمرة                                      قـاعدة آمـرة، ذلك أن من        

  ؛ )       التقييد                                       ملا عليه أمر القواعد العرفية اليت تقبل     ً خالفاً   (     ً موحداً

                                    يف احلالة الثانية، ما دامت ال تضع موضع    ،          بالتأكيد                                   على العكس من ذلك، تظل التحفظات ممكنة - 
             التوضيحات                   ً   لفرضية تنطبق متاماً   ا   ه                                                              التسـاؤل املبدأ الذي تنص عليه القاعدة التعاهدية، ويف هذ         

  ؛ )٣٢٧ ( ٦- ١- ٣                                       املنهجية الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي 

                                                                                         جيب مع ذلك التصرف بأكرب قدر من احلذر؛ وذلك هو السبب الذي من أجله صاغت اللجنة                 - 
                       ال جيوز للدولة أو املنظمة   ("               يف صيغة النفي   ١٠- ١- ٣                                   اجلملة األوىل من مشروع املبدأ التوجيهي 

                                             ، كما فعلت عدة مرات من قبل عندما أرادت توجيه      ...")       إال إذا     ..)   (.                    ً  الدولية أن تبدي حتفظاً 
  ؛ )٣٢٨ (                                                                   النظر إىل الطابع االستثنائي الذي جيب أن يكتسيه سلوك حمدد يف جمال التحفظات

                                                                               عالوة على ذلك وضعت اللجنة مشروع املبدأ هذا وهي حريصة على عدم إعطاء االنطباع وأهنا   - 
                                                     وتقدير مدى التوافق املشار إليه يف اجلملة الثانية          :            ة التحفظات ُ           ً       ً               ُتدخل معياراً إضافياً لتقدير صح    

ّ                     يهّم عالقة التحفظ مع                      وجتدر اإلشارة   -  "                                                 باحلقوق وااللتزامات األساسية النامجة عن املعاهدة      "  
          ً                                       يشكل واحداً من معايري عدم التوافق مع املوضوع          "                                 املساس بعنصر أساسي من املعاهدة     "        إىل أن   
  . )٣٢٩ (      والغرض

                               حفظات املتعلقة بالقانون الداخلي       الت  ١١- ١- ٣

                                                                                                             ال جيوز إبداء حتفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين لنصوص معينة يف                    
                           ً                                                                           معاهدة أو للمعاهدة ككل صوناً لسالمة معايري حمددة للقانون الداخلي لتلك الدولة أو لقواعد تلك املنظمة إال إذا 

  .                     ع املعاهدة والغرض منها                  كان يتوافق مع موضو

                                                        
  . "          الغرض منها و          املعاهدة      موضوع     حتديد  "  )   ٣٢٧ (
                      إصدار إعالنات تفسريية       (" ٦- ٤- ٢       ، أو     ")                    إبداء حتفظات متأخرة      (" ١- ٣- ٢                                 انظر مشاريع املبادئ التوجيهية       )   ٣٢٨ (
    ")                          أثر السحب اجلزئي للتحفظ       ("  ١١- ٥- ٢       ، أو     ")                                           إصـدار إعالنـات تفسـريية مشروطة متأخرة           (" ٨- ٤- ٢       ، أو     ")        مـتأخرة 

    ").                     جواز إبداء حتفظات حمددة    (" ٤- ١- ٣     ، أو   ")         ا املعاهدة                       جواز إبداء حتفظات ال حتظره    (" ٣- ١- ٣     ، أو  ) ٢       الفقرة  (
  .                        من التعليق على هذا املبدأ  )   ١٤ (                ، وباألخص الفقرة  ٥- ١- ٣                          انظر مشروع املبدأ التوجيهي   )   ٣٢٩ (
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 التعليق

                  ً        َّ               ً                                                           مـن األسباب اليت كثرياً ما تتذرَّع هبا الدول دعماً إلبداء التحفظات حرصها على صيانة سالمة بعض                   ) ١ (
  .                              القواعد اخلاصة يف قانوهنا الداخلي

  ال                                                                                                      لئن كانت املشاكل اليت يطرحها هذا النوع من التحفظات تقترب من التحفظات الغامضة أو العامة إ                 ) ٢ (
                                ً    ُ                         فالتحفظات الغامضة أو العامة كثرياً ما ُتبدى باإلشارة إىل           .                                                   أنـه جيب التمييز بني هذين النوعني من التحفظات        

         دون مزيد    )٣٣٠ ( )                                            من قبيل الدستور والقانون اجلنائي وقانون األسرة (                                         القانون الداخلي بشكل عام أو إىل أجزاء منه 
                  أما السؤال الذي     .                                      حفظ املعين مع موضوع املعاهدة وغرضها                                                          من التوضيح، األمر الذي حيول دون تقدير توافق الت        

                                             ذلك أن األمر يتعلق بالتساؤل عما إذا كان إبداء   :                     الرد عليه فهو خمتلف  ١١- ١- ٣ُ                             ُيزمع مشروع املبدأ التوجيهي   
  .                                             ميكن تربيره باعتبارات مستمدة من القانون الداخلي  )                          واضح ودقيق مبا فيه الكفاية (    حتفظ 

                اإلجابة بالنفي         بالتأكيد                   دقيق وليس من املمكن       واضح و        جبواب        اإلتيان      ً أيضاً                  األمر يتطلب هنا                         تـرى اللجـنة أن        ) ٣ (
                                           وهكذا اعترضت عدة دول على التحفظ الذي         .                                                                    القاطع حسبما يتبني من بعض االعتراضات على حتفظات من هذا النوع          

                    ، ألن هذا االعتراض        ١٩٩١       فرباير   /    شباط    ٢٥                                                                                أبدتـه كـندا على اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي املؤرخة               
                                          كما اعترضت فنلندا على حتفظات أبدهتا        . )٣٣١ ( "                                             بأحكام معينة من القانون الداخلي لكندا                               ً      جيعـل احترام االتفاقية رهيناً     "

                                                       باملبدأ العام يف تفسري املعاهدات الذي مبقتضاه ال جيوز          "            ، مستظهرة       ١٩٨٩                                               عـدة دول عـلى اتفاقية حقوق الطفل لعام          
  . )٣٣٢ ( "         املعاهدة     هذه                                        بأحكام قانونه الداخلي لتربير رفضه تطبيق     تتمسك            معاهدة أن       لطرف يف

          ال جيوز    ، )٣٣٣ (                     من اتفاقية فيينا     ٢٧                       ً               فمما ال شك فيه أنه، وفقاً للمادة          .          يف شيء     قنع    ال ي              وهذا األساس     ) ٤ (
               املشكل قد لقي                   لكن هذا يفترض أن . )٣٣٤ ( "                 عدم تنفيذ املعاهدة  ]    كذا [                                 أن حيتج بقانونه الداخلي لتربير      "       للطرف  

                                                        

  . ٧- ١- ٣                                    من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٦ (   إىل   )  ٤ (                     انظر أعاله الفقرات من   )   ٣٣٠ (
 ,… Multilateral Treaties                  ولكسمربغ والنرويج                                             انظر اعتراضات إسبانيا وآيرلندا والسويد وفرنسا  )   ٣٣١ (

op. cit., vol. II, pp. 509-510 (chap. XXVI.4).  
     اجمللد        نفسه،                                                                          على حتفظات إندونيسيا، وماليزيا وقطر وسنغافورة وعمان، انظر املرجع                    فنلـندا               اعتراضـات     )   ٣٣٢ (

                           آيرلندا والدامنرك والسويد                اعتراضات                     ، على سبيل املثال،             ً  وانظر أيضاً    ).   ١١-               الفصل الرابع      (   ٣٣٩-   ٣٣٧   ت               األول، الصـفحا  
      نفسه،        املرجع   (                                                                                                                   وفنلـندا واملكسـيك والنرويج واليونان على التحفظ الثاين للواليات املتحدة على اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية                 

     ملبدأ                              من التعليق على مشروع ا      ) ٦ (                                            طالع على نص هذا التحفظ، انظر الفقرة         ال ل   ؛   ) ١-               الفصل الرابع      (   ١٣١    و    ١٣٠          الصفحتان  
   .               من نفس التعليق  )  ٤ (          ً        وانظر أيضاً الفقرة   ؛  ٧- ١- ٣         التوجيهي 
                   ً        ً     ً                                                                                وقد استندت إليه مثالً استناداً صرحياً إستونيا وهولندا لتعزيز اعتراضهما على هذا التحفظ نفسه الذي أبدته                  )   ٣٣٣ (

   ).   ١٣٠   ة       ، الصفح          املرجع نفسه (               الواليات املتحدة 

  .                                                    كام قانوهنا الداخلي لتربير عدم تنفيذها للمعاهدة                                      ال جيوز لدولة طرف أن حتتج بأح       "  :   ٢٧                مبقتضـى املادة      )   ٣٣٤ (
    ٢٦                                    وتتعلق القاعدة املنصوص عليها يف املادة    ).  "                التصديقات املعيبة "     ب                اليت تتعلق      ( "  ٤٦                                           ولـيس يف هـذه القاعدة ما خيل باملادة          

                         الذي يتعلق به التحفظ يف                                                                        ن التحفظ حبكم تعريفه يرمي إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين للحكم          لك                         باملعـاهدات السـارية،     
  .                         تطبيقه على اجلهة اليت تبديه
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                 وكما سبقت مالحظته   .                                                                       أي أن األحكام املعنية تسري على الدولة املتحفظة؛ بيد أن هذا هو عني اإلشكال ،  ً حالً
                                                                    املعاهدة تفرض عليها التزامات تتناىف مع قانوهنا الداخلي الذي            ألن         ً   تبدي حتفظاً       ما     ً اً                         عن حق، فإن الدولة كثري    

            االتفاقية       من   ٥٧          املادة                         عالوة على ذلك فإن     . )٣٣٦ (            على األقل                  يف مرحلة أوىل    ، )٣٣٥ (      تعدلـه                   لـيس بوسعها أن     
                           ً                                                  للدولة الطرف بأن تبدي حتفظاً يف حالة تعارض قانوهنا الداخلي مع حكم من              جتيز                           األوروبية حلقوق اإلنسان ال     

                         اليت يكون فيها القانون     "                           حالة واحدة هي احلالة         على                                                       أحكـام االتفاقية فحسب، بل إهنا تقصر هذه الصالحية          
                                                    وفيما عدا االتفاقية األوروبية، توجد حتفظات تتعلق          . )٣٣٧ ( "                                          السـاري يف إقليمها غري مطابق هلذا احلكم         )   .. . (

                                ومن جهة أخرى، فإن هذا احلكم        .  )٣٣٨ (                                                                     بتطبيق القانون الداخلي ال تواجه أي اعتراض ومل تستدع أي اعتراض          
  . "                         التحفظات ذات الطابع العام "                  ذاته يستبعد صراحة 

                                                        
 .W.A. Schabas, “Reservations to the Convention on the Rights of the Child”, op     انظر   )   ٣٣٥ (

cit., pp. 479-480 and also “Reservations to human rights treaties ...” op. cit., p. 59.  

                     انظر حتفظ إستونيا على  (     ً                                           ة أجالً يلزمها ملواءمة قانوهنا الداخلي مع املعاهدة                                   قد حيدث أن حتدد الدولة املتحفظ       )   ٣٣٦ (
                                                    االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، ومها حتفظان حددا           من     ،   ٥              من املادة     ٣                                          أو حتفظ ليتوانيا على تطبيق الفقرة         ٦                تطبـيق املادة    

                             انظر حتفظات قربص ومالوي عند      (                 ا القيام بذلك                        أو تعلـن عن نيته      ) int.coe.conventions://http/ (                سـنة واحـدة      ب       ً   زمنـياً 
 Multilateral Treaties    انظر  -                                                           ً  للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهذا ما قاما به فعالً     ١٩٧٩                     انضمامهما إىل اتفاقية 

…, op. cit., vol. I, p. 281, note 25, and p. 283, note 40 (chap. IV.8)يسيا عند انضمامها إىل اتفاقية             إعالن إندون           ً  وانظر أيضاً ؛                             
     اجمللد   ،           املرجع نفسه   (    ١٩٨٩     مارس  /      آذار  ٢٢        بتاريخ                                                                          بـازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها،          

  ة                                                أن تتراجع دولة عن حتفظ أبدته دون اإلشار            ً أيضاً          ً   حيصل أحياناً        كما    .   )) ٣ (                          الفصل السابع والعشرون،       (   ٤٤٩                الثاين، الصفحة   
              فرنسا واململكة    و                راجع سحب آيرلندا (                                                                                       إىل فترة زمنية بعد أن تكون قد عدلت أحكام قانوهنا الوطين اليت أدت إىل إبداء التحفظ           

    ٢٨٥                          ، اجمللد األول، الصفحتان                املرجع نفسه  (                                                                                   املـتحدة لعدة حتفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،              
                  إجراءات السحب            ً  انظر أيضاً    ؛    )) ٨-               الفصل الرابع      (  ٥٦           ، احلاشية      ٢٩٣-   ٢٩٠            والصـفحات      ،    ٣٢    و   ٢٩               ، احلاشـيتان       ٢٨٦ و

                ، من االتفاقية    ٦       املادة      من     ١                                             اليت قامت هبا فنلندا لتحفظها على الفقرة          )     ٢٠٠١   ،      ١٩٩٩   ،      ١٩٩٨   ،      ١٩٩٦ (                  اجلـزئي املتالحقة    
      مشروع       راجع   (                     ً     مودة وجيب تشجيعها قطعاً                         فهذه املمارسات حم    . )int.coe.conventions://http/ (                            األوروبـية حلقـوق اإلنسان      

    ١٠                                                                          الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم                                        من دليل املمارسة وشرحه،       ٣- ٥- ٢                 املبدأ التوجيهي   
) A/58/10( حتفظات القانون الداخلي "   ل                                             ؛ وال ميكن أن يستنتج من ذلك عدم الصحة املبدئي  )   ١٣٧-   ١٣٦  ن  ا ت       ، الصفح                     " .  

                                          الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة        ،   ٢- ١- ٣                                          من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي         )  ٨ (              انظر الفقرة     )   ٣٣٧ (
  .   ٣١٠-   ٣٠٩           ، الصفحتان  )A/61/10 (    ١٠                          احلادية والستون، امللحق رقم 

         كانون    ١٧                                                                     حتفظ موزامبيق على االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن املؤرخة            :                             انظـر عـلى سـبيل املثال        )   ٣٣٨ (
                         ونقف مرة أخرى على التحفظ    (Multilateral Treaties …, op. cit., vol. II, p. 112 (chap. XVIII.5)  ،     ١٩٧٩        ديسـمرب   /  ول  األ

  ،           املرجع نفسه                                                                                                                 املـتعلق بتسليم املواطنني املوزامبيقيني فيما يتصل مبعاهدات أخرى، من قبيل االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب،            
                                                                                    ، وحتفظات غواتيماال والفلبني على اتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج              ))  ١١-        ن عشر               الفصل الثام    (   ١٦٧          الصـفحة   

           اليت أبديت   (                     أو حتفظات كولومبيا       ))  ٣-                    الفصل السادس عشر       (  ٩٣           ، الصفحة              املرجع نفسه    (    ١٩٦٢                            وتسجيل عقود الزواج لعام     
                                                         فاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات               على ات   )                 الغامضة مع ذلك   (                           ، وحتفظات إيران وهولندا      )              عـند التوقيع  

                          وكان موضوع قدر أكرب من         )).   ١٩-               الفصل السادس      (   ٤٧٧-   ٤٧٤                         ، اجمللد األول، الصفحات                املرجع نفسه  (                     واملؤثـرات العقلية    
 Nicole Questiaux, “La       انظر -                                   من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  ٥           من املادة  ١                                     الـنقاش الـتحفظ الفرنسي على الفقرة   
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                    لكي ال تقبل، يف      )٣٣٩ (                          ال تتذرع بقانوهنا الداخلي           ينبغي أ                                         ألة هو أن الدولة اليت تبدي التحفظ                       واملهـم يف املس     ) ٥ (
     وإذا   .  )٣٤٠ (                      ة الدول األطراف فيها                                    املعاهدة ترمي إىل تعديل ممارس                       على الرغم من أن                                        حقيقة األمر، أي التزام دويل جديد       

                      ينبغي مع ذلك أال      ه      فإن  ، )٣٤١ (                      يف هذه احلالة العينية                                        من اتفاقييت فيينا ميكن تطبيقها         ٢٧                                  كـان ال يصح القول بأن املادة        
                               وأن غرض املعاهدة ذاته قد       )٣٤٢ (                         يف نظر القانون الدويل     "          جمرد وقائع  "                                                     يغـرب عن الذهن أن القواعد الوطنية ما هي إال           

  .                                      يكون هو دفع الدول إىل تعديل تلك القواعد

ّ                     فّضلت اللجنة عبارة      ) ٦ (                                 أحكام خاصة من أحكام القانون      "     على    "                                         معايري خاصة من معايري القانون الداخلي      " 
                                                                                                           اليت رمبا دعت إىل اعتقاد أن األمر ال يهم إال القواعد املكتوبة ذات الطابع الدستوري أو التشريعي أو                    "        الداخلي

        كما أن    .             ً                                  يستهدف أيضاً القواعد العرفية أو الفقهية        ١١- ١- ٣                                                التنظـيمي، يف حني أن مشروع املبدأ التوجيهي         
              أحكام املنظمة   "          ُ         والعقود املُنشئة و    "                             املمارسات الراسخة يف املنظمة    "                     تشمل على حد سواء       "   مة           قواعد املنظ  "       عبارة  

  . )٣٤٣ ( "                                  ً               وسائر قراراهتا وعقودها املعتمدة وفقاً للعقود املنشئة

                                                                                                                                                                           

Convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958”, Revue des 

Droits Humains (1970), pp. 651-663; Alain Pellet, “La ratification par la France de la Convention européenne des 

droits de l’homme”, Revue de droit public (1974), pp. 1358-1365; or Vincent Coussirat-Coustère, “La réserve 

française à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme”, Journal du droit international, vol. 102 

(1975), pp. 269-293.  
                      من اتفاقية فيينا      ٤٦    و   ٢٧                                      وهذه العبارة مستخدمة يف املادتني       -  "              قواعد املنظمة  "                              أو يف حالة املنظمة الدولية        )   ٣٣٩ (

                       كما ترد هذه العبارة      .                                                                                              بشأن قانون املعاهدات املربمة بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية                 ١٩٨٦        لعـام   
                 الوثائق الرمسية       انظر   (                                                                   مشروع مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية املنظمات الدولية                 من    ٤              من املادة     ٤           يف الفقرة     )     َّ وتعرَّف (

                                غري أن اإلشارة إىل قواعد املنظمة قد    ).   ٨٣         ، الصفحة  )A/59/10 (    ١٠                                                      للجمعـية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم    
  .               املنظمة وأعضائها                                                      ال تثري مشكلة مماثلة إذا كان التحفظ يقتصر على العالقات بني 

   ٦        بتاريخ   (                                                                                                وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف مالحظاهتا اخلتامية بشان تقرير الواليات املتحدة األويل                )   ٣٤٠ (
                          أسفها ملدى حتفظات الدولة     "       عن       ١٩٦٦                                                                عن تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام            )     ١٩٩٥       أبريل   /       نيسـان 

                                                                                وهي ترى أن املقصود هبا، يف جمملها، هو كفالة أن تقبل الواليات املتحدة، ما                .                          هتا وتفامهاهتا املتعلقة به                            الطرف على العهد وإعالنا   
     من  ٧         واملادة  ٦           من املادة  ٥                 ً                                           وتشعر اللجنة أيضاً بقلق خاص إزاء التحفظات املبداة بشأن الفقرة   .                               هو بالفعل قانون الواليات املتحدة
 ,W.A. Schabas          انظر حتليل    ).   ١٤         ، الفقرة (CCPR/C/79/Add.50  "                       وضوع العهد والغرض منها                              العهد، وهي ترى أهنا ال تتفق مع م

“Invalid Reservations ...”, op. cit., pp. 277-238; and J. McBride, op. cit., p. 172.  
  .      أعاله ) ٤ (            انظر الفقرة   )   ٣٤١ (
 ,.Polish Upper Silesia, P.C.I.J ،    ١٩٢٦     مايو  /      أيار  ٢٥          الصادر يف              الدائمة، احلكم               العدل الدولية        حمكمـة    )   ٣٤٢ (

Series A, No. 7, p. 19١٩٩١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩          املؤرخة ١    رقم                                جلنة التحكيم ليوغوسالفيا، الفتوى   :            ً    وانظـر أيضاً  ؛     ،  
                               ع مواد جلنة القانون الدويل لعام و        من مشر ٤              املبدأ يف املادة                  ويـرد تأكيد هلذا    . RGDIP, vol. 96, (1992), p. 264            الـواردة يف  

  .                ً غري املشروعة دولياً     فعال      عن األ                    بشأن مسؤولية الدولة       ٢٠٠١

  .                                                        من مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية املنظمات الدولية ٤                 من مشروع املادة  ٤       الفقرة   )   ٣٤٣ (
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ّ                         قد يبدو، ألول وهلة، جمّرد تكرار للمبدأ املنصوص   ١١- ١- ٣                                     واللجنة تدرك أن مشروع املبدأ التوجيهي   ) ٧ (                      
                    ووظيفته ال ختلو من      .  ١- ٣                               ً                                  من اتفاقييت فيينا، وهو وارد أيضاً يف مشروع املبدأ التوجيهي             )  ج (  ١٩                عليه يف املادة    

                                 ً                                                          فهي تتمثل يف إثبات أن التحفظ، خالفاً لفكرة خاطئة ولكن شائعة، ليس غري صحيح جملرد كونه يرمي         :        األمهـية 
ّ                                       إىل حفظ سالمة قواعد حمّددة من قواعد القانون الداخلي                                         فظات اليت تنشد مثل هذا اهلدف جيب      ً    ّ         علماً بأنّ التح -                   

  .                                            متوافقة مع موضوع وغرض املعاهدة اليت تتعلق هبا-                  شأهنا شأن أي حتفظ -        أن تكون 

      ُ                                                                                              لقـد اقـُترح باإلضـافة إىل ذلك ختصيص مشروع مبدأ توجيهي بشأن أحكام تعاهدية تتعلق بتطبيق                   ) ٨ (
                                                 احملتملة للمسألة، ارتأت اللجنة أنه من السابق                                 ودون االنتقاص من األمهية       .  )٣٤٤ (                               املعـاهدات يف القانون الداخلي    

                                       ّ                                                                   ألوانـه ختصـيص مشروع متميز يف حني أنه يبدو أنّ املشكل مل يطرح نفسه، ويف حني أن مربر وجود مشاريع                     
                                                                    هو توضيح التوجهات العامة اليت يغطيها مشروع املبدأ التوجيهي           ١٣- ١- ٣       إىل    ٧- ١- ٣                       املبادئ التوجيهية من    

                   ّ                          هذا، وترى اللجنة أنّ التحفظات على أحكام         .  )٣٤٥ (                                    حبسب أمهيتها العملية بالنسبة للدول                      بأمثلة خمتارة     ٥- ١- ٣
  .                                                                       ً      ً  من هذا النوع ال ميكن أن تكون صحيحة إذا كان غرضها منع تطبيق املعاهدة تطبيقاً فعلياً

                                             التحفظات على املعاهدات العامة حلقوق اإلنسان  ١٢- ١- ٣

                                                     اهدة عامة حلماية حقوق اإلنسان، ينبغي أن يؤخذ يف                                                        لتقييم مدى توافق التحفظ مع موضوع وغرض مع        
                                                                                                احلسبان عدم قابلية احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة للتجزئة وترابط هذه احلقوق وتشابكها وكذلك أمهية احلق 

  .                                                                                      أو النص موضوع التحفظ يف سياق التوجه العام للمعاهدة، ومدى خطورة تأثري ذلك على التحفظ عليه

 التعليق

ـ   ) ١ (                                                                                                  ثر التحفظات أكثر ما تكثر يف جمال حقوق اإلنسان وحيدد النقاش أكثر ما حيدد حول صحتها وقد                     تك
                            غري أنه بدا هلا من املفيد        .  )٣٤٦ (                                                                   ً              أشارت اللجنة إىل املشاكل احملددة اليت ميكن أن تظهر كلما بدا هلا ذلك ضرورياً             

                                 يل االتفاقية األوروبية واتفاقية                                                                                 تكـريس مشـروع مبدأ توجيهي خاص بالتحفظات على املعاهدات العامة من قب            

                                                        
   ١       الهاي،   (                                                                                                        انظر على سبيل املثال املادة األوىل من اتفاقية القانون املوحد بشأن عقود مبيعات البضائع الدولية                  )   ٣٤٤ (

      يناير  /               كانون الثاين    ٢٠            ستراسبورغ،   (                                                                  من االتفاقية األوروبية بشأن القانون املوحد يف جمال التحكيم            ١           ؛ واملادة    )    ١٩٦٤    يه     يول /   متوز
   ).    ١٩٧٩      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧         نيويورك،  (                                         من االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن  ٢   و ١            ، أو املادتني  )    ١٩٦٦

  . ٥- ١- ٣              ملبدأ التوجيهي                       من التعليق على مشروع ا  )   ١٥ (            انظر الفقرة   )   ٣٤٥ (
   )  ٨ (                                                                                                        فـيما يـتعلق باملـبادئ التوجيهـية ذات الصلة بصحة املعاهدات املادية، انظر بشكل خاص الفقرتني                    )   ٣٤٦ (

               من التعليق على   )  ٩ ( و  )  ٨ (             ، أو الفقرتني   ")                          التحفظات الغامضة أو العامة    (" ٧- ١- ٣                                    من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي   )  ٩ ( و
                           من التعليق على مشروع املبدأ   )  ٤ (          أو الفقرة    ")                                 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية    (" ٨- ١- ٣                            مشـروع املـبدأ التوجيهي      

  .           ومراجع أخرى  ،   ١٠- ١- ٣                                  والتعليق على مشروع املبدأ التوجيهي    ")                             التحفظات املخالفة لقاعدة آمرة    (" ٩- ١- ٣         التوجيهي 
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                                                                                                                 الـبلدان األمريكية واالتفاقية األفريقية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد              
  . )٣٤٧ (                                  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  :     أنه  ٢٤              الحظتها العامة                                                                ففيما يتعلق هبذا العهد األخري، أعلنت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف م  ) ٢ (

                                                                                       يف صك حيدد فيه عدد كبري من احلقوق املدنية والسياسية، يكون يف كل مادة من املواد العديدة، بل ويف  "
ّ                              الـتفاعل بني هذه املواد، ما يؤّمن حتقيق أهداف العهد                                                       إذ إن غرض العهد ومقصده يتمثالن يف إرساء          .                            

                                                   من خالل تعريف حقوق مدنية وسياسية معينة وإدراجها يف                   ً                        معايري ملزمة قانوناً فيما يتعلق حبقوق اإلنسان
                                                                                                            إطار من االلتزامات اليت تكون ملزمة من الناحية القانونية بالنسبة لتلك الدول اليت تصدق عليها، وتوفري              

  . )٣٤٨ ( "                                           آلية فعالة لرصد االمتثال لاللتزامات املتعهد هبا

                                                     اعتبار كل حتفظ عام يتعلق بأي حق من احلقوق اليت                                  ً                                       وإذا أخـذ هذا املوقف حرفياً، فإن من شأنه أن يؤدي إىل             
                                                                        غري أن هذا املوقف ليس هو موقف الدول األطراف اليت مل تبد بانتظام               .  )٣٤٩ (                ّ                حيمـيها العهـد حتفظاّ غري صحيح      

                                      ً                                 ومل تسر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بعيداً يف موقفها هذا إذ عرضت               )٣٥٠ (                                    اعتراضات على حتفظات من هذا النوع     
                                                        

                             فاتفاقية مثل اتفاقية حقوق      :  ا                                                                             هذه املعاهدات ليست هي الوحيدة اليت يستهدفها مشروع املبادئ التوجيهية هذ            )   ٣٤٧ (
         ً           انظر أيضاً اتفاقية     .          ً                         ً                 ترمي أيضاً إىل محاية جمموعة متنوعة جداً من احلقوق          )     ١٩٨٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠ (                     الطفـل املـربمة يف      

       مجيع                                    أو االتفاقية الدولية حلماية حقوق      )     ١٩٧٩       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨          نيويورك،   (                                             القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
   ).    ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨         نيويورك،  (                             العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

) ٣٤٨   (  CCPR/C/21/Rev.1/Add.6  ،   فرانسواز هامبسون،    :     راجع    .  ٧           ، الفقرة       ١٩٩٤       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ١١                   
  .  ٥٠         ، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2004/42) (                 ورقة عمل هنائية  :                                 التحفظات بشأن معاهدات حقوق اإلنسان

 Pierre-Henri     انظر   .     ّ                                 ً                               الكّتاب إىل القول بانعدام التوافق متاماً بني نظام التحفظات وحقوق اإلنسان       ذهب بعض  )   ٣٤٩ (

Imbert     ،الـذي ال يؤيـد هـذه الـرؤية املتشدِّدة             ِّ                             «La question des réserves et les conventions en matière de droits de 

l’homme», Actes du cinquième colloque sur la Convention européenne des droits de l’homme, , (Paris: Pedone 

1982) p. 99)    انظـر أيضاً باإلنكليزية             ً          :  «Reservations and Human Rights Convention», Human Rights Review, vol. 6, 

(1981), (p. 28 (   أو   Les réserves aux traités multilatéraux, (Paris: Pedone 1979), p. 249؛ و     M. Coccia, op. cit., p. 16  
  . R.P. Anand, «Reservations to Multilateral Treaties», Indian Journal of International Law, vol. 1 (1960), p. 88  أو

   ،   ٣٤٨                                                     للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املذكورة يف احلاشية           ٢٤                             على التعليق العام رقم      Elena A. Baylis          ً             وانظـر أيضاً مالحظات     
«General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations to Human Rights Treaties», Berkeley Journal of 

International Law, vol. 17, (1999), p. 277-329؛ و   Catherine J. Redgwell, “Reservations ...”, op. cit., pp. 390-412 

Rosalyn Higgins, “Introduction”, in J.P. Gardner (ed.)., op. cit., pp. xvii-xxix; أو     Konstantin Korkelia, “New 

Challenges to the Regime of Reservations under the International Covenant on Civil and Political Rights”, EJIL, 

vol. 13, (2002), pp. 437-477.  
                     وهو حتفظ مل يلق أي       )                            املتعلقة بشروط طرد األجانب      (  ١٣       املادة                                               انظـر عـلى سبيل املثال حتفظ مالطه على            )   ٣٥٠ (

   ٣          ً                        وانظر أيضاً حتفظ بربادوس على الفقرة   .  )Multilateral Treaties ..., op. cit.,) vol. I, pp. 182-183 (chap. IV.4     انظر  (       اعتراض 
    ٢٢                                 ؛ أو حتفظ موريشيوس عن املادة        )   ١٨٠   ة          ، الصفح            املرجع نفسه  (                                                    ؛ أو حتفظ بليز على نفس الفقرة من نفس املادة             ١٤           من املادة   

   ).  ١١-             الفصل الرابع    (   ٣٣٢         ، الصفحة           املرجع نفسه (                      من اتفاقية حقوق الطفل 
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                                                         ، وبصورة أدق، املعايري اليت هتتدي هبا لضمان توافق التحفظات مع  )٣٥١ (                                ت اليت تلت بيان موقفها املبدئي هذا        يف الفقرا
  .                                                                ً           وال هذا يعين أن التحفظ العام املتعلق حبقوق حممية ال يكون بطبيعته صحيحاً يف حد ذاته  :                  موضوع العهد وغرضه

                                                طفل، أبديت حتفظات عديدة على األحكام املتعلقة                           املتعلقة حبقوق ال       ١٩٨٩                                   كمـا أنه فيما يتعلق باتفاقية         ) ٣ (
                      إنه من الصعب اخللوص        ": "                   تقييد حقوق اإلنسان   "                                                  وكما الحظ أحد الكتاب الذي ال حتوم حوله شبهة            .  )٣٥٢ (      بالتبين

  . )٣٥٣ ( "                                                                                      إىل أن هذه املسألة أساسية يف االتفاقية بدرجة جتعل تلك التحفظات منافية ملوضوع االتفاقية وغرضها

                        ّ                                                                لمعاهدات اليت تتعلق حبق معّين من حقوق اإلنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء      ً   وخالفاً ل  ) ٤ (
                                                                    َّ                                          على التمييز العنصري، فإن موضوع معاهدات حقوق اإلنسان العامة وغرضها معقَّدان، ومها يتعلقان مبجموعة من               

                                          ذلك، ميكن أن تكون بعض احلقوق احملمية           ومع  .                                                                 احلقـوق املختلفة ويتميزان بشمولية احلقوق اليت يعتزمان محايتها        
                                ّ                                         ؛ وباإلضافة إىل ذلك، وحىت فيما يتعلّق باحلقوق األساسية، ال ميكن استبعاد صحة حتفظ  )٣٥٤ (                   أساسية أكثر من غريها

                                                       وهبذا اخلصوص فإن التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان العامة   .                                        يتعلق جبوانب حمددة هلا صلة بإنفاذ احلق املعين
  . )٣٥٥ (                                                         ل شبيهة مبشاكل التحفظات على أحكام تتعلق حبقوق ال جيوز تقييدها         تطرح مشاك

                                                         إقامة توازن دقيق بشكل خاص بني هذه االعتبارات املختلفة، من   ١٢- ١- ٣                          حياول مشروع املبدأ التوجيهي   ) ٥ (
  :                      خالل اجلمع بني ثالثة عناصر

  ؛ "                   صوص عليها يف املعاهدة                                                          الطابع غري القابل للتجزئة واملترابط والوثيق الصلة باحلقوق املن " -

  ؛ "                                                           األمهية اليت يكتسبها احلق موضوع التحفظ يف البنية العامة للمعاهدة -

   ".                                           خطورة ما ينطوي عليه التحفظ من مساس بذلك احلق " -

                 املؤمتر العاملي       ١٩٩٣       يونيه   /         حزيران   ٢٥                                     من إعالن فيينا الذي اعتمده يف         ٥                                            صـياغة العنصر األول مستعارة من الفقرة          ) ٦ (
ّ                                                                               وهي تشّدد على مشولية احلماية اليت توفرها معاهدات حقوق اإلنسان العامة وترمي إىل تفادي تفككها  .  )٣٥٦ (         وق اإلنسان  حلق       .  

                                                        

                                                                  ؛ وتتعلق هذه املعايري، إضافة إىل معيار توافق التحفظ مع هدف             ٢٤                            من التعليق العام رقم        ١٠       إىل    ٨         الفقرات    )   ٣٥١ (
     إىل ٨- ١- ٣                                                            أو عدم جواز احلياد عنها؛ انظر مشاريع املبادئ التوجيهية من                                                                العهـد وفرضه بالطابع العريف أو اآلمر للقواعد املعنية          

١٠- ١- ٣  .  
  .Multilateral Treaties ..., op. cit., vol. I, pp. 321-336 (chap. IV.11)       ؛ انظر   ٢١   و  ٢٠        املادتان   )   ٣٥٢ (
  .W.A. Schabas, "Reservations to the Convention on the Rights of the Child", op. cit., p. 480    انظر  )   ٣٥٣ (
  .    أعاله  )  ٣ (            انظر الفقرة   )   ٣٥٤ (
  .               من التعليق عليه  )  ٨ (   إىل   )  ٤ (                       ، وبشكل أخص الفقرات من   ١٠- ١- ٣                               انظر أعاله مشروع املبدأ التوجيهي   )   ٣٥٥ (
                                                           وقد استخدمت هذه الصياغة باستمرار منذ ذلك احلني، انظر           . A/CONF.157/23) (                           إعالن وبرنامج عمل فيينا       )   ٣٥٦ (

   .                                                     قة حبقوق اإلنسان، واليت تستخدم بصورة منهجية هذه العبارة                                   بشكل خاص قرارات اجلمعية العامة املتعل
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                              بأن بعض احلقوق اليت حتميها هذه -       ً                   مطابقاً للممارسة املتبعة -                                     ً  العنصر الثاين يوضح األمور ويشكل اعترافاً   ) ٧ (
         والصياغة    )٣٥٧ (                                        وال سيما احلقوق غري القابلة للتقييد      -    ها                           ً                             الصـكوك تكتسـي مع ذلك طابعاً أقل أساسية من غري          

ّ                                ً                              املسـتخدمة تشـّدد على أن التقدير جيب أن يراعي كالً من احلق املعين                                        وأحكام املعاهدة املعنية     )              النهج اجلوهري  (           
                البنية العامة  "  ً         إنً عبارة     .                  ّ                                                  ، مـع اإلشارة إىل أنّ نفس احلق ميكن أن يكون موضوع عدة أحكام              )                الـنهج الـرمسي    (

  . )٣٥٨ ( ٥- ١- ٣                                   وهي مستمدة من مشروع املبدأ التوجيهي   "         للمعاهدة

َ                 باحلق أو احلكم الذي ُيبَدى التحفظ        "                 التحفظ من مساس        (...)                         خطورة ما ينطوي عليه      "     ً    ً          وأخرياً فإنً عبارة      ) ٨ (   ُ                  
          ة وما مل                                            ُ                                                              بشأنه تشري إىل أنه حىت خبصوص احلقوق األساسية ال ُتستبعد التحفظات طاملا أهنا ال تستبعد احلقوق املعني                

  .                                               يكن غرضها تغيري النظام القانوين بطريقة فيها إفراط

                                                                           التحفظات على نصوص يف املعاهدة تتعلق بتسوية املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة  ١٣- ١- ٣

                                                                                                           ال يكون التحفظ على نص وارد يف معاهدة يتعلق بتسوية املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة غري متوافق، يف                  
  :                                           وع املعاهدة والغرض منها، ما مل يكن هذا التحفظ               حد ذاته، مع موض

                                                                             يرمي إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين لنص يف املعاهدة ال بد منه لسبب وجودها؛ أو ̀  ١̀ 

                                                                                                           يترتـب علـيه أثر مؤداه استبعاد الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة من آلية لتسوية املنازعات أو                  ̀  ٢̀ 
                                                                          تعلق بنص يف املعاهدة سبق هلا قبوله، إذا كان إعمال هذه اآللية يشكل                                          لرصد تنفيذ املعاهدة فيما ي    

  .                           ذات الغرض املتوخى من املعاهدة

 التعليق

                            من غري املقبول أن ترتبط أطراف    : "                    ً      ً                                            أكد فيتزموريس تأكيداً قطاعاً يف تقريره األول عن قانون املعاهدات أنه          ) ١ (
                                                                 اليت تنشأ عن هذه املعاهدة يف حني أن هذا احلكم ملزم لألطراف                                                                  معيـنة يف معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية املنازعات         

                       ً                                                                               فهذا املوقف املستلهم طبعاً من اجلدل القائم أثناء احلرب الباردة بشأن التحفظات على اتفاقية منع                 .  )٣٥٩ ( "       األخـرى 
             مرها املؤرخة                                                                                                      اإلبادة اجلماعية، موقف مفرط يف تشدده؛ وقد نقضته حمكمة العدل الدولية اليت أقرت بوضوح، يف أوا               

                                                                                        بشأن طلبات اإلشارة بتدابري حتفظية قدمتها يوغوسالفيا ضد إسبانيا والواليات املتحدة                ١٩٩٩       يونيه   /           حزيـران   ٢
                                                           صحة التحفظات اليت أبدهتا دولتان على املادة التاسعة من                                  بشرعية استعمال القوة،                                    األمريكـية يف القضية املتعلقة      

                                                        
  .  ١٠- ١- ٣                               انظر أعاله مشروع املبدأ التوجيهي   )   ٣٥٧ (
  . ٥- ١- ٣                                    من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي ̀    ٢̀  )  ١٤ (                     انظر بشكل خاص الفقرة   )   ٣٥٨ (
) ٣٥٩   (  A/CN.4/101 ،   ١٢٧                     ، اجمللد الثاين، الصفحة     ١٩٥٦    ...       حولية   )   ؛ وذلك هو   ٩٦         ؛ الفقرة  )                من النص اإلنكليزي          

   ).   ١١٥         ، الصفحة           املرجع نفسه (                               ، اليت اقترح املقرر اخلاص اعتماده   ٣٧           من املادة  ٤                غرض مشرع الفقرة 
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                   يف حني أن بعض األطراف    )٣٦٠ (                                     النظر يف املنازعات املتعلقة هبذه االتفاقية                      اليت ختول هلا االختصاص ب    ١٩٤٨        اتفاقية 
  . )٣٦١ (                                                              كانت قد اعتربت حتفظات من هذا القبيل منافية لغرض االتفاقية ومقصدها

    طلب  (                                                              بشأن اإلشارة بتدابري حتفظية يف قضية األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو                        ويف أمـرها الصـادر        ) ٢ (
   أن  "                                                                      مة نفس احلل فيما يتعلق بالتحفظ الرواندي على نفس احلكم حيث أوضحت                     ، أقرت احملك   )    ٢٠٠٢  :       جديـد 

                                 بالتايل ال يبدو أنه يتناىف مع موضوع  "   ، و "                                                           ذلك التحفظ ال يتعلق جبوهر القانون، بل يتعلق باختصاص احملكمة فقط
  :     ٢٠٠٦      رباير   ف /       شباط  ٣              ، الصادر يف                                                   وقد أكدت هذا املوقف يف حكمها من حيث اجلوهر          .  )٣٦٢ ( "                االتفاقية وغرضها 

   ً                                                                                                                  رداً عـلى مجهوريـة الكونغو الدميقراطية اليت زعمت أن حتفظ رواندا على املادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة                   
     مايو  /       أيار   ٢٨                                                                             ، أعادت احملكمة تأكيد املوقف الذي كانت قد اختذته يف فتواها الصادرة يف               "    باطل "              اجلماعية حتفظ   

               ّ                               ، الذي مفاده أنّ التحفظ على اتفاقية منع         )٣٦٣ (                     بادة اجلماعية وقمعها                                 التحفظات على اتفاقية منع اإل             بشأن       ١٩٥١
  :                                    ً                                           ّ  اإلبادة اجلماعية جائز ما مل يكن متنافياً مع موضوع االتفاقية وغرضها، خلصت احملكمة إىل أنّ

                                                                                            حتفظ رواندا على املادة التاسعة من االتفاقية املتعلقة باإلبادة اجلماعية يتصل باختصاص احملكمة وال يؤثر  "
         ويف سياق    .                                                                                                 على االلتزامات املوضوعية املنبثقة عن هذه االتفاقية فيما يتعلق بأعمال اإلبادة اجلماعية ذاهتا            

                                                                                                 ظروف القضية، ال ميكن للمحكمة أن تستنج أنه ينبغي النظر إىل التحفظ الذي أبدته رواندا، اهلادف إىل        
                                          تفاقية وتطبيقها وتنفيذها، على أنه غري                                                                          اسـتثناء وسيلة معينة من وسائل تسوية منازعة متعلقة بتفسري اال          

  . )٣٦٤ ( "                               متوافق مع موضوع االتفاقية وغرضها

  .                                                                                                                      لذلـك أنفذت احملكمة الدولية حتفظ رواندا على املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية، مؤكدة موقفها السابق                
  . )٣٦٥ (            تراضات عليها                                             ً                       ويؤيد هذا البند مع طابع التحفظات االعتيادي جداً واملمارسة املتواترة لالع

                                                        
) ٣٦٠   (  I.C.J. Reports 1999, p. 772, paras. 29-33, and pp. 923-924, paras. 21-25.  
                باألخص االعتراضات        انظـر     (Multilateral Treaties ..., op. cit., vol. I, pp. 129-132 (chap. IV.1)       انظـر    )   ٣٦١ (

   ).                   أو املكسيك أو هولندا  )       تايوان (           ً                                      الواضحة جداً الصادرة هبذا الشأن عن الربازيل أو الصني 
  .I.C.J. Reports 2002, p. 246, para. 72  ،     ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٠              األمر الصادر يف   )   ٣٦٢ (
) ٣٦٣   (  I.C.J. Reports 1951, p. 15.  
) ٣٦٤   (  Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of 

the Congo v. Rwanda), Judgment of 3 February 2006, para. 67.  
          على حتفظات                       والواقع أن االعتراضات  . R. Riquelme Cortado, op. cit., pp. 192-202                   انظـر يف هذا الصدد    )   ٣٦٥ (

                                                                           ت على حتفظات متعلقة باملادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية،                               ففيما عدا االعتراضا    .                                      متعلقة ببنود تسوية املنازعات نادرة    
                                                            من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛ وانظر بصفة خاصة           ٦٦                                                                       انظر االعتراضات اليت أبدهتا عدة دول على التحفظات املتعلقة باملادة           

                                   يتناىف مع موضوع االتفاقية وغرضها      "                    إىل أن حتفظ سوريا               اليت تشري    (                                                           اعتراضات أملانيا وكندا ومصر والواليات املتحدة األمريكية        
                                                                                                                             ويقـوض مبدأ التسوية الرتيهة للمنازعات املتعلقة ببطالن املعاهدات وانقضائها وتعليق تطبيقها، والذي كان موضوع مفاوضات                

                            واعتراضات نيوزيلندا وهولندا   . (Multilateral Treaties …, op. cit., vol. II, p. 385 (chap. XXIII.1))  "                      مـتعمقة يف مؤمتر فيينا 
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                                                                                                          غري أن عدة قضاة اعتربوا يف رأيهم الشخصي اجلماعي أن املبدأ الذي طبقته احملكمة يف قرارها ال ميكن أن                     ) ٣ (
                                                                                            وأكدوا أنه قد تكون هناك حاالت ميكن أن تبدو فيها التحفظات على بنود تسوية املنازعات                .                 ً     يكـون نطاقه مطلقاً   

  . )٣٦٦ (                              ر كله يتوقف على القضية املطروحة                                 منافية ملوضوع املعاهدة وغرضها، واألم

        اخلاص      ١٩٦٦                                              ّ                                             ورأت اللجـنة املعنية حبقوق اإلنسان، من ناحيتها، أنّ التحفظات على أحكام العهد عام                 ) ٤ (
                                                                                                                 بـاحلقوق املدنية والسياسية املتعلقة بضمانات تطبيقه والواردة يف كل من العهد نفسه ويف الربوتوكول االختياري                

  :                                ن خمالفة ملوضوع هذين الصكني وغرضهما                   امللحق به ميكن أن تكو

                                                                                                         توفـر هـذه الضمانات اإلطار الالزم لتأمني احلقوق املنصوص عليها يف العهد وبالتايل فإهنا تتسم بأمهية                  "
                                                        كما أن العهد يتوخى من أجل بلوغ أهدافه احملددة، أن يسند إىل         . (...)                                أساسية يف احترام غرضه ومقصده    

                                                                        اليت ترمي إىل جتنب هذا العنصر األساسي يف تصميم العهد، وهو عنصر                      والتحفظات  .                     اللجـنة دور الرصد   
                         فال جيوز لدولة أن حتتفظ       .                      مع هدف العهد وغرضه         (...)          ً                                          موجه أيضاً حنو تأمني التمتع باحلقوق، إمنا تتناىف         

     قتضى       أو مب  ٤٠                                                إذ إن دور اللجنة يف إطار العهد، سواء مبقتضى املادة   .                                      حبـق عدم تقدمي تقرير تبحثه اللجنة      
             وبالتايل فإن    .                                                                                         الربوتوكولني االختياريني، يستتبع بالضرورة تفسري نصوص العهد وإرساء أحكام يستند إليها          

                                                                   ً       ً                            أي حتفـظ يرفض اختصاص اللجنة يف تفسري مقتضيات أي أحكام يف العهد يكون أيضاً منافياً لغرض هذا                  
  . )٣٦٧ ( "           الصك ومقصده

  :           لجنة ما يلي                                            أما فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري، فتضيف ال

                                                                                                      وال جيـوز إبداء حتفظ على العهد عن طريق الربوتوكول االختياري، فهذا النوع من التحفظ سيكون من                  "
                                                                                                              أثـره إتاحـة عدم قيام اللجنة، حسبما يقتضيه الربوتوكول االختياري، مبراقبة الطريقة اليت تفي هبا الدولة               

                                         ده يتمثالن يف إتاحة قيام اللجنة بفحص                                               وملا كان غرض الربوتوكول االختياري ومقص       .                  بذلـك االلـتزام   
                                                                                                            األحكام امللزمة للدولة مبقتضى العهد، فإن أي حتفظ يراد به استبعاد اختصاص اللجنة يف هذا الشأن يكون                 

                                   ويبدو أن التحفظ الذي يدرج ألول        .       ً                                            ً                 منافـياً لغرض الربوتوكول األول ومقصده، إن مل يكن منافياً للعهد          

                                                                                                                                                                           

                        ً     ً                        من االتفاقية، تشكل عنصراً مهماً يف االتفاقية وال           ٦٦                                                                  إن األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات، واملنصوص عليها يف املادة            ("          واليابان  
               ن هذه األحكام    إ  ("                         واعتراض اململكة املتحدة      )    ٣٨٢           الصفحة               املرجع نفسه،    ،   "                                                  ميكـن فصلها عن القواعد اجلوهرية اليت ترتبط هبا        

                                                                       وشكل إدراجها األساس اليت استند إليه مؤمتر فيينا يف قبولـه لعناصر             .              ً      ً                                          ترتـبط ارتباطاً وثيقاً بأحكام الباب اخلامس اليت تتعلق هبا         
                وهو نفس املوقف    (                 واعتراض السويد     )    ٣٨٤           الصفحة               املرجع نفسه،  (  "                            ً       ً                       الـباب اخلامس اليت تشكل تطويراً تدرجيياً للقانون الدويل        

   ).   ٣٨٣         الصفحة            املرجع نفسه،                            ي الذي اختذته اململكة املتحدة،      اجلوهر
   ٣                                                                                                     الـرأي الفـردي واجلمـاعي للقضـاة هيغيرت وكوميانس، والعريب، وأوادا وسيما، بشأن احلكم املؤرخ                   )   ٣٦٦ (

  .  ٢١         ، الفقرة  ]   ٣٦٤ [                      ، املشار إليه يف احلاشية     ٢٠٠٦      فرباير  /    شباط
      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١١   ،  (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6)    ٢٤                                                    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم          )   ٣٦٧ (
            ً                                                                                           ؛ انظـر أيضـاً فرنسـواز هامبسـون، الـتحفظات بشأن معاهدات حقوق اإلنسان؛ ورقة عمل هنائية،                    ١١             ، الفقـرة        ١٩٩٤

) E/CN.4/Sub.2/2004/42(  ٥٥         ، الفقرة  .  
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                                                                              تياري، على التزام أساسي يدل على أن ما تقصده الدولة املعنية بذلك هو                                            مـرة، يف إطار الربوتوكول االخ     
   .  )٣٦٨ ( "                                                                                 منع اللجنة من إبداء آرائها فيما يتعلق مبادة معينة من مواد العهد يف حالة فردية معينة

       ينيداد                     عدم صحة حتفظ تر                 راويل كينيدي،         ً                                                                     واسـتناداً إىل هذا التعليل ارتأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف قضية             
  . )٣٦٩ (                                                                             وتوباغو الذي يستبعد اختصاصها بالنظر يف البالغات املتعلقة مبحتجز حمكوم عليه باإلعدام

                                        بعد حتليل موضوع االتفاقية األوروبية حلقوق         لويزيدو،                                        وخلصت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية   ) ٥ (
                                                    بنود االختيارية إلخراج أجزاء من قانوهنا وممارستها                                                   أن الدول ال جيوز هلا أن حتد من قبوهلا لل          "                    اإلنسان وغرضها إىل    

                                                      وأن كل تقييد الختصاصها املكاين أو املوضوعي يتناىف مع          )٣٧٠ (                                    من نطاق مراقبة أجهزة االتفاقية     ̀        لواليتها̀         اخلاضعة  
  . )٣٧١ (              طبيعة االتفاقية

  :                                         ومجيع هذه السوابق القضائية أفضت باللجنة إىل  ) ٦ (

                                                                      على نصوص تعاهدية تتعلق بتسوية املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة                   ّ                  التذكري بأنّ إبداء التحفظات    - ١ 
  ؛  ١٣- ١- ٣                     مشروع املبدأ التوجيهي   "      عنوان "           ً                           ليس مستبعداً يف حد ذاته؛ وذلك هو موضوع 

                                                                                               التذكري بأن إبداء هذه التحفظات جائز ما مل تكن التسوية أو مل يكن الرصد ذات موضوع الصك               - ٢ 
               التعاهدي املعين؛

                                                        
                اللجنة ترى أن    "                  التالية ورد أن                ويف الفقرة     .   ١٣           الفقرة    ،  ٢٤                                                      اللجـنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم           )   ٣٦٨ (

   ".                                                                                       التحفظات املتعلقة باإلجراءات املطلوبة يف إطار الربوتوكول االختياري األول ال تتفق مع غرضه ومقصده
              تقرير اللجنة     ،(CCPR/C/67/D/845/1999)                                     راويل كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو       ،      ١٩٩٩ /   ٨٤٥            البالغ رقم     )   ٣٦٩ (

        اجمللد  (A/55/40)    ٤٠                                                                     ائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم              الوث (      ٢٠٠٢                            املعنية حبقوق اإلنسان لعام     
                       املبدأ الذي مبوجبه ال جيوز  "                                                 وكانت ترينيداد وتوباغو قد بررت حتفظها مقرة          .  ٧- ٦                                      ، املـرفق احلادي عشر ألف، الفقرة         )       الـثاين 

                                                            عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية نفسه، غري أهنا                                                                        للـدول أن تستخدم الربوتوكول االختياري إلبداء حتفظات على ال         
                                                                                                                             أشارت إىل أن حتفظها على الربوتوكول االختياري ال خيل بأي حال من األحوال بااللتزامات اليت عقدهتا والتعهدات اليت أبرمتها                   

                                 وقد أثار هذا التحفظ اعتراضات لدى   . (Multilateral Treaties ..., op. cit., vol. I, p. 234 (chap. IV.5))     ..."                   مبقتضـى ذلك العهد  
   ). ٣         ، احلاشية    ٢٤٠   و   ٢٣٩           الصفحتان            املرجع نفسه، (                                                                سبع دول قبل أن تعمد ترينيداد وتوباغو إىل نقض الربوتوكول بكل بساطة 

) ٣٧٠   (  Judgment of 23 March 1995, ECHR, Series A, vol. 310, p. 27, para. 77.  
          ً                               وانظر أيضاً قرار الدائرة الكربى املؤرخ        .   ٧٩                           وانظر بصفة خاصة الفقرة        ؛    ٨٩       إىل     ٧٠            ، الفقرات              املرجع نفسه   )   ٣٧١ (

  ،                                                 إيلي إالسكو وآخرون ضد مولدوفا واالحتاد الروسي                  يف قضية      ٩٩ /     ٤٨٧٨٧                              بشأن مقبولية الطلب رقم          ٢٠٠١       يوليه   /        متـوز   ٤
           الطلب رقم    (     ورجيا                أسانيدزيه ضد ج              ، يف قضية        ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان  ٨                                           ، أو حكـم الدائـرة الكربى الصادر يف            ٢٠          الصـفحة   
  .   ١٤٠         ، الفقرة  )  ٠١ /     ٧١٥٠٣
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                                                                                                   رة مع ذلك إىل أنه ال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تقلل من شأن التزاماهتا التعاهدية                       اإلشـا  - ٣ 
                                                                                                                       اجلوهرية السابقة بإبداء حتفظ على نص معاهدة يتعلق بتسوية املنازعات أو رصد تنفيذ املعاهدة يف اللحظة اليت تقبل                  

  .                فيها بنص املعاهدة

                  ّ                                                  لجنة يف الرأي إال أنّ هذه األخرية ارتأت أنه ال مدعاة للفصل بني                  ّ                                      مع أنّ بعض أعضاء اللجنة اختلفوا مع ال         ) ٧ (
                                                                       فالتحفظات اليت جيوز إبداؤها بشأن هذين النوعني من النصوص وإن تكن             :                                    هذيـن النوعني من النصوص واألحكام     

           روع مبدأين                                                                         ، إال أهنا تثري نفس النوع من املشاكل وتقسيم مشروع املبدأ التوجيهي إىل مش       )٣٧٢ (             ً      ً   غرضها متبايناً جزئياً  
ّ     توجيهيني منفصلني كان من شأنه أن ُيفضي إىل استنساخ نفس القواعد مّرتني                              ُ                              .  

                                                        
                                                     ميكن أن تشكل إحدى وظائف آلية الرصد واملشاركة يف           )             غري اإللزامية  (     ً       ّ                       جزئـياً فقط ألنّ تسوية املنازعات         )   ٣٧٢ (

  .                             مهمتها العامة املتمثلة يف الرصد
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 الفصل اخلامس

 املوارد الطبيعية املشتركة

  مقدمة-ألف 

         يف برنامج   "                        املوارد الطبيعية املشتركة "            إدراج موضوع   )     ٢٠٠٢ (                                   قررت اللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمسني  -   ١٥٥
          ً                                           وأنشئ أيضاً فريق عامل ملساعدة املقرر اخلاص يف وضع           .  )٣٧٣ (              ً     ً    ي يامادا مقرراً خاصاً                            عملها، وعينت السيد شوس   

                 وأوضح املقرر اخلاص   .  )٣٧٤ (    ٢٠٠٠                                                         ُ          إطار للتوجه العام يف معاجلة املوضوع يف ضوء املخطط العام الذي أُعد يف عام 
                                 از يف إطار هذا املوضوع واقترح                                                                                           أنه يعتزم معاجلة مسألة املياه اجلوفية احملصورة العابرة للحدود ومسألة النفط والغ           

   .  )٣٧٥ (                                 اتباع هنج تدرجيي يبدأ باملياه اجلوفية

                     ثالثة تقارير من املقرر   )     ٢٠٠٦ (                  إىل الثامنة واخلمسني   )     ٢٠٠٣ (                                          وتلقت اللجنة يف دوراهتا من اخلامسة واخلمسني     -   ١٥٦
               ، رأسه املقرر       ٢٠٠٤             ألول يف عام     ا  :                                                           ويف أثناء هذه الفترة، أنشأت اللجنة ثالثة أفرقة عاملة           . )٣٧٦ (                     اخلـاص ونظـرت فيها    

                                        ، رأسه السيد إنريكيه كانديويت، وقام          ٢٠٠٥                                                                         اخلـاص وسـاعد يف مواصـلة نظـر اللجنة يف املوضوع؛ والثاين يف عام                
                                                                                         املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود واليت اقترحها املقرر اخلاص يف               ٢٥                                       باستعراض وتنقيح مشاريع املواد ال        

  ،     ٢٠٠٦      ً                                                        ، آخذاً يف اعتباره املناقشة اليت دارت يف اللجنة؛ والثالث يف عام     Add.1) و  Corr.1 و  (A/CN.4/551        الثالث          تقريره  
  .                                                                                                 رأسه السيد إنريكيه كانديويت، وأجنز استعراض وتنقيح مشاريع املواد املقدمة من املقرر اخلاص يف تقريره الثالث

                                                    ت اللجنة يف القراءة األوىل، بعد أن نظرت يف تقرير الفريق        ، اعتمد )    ٢٠٠٦ (                         ويف الدورة الثامنة واخلمسني  -   ١٥٧
                                                         ويف تقرير جلنة الصياغة، مشاريع املواد املتعلقة بقانون           )٣٧٧ (       ً                     مشروعاً من مشاريع املواد      ١٩                         العـامل املتضـمن ل        

   ً  فقاً          وقررت، و    )٣٧٩ (                     هي والتعليقات عليها     )٣٧٨ (              مشروع مادة    ١٩                                               املياه اجلوفية العابرة للحدود البالغ عددها              طبقات  

                                                        

           ، الفقرتان Corr.1)   و(A/57/10    ١٠                                                                          الوثـائق الرمسـية للجمعية العامة، الدورة السابعة اخلمسون، امللحق رقم           )   ٣٧٣ (
        ، بقرار     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٩        املؤرخ   ٢١ /  ٥٧            من القرار  ٢                         ً                     وأحاطـت اجلمعـية العامة علماً، يف الفقرة           .    ٥١٩-   ٥١٨

         كانون    ١٢          املؤرخ      ١٥٢ /  ٥٥         ً                 انظر أيضاً قرار اجلمعية       .                 يف برنامج عملها    "                            املـوارد الطبيعية املشتركة    "                          اللجـنة إدراج موضـوع      
  .    ٢٠٠٠      ديسمرب  /    األول

  .       ، املرفق(A/55/10)    ١٠                                       نفسه، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم       املرجع   )   ٣٧٤ (
  .   ٥٢٩         الفقرة Corr.1)   ، و(A/57/10    ١٠                                              املرجع نفسه، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم   )   ٣٧٥ (
) ٣٧٦   (  A/CN.4/533 و    Add.1)     الـتقرير األول               (  و ،    A/CN.4/539 و    Add.1)    و  )              التقرير الثاين ،    A/CN.4/551  و Corr.1   

  . )     لثالث ا        التقرير  (  Add.1 و
                                     ويف اجللسة الثانية منهما، أي اجللسة       .     ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٩    و   ١٨                املعقودتني يف        ٢٨٧٩    و     ٢٨٧٨           يف اجللستني     )   ٣٧٧ (

  .                إىل جلنة الصياغة  ١٩                                 ، قررت اللجنة إحالة مشاريع املواد     ٢٨٧٩
  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٩            املعقودة يف     ٢٨٨٥        يف اجللسة   )   ٣٧٨ (
  .            ، على التوايل    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٤   و ٣   و ٢            املعقودة يف     ٢٩٠٦   و    ٢٩٠٥   و    ٢٩٠٣         يف اجللسات   )   ٣٧٩ (
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                                                                              ً                           من نظامها األساسي، أن حتيل مشاريع املواد، عن طريق األمني العام، إىل احلكومات التماساً لتعليقاهتا                  ٢١       إىل     ١٦        للمواد  
  . )٣٨٠ (    ٢٠٠٨      يناير  /             كانون الثاين ١                                                                      ومالحظاهتا، وطالبة إليها تقدمي هذه التعليقات واملالحظات إىل األمني العام حبلول 

 دورة احلالية النظر يف املوضوع يف ال-باء 

            ، الذي عرضه (A/CN.4/580)          ً                                                             كـان معروضـاً على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير الرابع للمقرر اخلاص     -   ١٥٨
                                  ً      ً   ويف اليوم نفسه، قدم املقرر اخلاص عرضاً موجزاً   .     ٢٠٠٧     مايو  /       أيار   ١٨               املعقودة يف        ٢٩٢١                       املقرر اخلاص يف اجللسة     

      ونظرت   .                                                                   طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود خص به أعضاء اللجنة اجلدد                                                  غري رمسي ملشاريع املواد املتعلقة بقانون       
  .            على التوايل    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران ٥   و ٤             املعقودتني يف     ٢٩٣١   و    ٢٩٣٠                                  اللجنة يف التقرير الرابع يف جلستيها 

            د الطبيعية                      ً     ً                 ، أنشأت اللجنة فريقاً عامالً يعىن باملوار          ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٦               املعقودة يف        ٢٩٢٠           ويف اجللسة    -   ١٥٩
                                                                                               ً                  املشتركة، برئاسة السيد إنريكيه كانديويت، من أجل مساعدة املقرر اخلاص يف النظر يف برنامج عمل مقبل، آخذاً                 

       يونيه  /         حزيران  ٥    و  ٤       مايو و  /       أيار   ١٨             جلسات يف     ٤                      وعقد الفريق العامل      .                                          يف اعتباره اآلراء املعرب عنها يف اللجنة      
                   ً            ، أحاطت اللجنة علماً بتقرير         ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب  ٣           ملعقودة يف       ا     ٢٩٤٧           ويف اجللسة     .     ٢٠٠٧       يوليه   /        متـوز    ١٧ و

                   ً                                                 وطلب إىل األمانة أيضاً أن تعمم على احلكومات االستبيان الذي أعد              ).                        انظر الفرع جيم أدناه    (                  الفـريق العامل    
  .                                                            للحصول على معلومات بشأن ممارسة الدول فيما يتعلق بالنفط والغاز

  عرض املقرر اخلاص لتقريره الرابع-١

                         ، يف القراءة األوىل، مشاريع     ٢٠٠٦                                                           أشار املقرر اخلاص إىل أن اللجنة استكملت يف دورهتا املعقودة يف عام  -   ١٦٠
                                              وملا كان ينتظر احلصول على تعليقات احلكومات         .                                                                  املـواد املـتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود         

                                                     قراءة الثانية ملشاريع املواد إىل الدورة الستني للجنة اليت    ُ        ، أُرجئت ال    ٢٠٠٨      يناير  /             كانون الثاين ١              ومالحظاهتا حبلول 
                                                                                             لذا ال يعاجل التقرير الرابع سوى جانب معني يتناول العالقة بني العمل بشأن طبقات املياه                 .     ٢٠٠٨               ستعقد يف عام    

                  القراءة الثانية                                  واقترح املقرر اخلاص أن تباشر اللجنة  .                                                         اجلوفية العابرة للحدود وأية أعمال مقبلة بشأن النفط والغاز
                                وأن تعاجل ذلك املوضوع مبعزل          ٢٠٠٨                                                                               ملشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود يف عام            

                                                       وتستدعي االحتماالت اليت تنذر بوقوع أزمة مياه يتضرر          .                                                        عن أي عمل مقبل تقوم به بشأن مسألة النفط والغاز         
                                                                             صة يف العامل النامي، اإلسراع يف وضع إطار قانوين دويل إلدارة موارد املياه                                                 مـنها مئات املاليني من البشر، وخبا      

  ، .                                                  إدارة معقولة ومنصفة وللتعاون الدويل وتسوية املنازعات

                                                                 العالقة بني العمل املتعلق باملياه اجلوفية والعمل املتعلق بالنفط والغاز  ) أ ( 

                                                   واالختالف بني النفط والغاز من جهة وطبقات املياه                                                            مهـد املقرر اخلاص للمناقشة مبعاجلة أوجه التشابه          -   ١٦١
                                                                                                           اجلوفـية مـن جهة أخرى، من منظور علمي وتقين، وكذلك يف ضوء اجلوانب السياسية واالقتصادية والبيئية،                 
     ً                                                                                                           مالحظاً أنه يوجد بوجه عام تشابه وثيق يف السمات الفيزيائية بني طبقة مياه جوفية غري متجددة والصخر اخلازن                

                                                        
  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٢            املعقودة يف     ٢٩٠٣        يف اجللسة   )   ٣٨٠ (
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                  وسلط املقرر اخلاص     .                         ً                                           بيد أن الفوارق توحي إمجاالً بضرورة معاجلة املوضوعني معاجلة منفصلة           .  ز                للـنفط والغـا   
    كما   .                                                                                                           الضوء على ما ميثله املاء العذب من مورد أساسي الستمرار احلياة وحيوي للبشر ال يوجد مورد بديل عنه                 

     ً  عنصراً   )  ج (                                ال غىن عنه إلنتاج الغذاء؛ و           ً مورداً  )  ب (     ً      ً                            مورداً حيوياً ملعيشة اإلنسان الصحية؛ و       )  أ (                  ميثل املاء العذب    
                                   وتقتضي هذه االعتبارات وضع سياسة       .       ً                                                                 أساسياً من عناصر النظم اإليكولوجية الطبيعية واحلياة العضوية للكوكب        

  .                                                   إلدارة املياه اجلوفية ختتلف عن سياسة إدارة النفط والغاز

             النفط والغاز  ) ب ( 

                          ً     ً                                 ذكورة أعاله بعد أن قدم عرضاً عاماً للنظريات املتعارضة بشأن                                               توصل املقرر اخلاص إىل االستنتاجات امل      -   ١٦٢
                                                                                            ً        أصل النفط والغاز وتكوهنما وتاريخ صناعة النفط احلديثة وتأثري استغالل هذين املوردين يف البيئة، مالحظاً بصورة 

          ملصادر غري                               تغلب اليوم على نظرية ا            الكريوجني                                                                   رئيسـية أن نظرية مصادر املواد العضوية، وال سيما نظرية أصل            
    اليت   )               من حيوان ونبات (                     ، حتجرت الكائنات احلية        الكريوجني     ً         ووفقاً لنظرية   .                                العضوية اليت كانت سائدة فيما مضى

                      وبفعل التأثري املشترك      ".        الكريوجني "                                                                     تراكمت يف قاع احمليطات والبحريات، هي والترسبات وشكلت مادة امسها           
                  وحتدث عملية تكون     .                                      حول الكريوجني إىل بترول وخملفات مياه                                                   للبكـترييا واحلرارة األرضية والضغط اجلويف، يت      

            ورغم الطابع   .                                                                                        وتـراكم اهلـيدروكربونات هذه على مدى فترات زمنية طويلة تستغرق مئات املاليني من السنني        
      وعليه   .                                                                             ً                           املستمر هلذه العملية، فإن أي جتدد يف اهليدروكربونات يف حقول النفط احلالية يعد تافهاً ألغراض عملية               

  .                                       ً          ينبغي اعتبار النفط والغاز الطبيعي مورداً غري متجدد

                                                                                               ويدفـع الضغط اجلويف البترول واملاء حنو األعلى عرب التشكيالت الصخرية إىل أن خيزنا يف مسام الصخر            -   ١٦٣
                                                                                                والصخر اخلازن هو عبارة عن تشكل جيولوجي يتكون عادة من الرمل أو احلجر الرملي أو خمتلف أنواع            .      اخلازن

                            ويتوزع البترول واملاء ضمن      .  )٣٨١ (                                         ً       ً         ويكون الصخر اخلازن عادة حبري املنشأ واملاء ماًء أجاجاً          .      جلـريي          احلجـر ا  
                                                         الغاز الطبيعي يف املنطقة العليا والنفط يف املنطقة السفلى إذا   :                  ً       ً                     الصخر اخلازن توزعاً عمودياً حبسب ترتيب كثافتهما
  .                                             وال يوجد فاصل قاطع بني منطقة الغاز منطقة النفط  .     لقاعُ                            ً                        ُوجد النفط والغاز الطبيعي معاً، بينما يستقر املاء يف ا

      ويكون   .                                                                                                           إال أنـه توجد منطقة انتقالية بني منطقيت النفط واملاء، أو بني منطقيت الغاز واملاء عند عدم وجود النفط              
       األعلى،                                                                                                            صخر الغطاء الذي ميتد فوق الصخر اخلازن مبثابة سدادة متنع استمرار اندفاع النفط والغاز الطبيعي حنو                 

                                وملا كان النفط والغاز الطبيعي      .                                                 ُ                                    فال يندفع النفط والغاز الطبيعي حنو األعلى إال عندما ُيحفر بئر عرب صخر الغطاء             
                                                              ً                                  جيتمعان يف كثري من األحيان يف الصخر اخلازن نفسه رغم أهنما يوجدان أيضاً كل على حدة، فإنه ينبغي معاجلتهما 

  .    لجنة                                   كمورد واحد ألغراض أي عمل من أعمال ال

     دريك   .  ل  .             عندما جنح إ    ١٨٥٩                                             َّ                         وفيما يتعلق بتاريخ صناعة النفط احلديثة، مل يتسنَّ استخراج النفط إال يف عام  -   ١٦٤
                                                   ً                        وعلى مر السنني ما برح اإلنتاج يتزايد يف كل قارة تقريباً وعلى اجلروف               .                                            يف حفـر أول بـئر للـنفط يف بنسلفانيا         

  .                                         ً  دولة، وبلغ هذا اإلنتاج ماليني الرباميل يومياً  ٧٠                 اليم ما يزيد على                            وجيري إنتاج النفط اليوم يف أق  .  )٣٨٢ (       القارية

                                                        
  .                                             ً                        جيدر بالذكر فيما خيص املياه اجلوفية أنه توجد أيضاً طبقات مياه يف جوف البحار  )   ٣٨١ (
  .                                                           أما مسح املياه اجلوفية واستخراجها فعملية تتم يف الغالب على الرب  )   ٣٨٢ (
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   ويف   .                                                                                                  وحتتفظ الدول أو فروعها السياسية، بوجه عام، حبق تأجري حقول النفط اخلاضعة لواليتها القضائية              -   ١٦٥
  .         اخلازن                 ُ                                                                                   حـاالت استثنائية، ُيعامل النفط والغاز باعتبارمها ملكية خاصة لصاحب األرض املوجودة فوق الصخر             

 ُ      وُتعترب   .                                شركات نفط خاصة أو مؤسسات حكومية   )٣٨٣ (                                                   وتـتوىل عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه واالجتار به   
                     وملا كان النفط والغاز   .                                                                           أنشطة املؤسسات احلكومية يف هذا السياق ذات طابع جتاري يف إطار القانون الدويل احلايل

                                                          من حقول النفط قد يكون لـه تأثري على أطراف أخرى                                                     ً        الطبيعي سائلني فإن استغالل طرف من األطراف حقالً       
                                                                                    غري أن املعلومات املتعلقة هبذا اجلانب ليست سهلة املنال وسيلزم إجراء حبوث واسعة               .                        يف واليـة قضائية أخرى    

  .                النطاق يف املستقبل

   إال   .         ً  ضئيل جداً                                                                                           أما التلوث الذي خيص النفط والغاز الطبيعي املخزنني يف الصخر اخلازن نفسه فيبدو أنه                -   ١٦٦
                           وتتسبب استخدامات البترول     .                                                        ً                            أن استغالل حقل من حقول النفط ونقل البترول قد يلحقان ضرراً ذا شأن بالبيئة             

                                                                   ً     ً                           كمصدر للطاقة يف انبعاث كميات كبرية من غازات الدفيئة وميكن أن تكون أيضاً عامالً من العوامل الرئيسية اليت 
  .                                          ً               تخلص من نفايات املنتجات البتروكيميائية شاغالً متعلق بالبيئة          كما يثري ال  .                       تساهم يف االحترار العاملي

                                                                     ُ                   مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود اليت اعُتمدت يف القراءة األوىل  ) ج (

             اليت ساعد    ، )        اليونسكو (                           ً                                                            أبلـغ املقرر اخلاص اللجنة أيضاً أن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة               -   ١٦٧
                                                                                                                    خرباؤها اللجنة يف وضع مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، تقوم بتنظيم حلقات                
                                                                                                                دراسـية إقليمية، باالشتراك مع منظمات إقليمية، إلعالم احلكومات وتوعيتها مبشاريع املواد املعتمدة يف القراءة               

                                               ومن املقرر عقد مثل هذه االجتماعات للدول األوروبية   .                    مي تعليقاهتا على النص                      ً         األوىل بغية تشجيعها أيضاً على تقد
                                                                       ولـدول أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف مونتريال يف      ٢٠٠٧       مـايو   /                   يف بـاريس يف أيـار   

           عات للدول                     ً                                                      وتبحث اليونسكو أيضاً عن شركاء إقليميني للتعاون معهم يف تنظيم اجتما            .     ٢٠٠٧       سبتمرب   /       أيلـول 
                          األفريقية لتمكني املقرر    -       ً                                                             ومت أيضاً اختاذ ترتيبات مع املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية            .                   اآلسيوية واألفريقية 

  .    ٢٠٠٧      يوليه  /                                      ُ                      اخلاص من عرض مشاريع املواد يف دورهتا اليت سُتعقد يف كيب تاون يف متوز

  موجز النقاش-٢

                                     اجلوفية والعمل املتعلق بالنفط والغاز                             العالقة بني العمل املتعلق باملياه  ) أ ( 

                                                                                                         ركـز أعضـاء اللجنة يف تعليقاهتم اهتمامهم بوجه خاص على العالقة بني العمل املتعلق باملياه اجلوفية                  -   ١٦٨
                                                               ً  ورحب األعضاء بتقرير املقرر اخلاص الذي تضمن بصورة خمتصرة وواضحة حججاً   .                            والعمل املتعلق بالنفط والغاز

                                                                            ً                      لقانون املتعلق باملياه اجلوفية العابرة للحدود والقضايا املتعلقة بالنفط والغاز كالً على حدة،                                  مقنعة لصاحل معاجلة ا   
            ً                                                                                                 واتفقوا إمجاالً مع العرض العام الذي قدمه املقرر اخلاص بشأن أوجه التشابه واالختالف بني املوضوعني وتوصيته                

                                               جلوفية العابرة للحدود مبعزل عن أي عمل مقبل يتعلق                                                            بأن تباشر اللجنة وتنجز القراءة الثانية لقانون طبقات املياه ا
  .                     بالنفط والغاز الطبيعي

                                                        
  .                                 طريقة االجتار الدويل بالنفط والغاز      ً                            مقارنةً باملياه اجلوفية، توجد فوارق يف  )   ٣٨٣ (
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                                                                                                      غري أن األعضاء أبدوا آراء خمتلفة بشأن ما إذا كان ينبغي للجنة أن تتناول موضوع النفط والغاز وكيفية          -   ١٦٩
                           قراءة الثانية لقانون طبقات                                                              ُ        فرأى بعض األعضاء أن اللجنة ال ينبغي أن تتناول املسألة إال بعد أن ُتنجز ال  .        تناولـه

     والحظ   .                                                                                             ً املياه اجلوفية العابرة للحدود، مبا يف ذلك البت يف ما إذا كان ينبغي النظر يف موضوع النفط والغاز أصالً
    لـم   )     ٢٠٠٦ (                                                                                                     هؤالء األعضاء أن النقاش الذي دار يف اللجنة السادسة حول املسألة أثناء الدورة احلادية والستني                

                                                              ً                         االجتاه الذي ينبغي أن تتخذه اللجنة، ودعوا إىل اتباع هنج أكثر حذراً، بالنظر إىل ما يتسم به                  حيسم، على ما يبدو،
                ُ                                         ُ                                 ويف هذا الصدد، اقُترح إجراء بعض البحوث التمهيدية اإلضافية، وُيستحسن أن يكون ذلك               .                  املوضوع من تعقيد  

                                    ملعاهدات، قبل اختاذ موقف هنائي من جدوى                                                             مبساعدة األمانة، بشأن ممارسة الدول، مبا يف ذلك املمارسة املتعلقة با
  ُ                                                           وأُشري يف هذا الصدد إىل أن األمانة سبق هلا أن أجنزت بعض              .                                                   الـتطوير التدرجيي للقانون وتدوينه يف هذا اجملال       

                                                                                                                    العمل يف هذا امليدان أثناء إعداد الدليل املتعلق بتحديد احلدود البحرية، وهو عمل ميكن حتديثه وتكييفه ملساعدة                 
   .  )٣٨٤ (         يف عملها      اللجنة

   ، )٣٨٥ (    ٢٠٠٠   َّ                                                 ً                      وذكَّر بعض األعضاء اآلخرين بأن املوضوع، كما جرى تصوره أصالً يف املخطط العام لعام  -   ١٧٠
         وذكر بعض   .           َّ                                                                                            سبق أن تضمَّن دراسة النفط والغاز، وبأن املقرر اخلاص اقترح اتباع هنج تدرجيي يبدأ باملياه اجلوفية              

  .                                                             نة والية معاجلة مسألة النفط والغاز، وهي جزء من موضوع الدراسة                                               األعضـاء أن قرار اجلمعية العامة مينح اللج       
                                                                                           ً                            وعلـيه، ال حاجـة للمزيد من النظر فيما إذا كان ينبغي للجنة أن تتناول اجلزء املتبقي من املوضوع، أياً كانت                     

             ألولوية لبدء                                      ً      ً      ً                  ويف هذا السياق، جيب أن تضع اللجنة جدوالً زمنياً واضحاً يعطي ا             .                                  النتـيجة النهائية هلذه العملية    
                                                                          وإذ جرى التسليم بأن بعض الوفود يف اللجنة السادسة أعربت عن قلقها إزاء ما      .                               العمل يف موضوع النفط والغاز    

                                                                                                    ً   يتسم به تناول مسألة النفط والغاز من تعقيد، أكد البعض أن ما حتويه هذه املوارد من عنصر عابر للحدود حتديداً، 
ْ                               ومن باب أَْوىل خضوع أجزاء منها للوال                                                                               ية القضائية لدولة أخرى، هي من األسباب اليت جتعل املبادئ التوجيهية                    َ

                         واالشتراك يف املوارد ال يعين    .                                                                                       مفـيدة لـتوفري محاية كافية للموارد املعنية وتعزيز التعاون يف العالقات بني الدول             
                            ابع املشترك للمورد هو املعيار      ُ             كما أُشري إىل أن الط  .      ً                                                    إطالقاً احلد من سيادة الدولة على املوارد الواقعة ضمن إقليمها

                                      ورغم أن النفط والغاز ال يتسمان مبا تتسم   .                                                         األساسي الذي محل اللجنة على معاجلة مورد بعينه يف سياق املوضوع
                                                                                                                  به املياه اجلوفية من طابع حيوي حلياة اإلنسان، فإن هلذين املوردين أمهية استراتيجية للدول، والبحث عن موارد                 

                                                      ومن شأن وضع نظام الستغالل هذين املوردين أن يوضح اجلوانب     .        َّ                  يا امللحَّة يف هذا العصر                           الطاقـة هو من القضا    
                                        وميكن االنطالق يف تناول هذا املوضوع من ممارسة   .                                                           القانونـية ويسـاعد يف تعزيز السالم واالستقرار بني الدول       

  .         اه اجلوفية                                                            والواقع أنه توجد يف هذا اجملال اتفاقات أكثر مما يوجد يف موضوع املي  .      الدول

                                                        
         ً                            انظر أيضاً اتفاقات احلدود البحرية،       . E.0I.V.2               ، رقم املبيع                                    دليل بشأن حتديد احلدود البحرية                     األمـم املتحدة،      )   ٣٨٤ (

                      ؛ والتطورات الراهنة   E.92.V.2               ، رقم املبيع     ٩ /    ١٩٨٥    ؛ و E.91.V.11               ، رقم املبيع      ٦٩ /    ١٩٤٢    ؛ و E.87.V.12               ، رقم املبيع      ٨٤ /    ١٩٧٠
             ؛ ورقم املبيع E.92.V.13 No. III             ؛ ورقم املبيع E.89.V.7 No. II             ؛ ورقم املبيع E.87.V.3 No.I                              ارسـة الـدول، رقـم املبـيع        يف مم

E.95.V.10 No. IV.  
  .       ، املرفق(A/55/10)    ١٠            ، امللحق رقم                                                     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون  )   ٣٨٥ (
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                                                                                                ومع ذلك الحظ أعضاء آخرون أنه حىت لو لـم يكن من الضروري إمتام النظر يف موضوع املياه اجلوفية             -   ١٧١
                                                                                                    قبل أن تبدأ اللجنة عملها يف موضوع النفط والغاز، مبا يف ذلك عن طريق إجراء البحوث املرجعية، فإنه سيلزم مع 

  .                                             ً ثري يف اآلخر وضرورة عدم استبعاد هذه العالقة مسبقاً                                          ذلك مراعاة ما قد يكون لكل من املوضوعني من تأ

                                                                        ً             وحـىت لـو عوجل املوضوعان أحدمها مبعزل عن اآلخر فإن بعض األعضاء الحظوا أنه توجد أصالً بعض       -   ١٧٢
                                                                                                                   اجلوانب يف القانون املتعلق بطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود اليت ميكن أن تكون وثيقة الصلة مبوضوع النفط                 

                                                                                                ز، وأن هذا هو حال األحكام املتعلقة باملبادئ العامة، وخباصة األحكام املتعلقة بالسيادة، واالستخدام املنصف      والغا
                                                                                                  واملعقول، وااللتزام بعدم التسبب يف ضرر ذي شأن، وكذلك االلتزام العام بالتعاون، ولو اختلف مضمون القاعدة 

  .                      أو االلتزام يف بعض احلاالت

                                                                               على الفوارق يف اخلصائص بني املياه اجلوفية والنفط والغاز، والحظوا بوجه خاص                                وشدد أعضاء آخرون     -   ١٧٣
                            وعلى هذا األساس، دعوا إىل       .                                                                 ً        ً           أن الدول تتعامل مع النفط والغاز باعتبارمها سلعتني ضروريتني اقتصادياً وصناعياً          

  .               ق بالنفط والغاز                                                                        اتباع هنج خمتلف مؤكدين بوجه خاص على أمهية مبدأ الوحدنة يف تطوير النظام املتعل

     األوىل                                                                      ُ              مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود الذي اعُتمد يف القراءة   ) ب ( 

  َّ                                                                                                         رحَّـب األعضـاء بصورة عامة بإجناز اللجنة مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة                 -   ١٧٤
              ً                                                            ىل، وسلموا أيضاً بأن العرض املوجز الذي قدمه املقرر اخلاص خالل الدورة                          ُ                       للحدود الذي اعُتمد يف القراءة األو     

           ً                             وأكدوا أيضاً أهنم يتطلعون إىل بدء القراءة   .                                                            احلالية ساعد على إبراز أمهية املوضوع وجدواه يف العالقات بني الدول
                        قائم على مبادئ راسخة                                 والعمل املضطلع به حىت اآلن        .                                                     الثانية للنص حال تلقي تعليقات احلكومات ومالحظاهتا      

                                                                                                                للقـانون الدويل وحيافظ على توازن حاسم األمهية يتمحور حول السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية،                
            كما سيساعد    .                                                                                            واستخدامها املعقول واملنصف، واحلفاظ عليها ومحايتها، وااللتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن           

  .                                  هذا العمل يف تعزيز التعاون بني الدول

                                                                                                          وفـيما يتعلق بالشكل النهائي، أيد بعض األعضاء فكرة املبادئ النموذجية، مبا يف ذلك يف شكل اتفاقية                  -   ١٧٥
                                                                                                               منوذجـية تسـتخدم على صعيد ثنائي أو إقليمي وتراعي االحتياجات احملددة للدول املعنية، بينما أعرب أعضاء                 

                                                     ينبغي النظر إىل هذين االحتمالني باعتبار أن أحدمها          ُ       ً                وأُشري أيضاً إىل أنه ال        .                                    آخرون عن تفضيلهم التفاقية إطارية    
  .                                                         ورأى أعضاء آخرون أنه من السابق ألوانه البت يف الشكل النهائي  .            يستبعد اآلخر

                    ً                                                                               ورحب بعض األعضاء أيضاً مببادرة اليونسكو تنظيم اجتماعات إقليمية لتوعية احلكومات بشأن مشاريع              -   ١٧٦
                           وعلى الرغم مما أجنزته اللجنة   .                                        مجيع املناطق من اإلفادة من هذه االجتماعات                                 املواد وأعربوا عن أملهم يف أن تتمكن

  .                                                                                  ال يزال يوجد الكثري مما جيب عمله من حيث نشر املعارف املتعلقة بأمهية املياه اجلوفية وتنظيمها

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص-٣

                                                             يب من التوصية اليت تدعو اللجنة إىل بدء القراءة الثانية                                                             أعرب املقرر اخلاص لألعضاء عن تقديره ملوقفهم اإلجيا        -   ١٧٧
                              وعلى الرغم من إبداء بعض اآلراء   .                                                                                 لقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود مبعزل عن القضايا املتعلقة بالنفط والغاز  
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                           اص أنه يوجد اعتراف عام                                                       ً                                              املختلفة بشأن ما إذا مت البت يف جعل النفط والغاز جزءاً من املوضوع أم ال، رأى املقرر اخل                 
  .                                                                                     باحلاجة إىل إجراء دراسات متهيدية بشأن النفط والغاز، مبا يف ذلك جتميع معلومات عن ممارسة الدول

  تقرير الفريق العامل -جيم 

                                                   فحوى مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه         )  أ   : (                                                 قـرر الفـريق العامل أن يعاجل ثالث قضايا هي          -   ١٧٨
                                               الشكل النهائي الذي ينبغي أن تتخذه مشاريع         )  ب (                  ُ                              برة للحدود واليت اعُتمدت يف القراءة األوىل؛ و                     اجلوفـية العا  

  .                                                  القضايا اليت ينطوي عليها النظر يف مسألة النفط والغاز  )  ج (        املواد؛ و

ّ                                       وقد ُعِرضت على الفريق العامل ورقات غري رمسية عّممها املقرر اخلاص وتضّمنت مقتطفات من احملاضر                -   ١٧٩                    ّ                                      ِ  ُ     
َ    املوارد الطبيعية املشتَركة "                                                         وجـزة للمناقشة اليت جرت يف اللجنة السادسة حول موضوع          امل                   خالل الدورة احلادية   "                     

َ      املوارد الطبيعية املشتَركة   "                                                             والستني للجمعية العامة، ومقتطفات من موجز مناقشة موضوع               ً                ، فضالً عن ثبت أويل      "                    
ِ              للمراجع املتعلقة مبوضوع النفط والغاز أُِعد مبساعدة من                                وعقد الفريق العامل أربع جلسات،   .                     رئيس الفريق العامل                                    ُ

  .    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ١٧       يونيه و /        حزيران ٥   و ٤      مايو و /      أيار  ١٨  يف 

                                                                                                             وقـد وضـع الفريق العامل يف اعتباره أن مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود اليت        -   ١٨٠
ِ                           ُ           اعـُتِمدت يف القـراءة األوىل سبق أن عُ         ِ                       ً                                                   ِرضت على احلكومات التماساً لتعليقاهتا ومالحظاهتا، مبا يف ذلك بشأن الشكل             ُ 

                                ُ                          ً                                    وبالتايل فقد اختذت التعليقات اليت أُبديت يف الفريق العامل طابعاً غري رمسي كجزء من عملية                 .                           الـنهائي ملشـاريع املواد    
                ً                     ، دون احلكم مسبقاً على أية حتليالت                 ُ                                                                      عصـف ذهين ال ُيراد هبا سوى تيسري عمل الفريق العامل يف إعداد تقريره اخلامس              

                ُ                                                                                                       ومناقشات إضافية ُتجرى خالل القراءة الثانية ملشاريع املواد ودون اإلخالل بتلك التحليالت واملناقشات، ومع مراعاة ما                
                                                     َّ                   وقد أشار بعض األعضاء إىل أمهية احلفاظ على التوازن الذي حتقَّق يف نص               .                                       تـبديه احلكومات من تعليقات ومالحظات     

                   وأبدى بعض األعضاء      ).            َّ      األنشطة املخطَّط هلا     (  ١٤ و  )       النطاق   ( ١                                                 ءة األوىل، وخباصـة فيما يتعلق مبشروعي املادتني                القـرا 
   ،  )      النطاق   ( ١                                    َّ                                                                      اآلخـرين تعلـيقات أو التمسوا توضيحات حمدَّدة بشأن مشاريع املواد، وخباصة فيما يتعلق مبشاريع املواد                 

            العوامل ذات    ( ٥   ، و )                     االنتفاع املنصف واملعقول   ( ٤   ، و )           ملياه اجلوفية                 سيادة دول طبقة ا    ( ٣    ، و  )                   اسـتخدام املصطلحات     ( ٢ و
ِ                        التبادل املنتِظم للبيانات واملعلومات      ( ٨    ، و  )                        االلتزام العام بالتعاون     ( ٧    ، و  )                                 الصـلة باالنتفاع املنصف واملعقول         منع    (  ١١    ، و  )            
       إال أن     ).                           تيبات الثنائية واإلقليمية                 االتفاقات والتر    (  ١٩    ، و  )           َّ      األنشطة املخطَّط هلا     (  ١٤    ، و  )                               الـتلوث وخفضه والسيطرة عليه    

          وقد أجاب    .                                                          املناسب خالل النظر يف القراءة الثانية ملشاريع املواد                                                           بعـض األعضاء قد آثروا إبداء تعليقاهتم يف الوقت        
  .                                           ً                   الفريق العامل على األسئلة املطروحة وأحاط علماً بالتعليقات املبداة

                                                           ية العامة توصية بشأن الشكل النهائي ملشاريع املواد عند اختتام                                        وقد مت التذكري بأن اللجنة تقدم إىل اجلمع    -   ١٨١
  ّ                                                                                                وملّا كان الشكل النهائي سيؤثر يف فحوى النص، مبا يف ذلك يف القضايا املتصلة بالعالقة بني أي                   .                   القـراءة الثانية  

ِ                                                                                صك ملِزم مقبل واالتفاقات أو الترتيبات الثنائية القائمة، وكذلك يف تسوية املنازعات، فقد لو                   حظ أن تبادل اآلراء      
                             وبينما تبادل األعضاء اآلراء      .                            ِّ                                                         بشأن هذه املسألة يف مرحلة مبكِّرة سيساعد الفريق العامل يف إعداد تقريره اخلامس            

ِ                                         حـول خمـتلف االحتماالت، مبا يف ذلك إبداء تفضيلهم إما لصك غري ملِزم يتخذ شكل إعالن مبادئ أو لصيغة                                                               
ِ                                      ملِزمة تتخذ شكل اتفاقية إطارية، فقد          كما   .                                                                         امتنع الفريق العامل عن اختاذ أي موقف قاطع بشأن الشكل النهائي             

َ                    شّدد بعض األعضاء على أمهية الصيغة املعيارية ملشاريع املواد املعتَمدة يف القراءة األوىل                                                         ّ  .  
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ِ     وفيما يتعلق بالقضايا اليت ينطوي عليها النظر يف مسألة موارد النفط والغاز العابرة للحدود، اقُتِرح  -   ١٨٢    ُ     أن ُتعد                                                                                         ُ 
                                        ومن شأن هذه الدراسة االستقصائية أن تساعد   .                                                            األمانة دراسة استقصائية ملمارسة الدول بشأن مسألة النفط والغاز

                                                وبعد مناقشة ملختلف اخليارات، وافق الفريق العامل،    .                                                            اللجنة يف رسم معامل املعاجلة املقبلة هلذا اجلزء من املوضوع         
                والغرض من هذا     .                                            ممارسة الدول من أجل تعميمه على احلكومات                                                    كخطـوة أوىل، عـلى إعـداد استبيان بشأن          

                                                                                                                      االستبيان هو، يف مجلة أمور، حتديد ما إذا كانت هناك أية اتفاقات أو ترتيبات أو ممارسات فيما يتعلق بالتنقيب                   
   خيص                                                                                                       عـن موارد النفط والغاز العابرة للحدود واستغالهلا أو فيما يتعلق بأي شكل آخر من أشكال التعاون فيما        

                                                                                  ً                             موارد النفط أو الغاز هذه، مبا يف ذلك، حسب مقتضى احلال، اتفاقات حتديد احلدود البحرية فضالً عن اتفاقات                  
َ                                                                              االنتفاع والتطوير املشتَرك أو غري ذلك من الترتيبات، ومضمون هذه االتفاقات أو الترتيبات أو وصف للممارسة،                       

                                                    يف ذلك عن التشريعات واألحكام القضائية، قد ترى احلكومات                                              باإلضافة إىل أية تعليقات أو معلومات إضافية، مبا 
  .                                                            أهنا هتم أو تفيد اللجنة يف نظرها يف املسائل املتعلقة بالنفط والغاز

                                                                                 وقد رأى بعض األعضاء أنه سيكون من الضروري يف وقت الحق احلصول على مساعدة األمانة من أجل  -   ١٨٣
ِ       ً             واقُتِرح أيضاً أن تقدم     .                   حتليل ممارسة الدول                 ً                                                      األمانة مساعدةً يف الوقوف على اخلربات املتاحة ضمن منظومة األمم              ُ 

                                                                                                                املـتحدة لكي يتسىن يف الوقت املناسب توفري املعلومات األساسية العلمية والفنية الالزمة لبلورة املوضوع مثلما                
  .                                                                        حدث يف حالة مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
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 لسادسالفصل ا
 طرد األجانب

  مقدمة-ألف 

ُ                                  بتقرير فريق التخطيط الذي ُحدد فيه، من بني مجلة أمور،            )     ١٩٩٨ (                 ً                       أحاطـت اللجنة علماً يف دورهتا اخلمسني         -   ١٨٤                          
                               ، وأيدت يف دورهتا الثانية واخلمسني  )٣٨٦ (                                             ألغراض إدراجه يف برنامج العمل الطويل األجل للجنة  "           طرد األجانب "      موضوع 

  ُ                                                     ُ                                    وأُحلق بتقرير اللجنة عن أعمال تلك الدورة خمطط موجز يصف الُبنية العامة اليت ميكن أن                 .  )٣٨٧ (  اج           هذا االستنت   )     ٢٠٠٠ (
         املؤرخ     ١٥٢ /  ٥٥               من قرارها     ٨                         ً                 وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف الفقرة         .  )٣٨٨ (                                       يتخذها املوضوع واملنهج املقترح لدراسته    

  .             الطويل األجل                              ، بإدراج املوضوع يف برنامج العمل    ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢

     ، أن     ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب ٦            املعقودة يف     ٢٨٣٠                                                            وقـررت اللجنة، أثناء دورهتا السادسة واخلمسني، يف جلستها          -   ١٨٥
  .  )٣٨٩ (                   ُ  ّ                          ً     ً            يف برنامج عملها وأن ُتعّين السيد موريس كامتو مقرراً خاصاً هلذا املوضوع   "              طـرد األجانب   "                 تـدرج موضـوع     

                        ، على قرار اللجنة إدراج     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ٢        املؤرخ   ٤١ /  ٥٩             من قرارها ٥                               ووافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
   .                     املوضوع يف جدول أعماهلا

           يف التقرير     ، )٣٩٠ (    ٢٨٥٢       إىل       ٢٨٤٩                                 ، نظرت اللجنة، يف جلساهتا من        )    ٢٠٠٥ (                               ويف الـدورة السابعة واخلمسني       -   ١٨٦
   ).A/CN.4/554 (             َّ                التمهيدي املقدَّم من املقرر اخلاص 

            ً                              َّ                          ، كان معروضاً على اللجنة التقرير الثاين املقدَّم من املقرر اخلاص            )    ٢٠٠٦ (             ة واخلمسـني                          ويف الـدورة الثامـن     -   ١٨٧
(A/CN.4/573)       ودراسـة مقدمة من األمانة                                (A/CN.4/565) .   ويف الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تنظر يف التقرير الثاين                                                     

  . )٣٩١ (    ٢٠٠٧                      يف دورهتا التالية يف عام 

 احلالية النظر يف املوضوع يف الدورة -باء 

  Corr.1    و A/CN.4/573 (ُ                                                                                          ُعرض على اللجنة يف الدورة احلالية التقريران الثاين والثالث املقدمان من املقرر اخلاص               -   ١٨٨
    ٢٩       إىل     ٢٣                           ، املعقودة يف الفترة من          ٢٩٢٦       إىل       ٢٩٢٣                                                 ، فـنظرت فيهما، على التوايل، يف جلساهتا من           )A/CN.4/581 و

   ويف   .     ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٢٧       إىل     ٢٤                           ، املعقودة يف الفترة من          ٢٩٤٤             إىل     ٢٩٤١                   ، ويف جلساهتا من         ٢٠٠٧        مـايو    /      أيـار 
                                                        

  .   ٥٥٤         ، الفقرة (A/53/10)    ١٠                             الثالثة واخلمسون، امللحق رقم                                      الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )   ٣٨٦ (
  .   ٧٢٩         ، الفقرة (A/55/10)    ١٠                                 الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم             املرجع نفسه،   )   ٣٨٧ (
  .                 املرجع نفسه، املرفق  )   ٣٨٨ (
  .   ٣٦٤         ، الفقرة (A/59/10)    ١٠                                  الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم             املرجع نفسه،   )   ٣٨٩ (
  .   ٢٧٤-   ٢٤٢          ، الفقرات (A/60/10)    ١٠         مللحق رقم  ا                الدورة الستون،            املرجع نفسه،   )   ٣٩٠ (
  .   ٢٥٢         ، الفقرة (A/61/10)    ١٠          امللحق رقم                         الدورة احلادية والستون،            املرجع نفسه،   )   ٣٩١ (
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       ، كما   ٢    و  ١                 ُ                                            ، قررت اللجنة أن ُتحيل إىل جلنة الصياغة مشروعي املادتني               ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ٢٩               املعقودة يف        ٢٩٢٦       اجللسة  
                    قررت اللجنة أن     ،    ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٢٧               املعقودة يف        ٢٩٤٤            ويف جلستها     .  )٣٩٢ (                                    نقحهما املقرر اخلاص يف اجللسة نفسها     

  . ٧     إىل  ٣                                حتيل إىل جلنة الصياغة مشاريع املواد 

  عرض املقرر اخلاص لتقريريه الثاين والثالث-١

  َّ                                                                                                         ذكَّـر املقرر اخلاص بأن اللجنة وافقت على أغلب خيارات املقرر اخلاص وعلى ملخص خطة العمل الواردة يف                   -   ١٨٩
                                       للجنة السادسة التابعة للجمعية العامة     ٢٠٠٥                     لت برأيها يف دورة عام                   وكانت الدول اليت أد  .                            املرفق األول للتقرير التمهيدي

  .                                                            ً                            قد أبدت تأييدها للنهج العام املقترح من املقرر اخلاص، مؤكدة أيضاً أمهية املوضوع وراهنيته وتعقده

          ية وفرية،                                            ً                                                             وال جـدال يف أن هذا املوضوع قابل للتدوين، نظراً لوجود جمموعة من القواعد العرفية، ومادة تعاهد                 -   ١٩٠
                                       ومما جعل دراسة اللجنة للموضوع أكثر        .                                                                                   وفقه قائم منذ أمد بعيد، وفقه قضائي دويل وإقليمي وطيد رغم حداثته النسبية            

     ً                                                                                                               إحلاحاً مالحظة جلوء الدول بصفة متزايدة إىل عمليات الطرد دون احترام القواعد األساسية حلقوق اإلنسان، وخباصة يف                  
  .                                                تفشي ظاهرة اهلجرة الوافدة غري املشروعة وتدفق الالجئني                           ميدان مكافحة اإلرهاب ويف وجه 

                                                                                                        وقـد تـناول التقرير الثاين الذي بدأ بدراسة القواعد العامة لطرد األجانب نطاق املوضوع وتعريف مصطلحاته         -   ١٩١
   ). ٢   و ١              مشروعا املادتني  (                            األساسية واقترح مشروعي مادتني 

َ          القانون الدويل ويف اللجنة السادسة على السواء على أن ُيدَرج يف نطاق                                     ويبدو أن اآلراء قد توافقت يف إطار جلنة  -   ١٩٢   ُ                                                  
                                                                                                                   املوضـوع األشـخاص املقيمون يف إقليم دولة ال حيملون جنسيتها، مع التمييز بني األشخاص الذين هم يف وضع قانوين                    

           ً  وينبغي أيضاً    .            لة الطاردة                                                                                             واألشخاص الذين هم يف وضع غري قانوين، مبن فيهم األشخاص املقيمون منذ فترة طويلة يف الدو               
                                                ويف املقابل، كان بعض األعضاء وبعض الوفود قد          .                                                                 إدراج الالجئني وملتمسي اللجوء وعدميي اجلنسية والعمال املهاجرين       

                                                                                                              أبـدوا شـكوكهم يف تضمني املوضوع مسألة رفض السماح بدخول املهاجرين غري القانونيني، وحالة األشخاص الذين                 
ِ       غريوا جنسيتهم َعِقب تعدي  َ                                                                                    ل مركز اإلقليم الذي كانوا يقيمون فيه، يف سياق إهناء االستعمار، وحالة رعايا دولة دخلت يف              

                                       ُ                                                  ورأى املقرر اخلاص، من جهته، أنه ينبغي أن ُيستبعد من نطاق املوضوع رفض السماح بالدخول وحالة      .               نـزاع مسـلح   
             ، ينبغي أن    )٣٩٣ ( ١                         جب أحكام مشروع املادة             ولكن مبو   .                                                           األجانب املتمتعني بامتيازات وحصانات مبقتضى القانون الدويل      

َ                                                                                                               ُيـدَرج يف نطـاق املوضوع، بوجه خاص، األجانب الذين هم يف وضع قانوين أو غري قانوين والالجئون واملتمتعون حبق                       ُ

                                                        
  .   ٤٠٢   و   ٤٠١          احلاشيتني  ه         انظر أدنا  )   ٣٩٢ (
  :                            فيما يلي نص مشروع املادة األوىل  )   ٣٩٣ (

 نطاق التطبيق

  .                                                           تسري مشاريع املواد هذه على كل شخص يوجد يف دولة ليس من رعاياها - ١
                                                                                              تسـري خباصـة على األجانب الذين هم يف وضع قانوين أو غري قانوين يف الدولة املضيفة وعلى                   - ٢

                                                                                                                       الالجـئني واملتمتعني حبق اللجوء وعدميي اجلنسية والعمال املهاجرين ورعايا دولة معادية ورعايا الدولة الطاردة الذين                
ُ          فقدوا جنسيتهم أو ُجردوا منها                  .  
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                                                                                                                           الـلجوء وعدميـو اجلنسـية والعمـال املهاجرون ورعايا دولة معادية ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا جنسيتهم أو                  
   . ُ          ُجردوا منها

ُ                                  وفـيما يـتعلق بتعريف املصطلحات املستخدمة الذي ُخصص لـه مشروع املادة              -   ١٩٣                     ، اقترح املقرر اخلاص   )٣٩٤ ( ٢                                          
  . (national)             حامل اجلنسية   "    ً               بدالً من مفهوم     (ressortissant)  "        الرعايا "                مبقارنته مبفهوم     ) étranger   " (     األجنيب "                تـناول مفهوم    

     حامل  "                               ً                                  فقد كان ميكن النظر يف منحه مدلوالً أوسع من مدلول مصطلح                              حيمل معاين متغرية،    "        الرعايا "                  ومـع أن مصطلح     
               ً                                                                             ، حبيـث يشمل أيضاً األشخاص اخلاضعني لسلطة دولة حبكم رابطة قانونية معينة، مثل الالجئني               (national)  "         اجلنسـية 

                   وعند اللزوم، ميكن     .  ة                                                                                              واملتمـتعني حبق اللجوء وعدميي اجلنسية أو األشخاص املرتبطني بأقاليم خاضعة لالنتداب أو احلماي             
                                                         إلبراز أن اجلنسية هي الرابطة القانونية الرئيسية يف السياق  ٢                 من مشروع املادة  ٢          من الفقرة   )  د (                        تعديل صيغة البند الفرعي 

  . )٣٩٥ (    احلايل

   رة    ً         ً      ً                         ً                  فعالً انفرادياً صادراً عن الدولة تكره به أجنبياً على مغاد           "      الطرد "                                          ويف التقرير التمهيدي، كان يقصد مبصطلح        -   ١٩٤
                                                                                                         ولكن بعد أخذ مالحظات بعض األعضاء وأحكام القضاء الدويل احلديثة يف االعتبار، قبل املقرر اخلاص بفكرة                  .          إقلـيمها 

  .         ً                                 ً                   يشمل أيضاً حاالت تكره فيها دولة بسلوكها فرداً على مغادرة إقليمها  "      الطرد "   أن 

           ً                   يقترح أيضاً تعريف مصطلحي      ٢          املادة                                                                            وملا كان الطرد يقتضي مغادرة إقليم الدولة بعبور حدودها، فإن مشروع           -   ١٩٥
    ".       اإلقليم " و  "      احلدود "

                                                        

  : ٢                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٣٩٤ (

 التعاريف

  :                      ألغراض مشاريع املواد هذه
ُ                                           ُ                                                            ُيقصـد بعبارة طرد األجنيب الفعل أو السلوك الذي ُتكره به الدولة الطاردة أحد رعايا دولة أخرى                  - ١

  .                  على مغادرة إقليمها
  :ُ           ُيقصد مبا يلي - ٢
                                                              األجنيب هو أحد رعايا دولة غري الدولة اإلقليمية أو الدولة الطاردة؛  ) أ (
       ُ                                                 سلوك ُتكره به الدولة الطاردة األجنيب على مغادرة إقليمها؛               الطرد هو فعل أو  ) ب (
                                                                                                          احلدود هي منطقة ختوم إقليم الدولة الطاردة اليت يفقد األجنيب فيها مركز املقيم وينتهي بعبوره إياها                  ) ج (

                    اإلجراء الوطين للطرد؛
        لالختصاص    ] [     لوالية [                                                                            الرعايا هم األشخاص اخلاضعون حبكم أي رابطة قانونية، مبا يف ذلك اجلنسية               ) د (

         دولة ما؛  ]           الشخصي ل  
  .                                                                    اإلقليم هو اجملال الذي متارس فيه الدولة كامل اختصاصاهتا الناشئة عن سيادهتا    ) ه (

                                                        كل شخص حيمل جنسية دولة ما أو خيضع، حبكم أي رابطة              : "                                                اقـترح املقـرر اخلاص الصيغة البديلة التالية         )   ٣٩٥ (
   ".       دولة ما  ]      لوالية   ] [                  لالختصاص الشخصي ل   [              قانونية أخرى، 
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              مشاريع املواد   (                                                                                                    وتطـرق التقرير الثالث لدراسة املبادئ العامة املتعلقة بطرد األجانب واقترح مخسة مشاريع مواد                -   ١٩٦
        اإلقليمي                                                                                          وبدا حق الدولة يف طرد أجانب كحق مالزم لسيادة الدولة، وهو حق ناشئ عن االختصاص                   ).  ٧       إىل    ٣      مـن   

                                                           على أن هذا احلق خيضع لقيود من بينها، من جهة، القيود             ".       خارجية "                                                    لكـل دولـة، ال كحق عريف ختوله للدولة  قاعدة            
                                       مبعزل عن مبادئ أخرى مقيدة تندرج يف                     اليت توجد     )٣٩٦ ( ) ٣                            اليت يتناوهلا مشروع املادة      (                                   األصلية يف النظام القانوين الدويل      
               وتتعلق مشاريع    .                                                                      ومن جهة أخرى، القيود الناشئة عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان           ،                                مواضيع خاصة من القانون الدويل    

  .                                   بقيود االختصاص الشخصي للحق يف الطرد ٧     إىل  ٤         املواد من 

                            ومع أن هذا احلظر ثابت يف        .                                   حبظر قيام دولة بطرد مواطنيها      )٣٩٧ ( ٤                                             ويتعلق قيد أويل ورد نصه يف مشروع املادة          -   ١٩٧
                        على أن طرد دولة ألحد       .                                                                     م املعاصر، فإنه خيضع الستثناءات أو خمالفات معينة أكدهتا املمارسات                                   القـانون الـدويل العـا     

                                                                                                                          مواطنيها قد خضع على الدوام لشرط قبول الدولة املستقبلة؛ هذا وال خيل الطرد حبق الشخص املطرود يف العودة إىل بلده                    
  .                            بناء على طلب الدولة املستقبلة

                 واهلدف منهما هو     .                                             ، على التوايل، حبالة الالجئني وعدميي اجلنسية       )٣٩٩ ( ٦ و   )٣٩٨ ( ٥                            ويـتعلق مشـروعا املادتني     -   ١٩٨
                    واالتفاقية اخلاصة       ١٩٥١                                                                                             تكملـة الالئحة املنصوص عليها يف األحكام ذات الصلة باالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام               

                                 حة اإلرهاب، وكذلك يف ضوء قرار                                                      ومع مراعاة التطورات احلديثة فيما يتعلق مبكاف        .     ١٩٥٤                            بوضـع عدميي اجلنسية لعام      
                                                        

  : ٣                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٣٩٦ (

 حق الطرد

  .                        ً           حيق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها - ١

                      وبصفة خاصة، جيب على      .                                                                          غري أن الطرد يتعني أن يتم يف احترام للمبادئ األساسية للقانون الدويل            - ٢
  .                                                   الدولة أن تتصرف حبسن نية ويف احترام اللتزاماهتا الدولية

  : ٤     ملادة        مشروع ا         فيما يلي   )   ٣٩٧ (

 عدم جواز طرد الدولة لرعاياها

  .                            ال جيوز للدولة أن تطرد رعاياها - ١
  .                                                                                         غري أنه إذا اضطرت إىل ذلك، ألسباب استثنائية، فإنه ال جيوز هلا أن تفعل إال مبوافقة الدولة املستقبلة - ٢

  . ة                                                                  املطرود من بلده أن يعود إليه يف أي وقت بناء على طلب الدولة املستقبل     للشخص   حيق  - ٣
  : ٥            مشروع املادة             فيما يلي نص   )   ٣٩٨ (

 عدم جواز طرد الالجئني

               ين، أو النظام    ط                ألسباب األمن الو                                           يوجد بصفة قانونية يف إقليمها، إال       ً اً                             ال جيوز للدولة أن تطرد الجئ      - ١
     ورة،                                                                                                ، أو إذا كان املعين باألمر الذي صدر يف حقه حكم هنائي باإلدانة جلرمية أو جنحة بالغة اخلط                  ]          أو اإلرهاب  [         العـام   

  .      الدولة  ه                 على اجملتمع يف هذ         ً يشكل خطراً
                                               على كل شخص، يوجد بصفة قانونية يف إقليم الدولة                   ً  من هذه املادة أيضاً ١                       تسـري أحكام الفقرة      - ٢

                                                                                                              املسـتقبلة، ويطلـب احلصول على مركز الالجئ، ما مل يكن من الواضح أن الغرض الوحيد من تقدمي هذا الطلب هو               
   ].            ضد ذلك الشخص [          اذه يف حقه                        إحباط إجراء طرد حيتمل اخت
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                                      حة اإلرهاب، وكذلك يف ضوء قرار جملس                                                       ومع مراعاة التطورات احلديثة فيما يتعلق مبكاف        .     ١٩٥٤                      عدميـي اجلنسية لعام     
  )    ً                  ُ                    فضالً عن التصرفات اليت تُيسر ممارسة هذه األنشطة (                                     ، ميكن النص صراحة على األنشطة اإلرهابية  )    ٢٠٠١ (    ١٣٧٣     األمن 

                                                                                                               ضـمن األسباب اليت ميكن أن تربر طرد الجئ أو شخص عدمي اجلنسية، حىت وإن متت تغطية هذه األنشطة باالستناد إىل                   
                                                          ً          أما فيما يتعلق حبالة األشخاص عدميي اجلنسية، فمن املستحب، مراعاةً             ".            األمن العام  "                       م للطرد القائم على                     الباعـث العـا   

           وميكن النظر   .                                                                                              لوضـعهم اخلاص، أال يرتبط نطاق احلماية املمنوحة هلم بوضعهم القانوين أو غري القانوين يف الدولة الطاردة  
                                                                        شراك الدولة الطاردة يف البحث عن دولة مستقبلة يف حالة عجز الشخص                ً                                             أيضـاً، يف إطار التطور التدرجيي، يف إمكانية إ        

  .                                                   عدمي اجلنسية عن العثور عليها بنفسه يف غضون مهلة معقولة

                                     َ                               مبدأ عدم جواز الطرد اجلماعي لألجانب، وميَيز يف هذا الصدد بني حاالت الطرد      )٤٠٠ ( ٧                       ويـورد مشروع املادة      -   ١٩٩
  .                                 ت الطرد اجلماعي اليت حتدث يف وقت احلرب                               اجلماعي اليت حتدث يف وقت السلم وحاال

                                                                                                       وحلظـر حاالت الطرد اجلماعي يف وقت السلم طابع مطلق تؤكده عدة صكوك قانونية وأحكام قضاء احملاكم                  -   ٢٠٠
   ويف   .                                                                          على أن هذا احلظر ال يشمل طرد جمموعة من األشخاص خيضع كل منهم لدراسة فردية        .                         اإلقليمـية حلقوق اإلنسان   

         حلالة كل    "                            الدراسة املوضوعية واملعقولة   "                        ، اليت تشري إىل معيار       ٧                                     شدت الفقرة األوىل من مشروع املادة                        هذا الصدد، استر  
  .                                                                                     من األجانب املعنيني باألمر، بأحكام القضاء ذات الصلة الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

                                                                                                                                                                           

  : ٦            مشروع املادة             فيما يلي نص   )   ٣٩٩ (

 عدم جواز طرد عدميي اجلنسية

                                     يف إقليمها، إال ألسباب األمن الوطين،        ]        قانونية      بصفة   [                                            ال جيوز للدولة أن تطرد عدمي جنسية يوجد          - ١
                                  باإلدانة جلرمية أو جنحة بالغة                                                                ، أو إذا كان املعين باألمر الذي صدر يف حقه حكم هنائي            ]          أو اإلرهاب  [                   أو النظام العام    

  .                        على اجملتمع يف هذا الدولة                 ً اخلطورة، يشكل خطراً
       هذه                                               بنفس الشروط املنصوص عليها يف مشاريع املواد                  عدمي جنسية                             الدولـة الـيت تطرد         إن - ٢

                      غري أنه، إذا انصرم      . [                                  ه بدخول بلد آخر بصورة قانونية     ـ             السماح ل        التماس                لتمكينه من          ً   معقوالً     ً   أجالً       متـنحه 
   أن   ]            باتفاق معه  [                                           ه بالدخول إىل بلد مستقبل، جيوز للدولة        ـ        يسمح ل                    أن عدمي اجلنسية مل                       هـذا األجل، وتبني   

   ].                    دولة تقبل استقباله  أي         تطرده حنو 
  : ٧            مشروع املادة             فيما يلي نص   )   ٤٠٠ (

 عدم جواز الطرد اجلماعي

                        أنه جيوز للدولة أن       غري  .                                                                         ميـنع الطرد اجلماعي لألجانب، مبن فيهم العمال املهاجرون وأفراد أسرهم           - ١
                                                                                                   أعضاء جمموعة من األجانب، شريطة أن يتخذ قرار الطرد بعد النظر املعقول واملوضوعي يف احلالة                           يف آن واحد          تطـرد   

  .           ذلك النظر        بناء على                                               اخلاصة لكل أجنيب من األجانب الذين يشكلون اجملموعة، و
                       ن األجانب على مغادرة                                                                           يقصـد بالطـرد اجلمـاعي كل عمل أو تصرف تكره به دولة جمموعة م               - ٢

  .        إقليميها
                                                               دولة طرف يف نزاع مسلح موضوع تدابري طرد مجاعي، إال إذا             ا    رعاي                            ال جيـوز أن يكون األجانب      - ٣

  .                          ، عداء جتاه الدولة املستقبلة                   ً  بصفتهم جمموعة عموماً      أبدوا،
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                                                 أنه ال خيضع لالتفاقيات املتعلقة بالقانون الدويل                                                                         أما الطرد اجلماعي، يف وقت احلرب، لرعايا دولة معادية، فيبدو            -   ٢٠١
                                                                 وتتفاوت املمارسات يف هذا الصدد ويترتب على ذلك أن ليس على             .                                                للمـنازعات املسلحة وال للقانون اإلنساين الدويل      

         الطرد                                             على أن ما تظهره املمارسة والفقه هو أن         .                                                                                الـدول الـتزام عام بإبقاء رعايا دولة معادية يف إقليمها أو طردهم منه             
                                                                                                                              اجلمـاعي لـرعايا دولة معادية جيب أن يقتصر على األجانب املعادين للدولة املستقبلة؛ أما طرد رعايا دولة معادية تتسم                    

  .                                                                                                      تصرفاهتم بالطابع السلمي فينبغي حظره ألن القواعد العادية املتعلقة بالطرد يف وقت السلم تنطبق على هؤالء األفراد

  موجز النقاش-٢

                         العامة واملنهجية املتبعة       املالحظات  ) أ ( 

  ُ        ً                                         وأُعرب أيضاً عن االمتنان العميق للدراسة التحليلية اليت   .   ُ                                                 امُتدح املقرر اخلاص جلودة وعمق تقريريه الثاين والثالث    -   ٢٠٢
  .                                                                  أعدهتا األمانة واليت متثل أداة عمل بالغة الفائدة ملعاجلة املوضوع يف اللجنة

                                                                      راهنيته وتعقده، بالنظر خاصة إىل تنامي ظاهرة اهلجرات، مبا يف ذلك                                                   وأكـد عدة أعضاء على أمهية املوضوع و        -   ٢٠٣
  .                                                      اهلجرات غري القانونية والتحديات اليت تطرحها مكافحة اإلرهاب

    بيد   .                                                                                          وذهب أحد اآلراء إىل أن موضوع طرد األجانب أنسب للتفاوض السياسي منه للتدوين يف إطار هيئة خرباء   -   ٢٠٤
                                                                                           ملوضوع قابل للتدوين، وأكدوا أن التدوين ميكن أن يتخذ شكل مشاريع مواد بغية اعتماد                     ً                          أن عدداً من األعضاء رأوا أن ا      

  .             اتفاقية دولية

                                                                                                                     ورأى بعـض األعضاء أنه ينبغي النظر يف جمموعة القواعد القائمة يف خمتلف امليادين، مبا فيها القواعد التعاهدية،                   -   ٢٠٥
                                 وذهب رأي آخر إىل أنه ليس من         .                            اليت وضعتها نظم بعينها                                                            من أجل استخالص نظام عام حيفظ مع ذلك القواعد اخلاصة         

                                                                                                          احلصـيف صـياغة قواعد عامة يف هذا اجملال وأنه جيدر باللجنة أن تعكف على حتديد القواعد السارية على خمتلف فئات       
   .       األجانب

                إجياد توازن بني                                                                                                  وأبدى عدة أعضاء تأييدهم للنهج العام الذي اتبعه املقرر اخلاص، مؤكدين خاصة على ضرورة                -   ٢٠٦
                                                                                                                          حـق الدولة يف طرد األجانب واحترام قواعد القانون الدويل ذات الصلة، مبا فيها القواعد املتصلة حبماية حقوق اإلنسان                   

               ً                  ُ                                                             وأكد البعض أيضاً أن على اللجنة أن ُتعىن حبقوق الدول والتزاماهتا، ال بالعالقة بني الدولة                 .                                واملعايري الدنيا ملعاملة األجانب   
   .                  والفرد املطرود فقط        الطاردة 

                                         ً                                          ً                           ولوحـظ أن مسـألة طرد األجانب مسألة ختضع أساساً للنظم القانونية الوطنية، حيث إن للدول حقاً ال ميكن                    -   ٢٠٧
                                         وينبغي إيالء اهتمام خاص ألحكام القضاء        .                         ً                                                    إنكـاره يف طـرد األجانب رهناً باحترام قواعد القانون الدويل ذات الصلة            

                             ومع ذلك، أشار عدة أعضاء        .                                                            عايري معينة الغاية منها تاليف التعسف يف ممارسة حق الطرد                                          الوطنـية اليت تسهم يف تطوير م      
  .    ً                                                                         أيضاً إىل دور قواعد القانون الدويل العريف يف حتديد القيود الواجب فرضها على حق الطرد
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             تعليقات حمددة  ) ب ( 

  نطاق التطبيق-١املادة 

                                                   ع بوضوح، وهو نطاق ال يقتصر على جانب االختصاص                                                         شـدد عدة أعضاء على ضرورة حتديد نطاق املوضو         -   ٢٠٨
              واقترح البعض    .                                                                                       وتناول النقاش تدابري اإلبعاد واحلاالت واألشخاص الذين ينبغي أن يشملهم نطاق املوضوع             .         الشخصـي 

                                                                                     ، بالصيغة اليت اقترحها املقرر اخلاص، حبيث تنص على أن مشاريع املواد تسري على              ١                     من مشروع املادة      ١               تبسيط الفقرة   
                                   ، املخصص للتعاريف، ميكن أن يكفي       ٢                     ، ألن مشروع املادة      ١                                        وقدم اقتراح للعدول عن مشروع املادة         .              طـرد األجانب  

  .                  لتحديد نطاق املوضوع

                                         تدابري اإلبعاد واحلاالت املشمولة بنطاق املوضوع ̀  ١̀  

                      اق املوضوع، آثر بعض                                                                                            يف الوقت الذي أيد فيه عدة أعضاء استبعاد مسألة عدم السماح بدخول األجانب من نط               -   ٢٠٩
  .                                                                                    ُ                                   األعضاء إدراجها، خاصة من أجل مراعاة حالة مصاحل العديد من املهاجرين غري القانونيني الذين ُيحتجزون فترات طويلة                

                                                                                                                            وذهـب أحـد اآلراء إىل أن اإلشكال احلقيقي الذي ينبغي أن تتناوله اللجنة ال يقتصر على الطرد وإمنا يشمل بوجه عام                      
   ُ        ً      واقُترح أيضاً أن     .                                                          املتاحة للدول من أجل ضبط وجود األجانب يف أقاليمها         -                      رفض السماح بالدخول                 مبا فيها    -         الوسائل  

َ                                                                                           ُتدَرج يف نطاق املوضوع حالة األجانب الذين يطلبون قبوهلم يف دولة من الدول بعد دخوهلم املنطقة الدولية هبا          وباإلضافة   . ُ  
  .              اإلعادة القسرية           ً             خول متنافياً مع مبدأ عدم                                                إىل ذلك، ميكن يف بعض احلاالت أن يكون رفض السماح بالد

   ُ                                  واقُترح مع ذلك معاجلة فرضية الطرد        .                                                                      وأيد عدد من األعضاء استبعاد مسألة تسليم اجملرمني من نطاق املوضوع           -   ٢١٠
                                                      ُ                           وباإلضافة إىل ذلك، عارض بعض األعضاء اقتراح املقرر اخلاص أن ُتستبعد من نطاق               .                 ً       ً          الـذي يشـكل تسـليماً مستتراً      

  .                                                                   االستثنائية، أو خارج نطاق القضاء، اليت تثري مشاكل جدية يف القانون الدويل  )           أو التحويل (             حاالت النقل       املوضوع

                                                                                                           وتضاربت اآلراء حول ما إذا كان ينبغي إدراج حاالت الطرد اليت حتدث يف سياق املنازعات املسلحة يف نطاق                   -   ٢١١
                                                    على اللجنة معاجلة هذه املسألة، رأى أعضاء آخرون أن على                          ففي حني رأى بعض األعضاء أن   .                        املوضوع أو استبعادها منه

                                                                                                              اللجـنة أن تسـتبعد من نطاق مشاريع املواد، بنص صريح إن اقتضى األمر ذلك، مسألة تنظمها قواعد راسخة يف قانون         
  "    خالل       عدم اإل  "   ُ        ً               واقُترح أيضاً إدراج شرط       .                                                                         املـنازعات املسلحة، خاصة فيما يتعلق بالطرد يف حالة االحتالل العسكري          

  .                           بقواعد القانون اإلنساين الدويل

   ُ                                                                                                          واقُترح أن تتطرق اللجنة إىل مسألة التطهري اإلثين، من حيث إنه يستهدف األجانب، وإىل مسألة سقوط اجلنسية                  -   ٢١٢
َ                      ورئي أنه ينبغي أن ُتدَرج يف نطاق املوضوع حالة   .                                                                     الـيت يتـبعها الطرد، واليت ميكن الشك يف تطابقها مع القانون الدويل           ُ                  

  .                                             األشخاص الذين يصبحون أجانب عقب نشوء دولة جديدة

                                 فئات األشخاص املشمولني بنطاق املوضوع ̀  ٢̀  

                                                                   ً                                              رأى عدة أعضاء أن مشاريع املواد ينبغي أن تستهدف األجانب املوجودين مادياً يف إقليم الدولة الطاردة، سواء                  -   ٢١٣
                                                           سألة الطرد ينبغي أن يضع يف االعتبار التمييز بني هاتني                               ُ           إال أن وضع نظام قانوين ُيعىن مب        .                    ً             أكـان وجودهـم قانونياً أم ال      

   ُ        ً                                                                         واقُترح أيضاً إيراد نص يوضح أن مشاريع املواد تنطبق على األشخاص الطبيعيني، ال على األشخاص     .                   الفئتني من األجانب  
   .          االعتباريني
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                  ضمن قائمة بفئات             اليت تت   ١                     من مشروع املادة      ٢                                                            ويف الوقـت الـذي أكـد فيه بعض األعضاء جدوى الفقرة              -   ٢١٤
                                                                                                            األجانـب الذين جيب مشلهم، رأى أعضاء آخرون أن هذه الفقرة عدمية اجلدوى وأن األمثلة املذكورة فيها ميكن االكتفاء         

  .  ٢                من نص الفقرة      "     خباصة "                                      من مشروع املادة هذا، حبذف تعبري         ٢    و  ١   ُ        ً                 واقُترح أيضاً دمج الفقرتني       .                       بإيـرادها يف التعليق   
                                                                                                 ق مشاريع املواد احلايل أوسع مما ينبغي وأن على اللجنة أن تقصر أعماهلا على فئات معينة من                                           وذهب رأي آخر إىل أن نطا     

  .                األجانب جيب حتديدها

                                                                                                              وإذا كان بعض األعضاء قد أيدوا صراحة استبعاد األفراد املتمتعني بامتيازات وحصانات مبقتضى القانون الدويل                -   ٢١٥
                    واقترح بعض األعضاء     .                                                ة بشأن إدراج العمال املهاجرين أو استبعادهم                           ُ                           مـن نطاق املوضوع، فقد أُعرب عن آراء متضارب        

                                                                                                          اسـتبعاد الالجئني وعدميي اجلنسية ألن مركزهم فيما خيص الطرد حمدد بوضوح وتنظمه جمموعة من القواعد القائمة، وال        
                     مشلهم مبشاريع املواد،                                                                      ويف مقابل ذلك، رأى أعضاء آخرون أن الالجئني وعدميي اجلنسية جيب              .                           سـيما القواعد التعاهدية   

                 ويف هذا املنظور،     .                                                           ً                                      وذلـك على األقل ألن القواعد اليت ختص هذه الفئات من األشخاص حتديداً تشوهبا ثغرات أو نواقص                
   ُ    واقُترح   .   ُ                                                                                                                اقـُترح أن تراعي اللجنة التوصيات اليت قدمتها اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني               

  .                       بالقواعد املتصلة بالالجئني  "          عدم اإلخالل "                شاريع املواد شرط     ً       أيضاً تضمني م

  التعاريف-٢املادة 

                                                                                  ً                       لـئن شدد بعض األعضاء على أمهية توضيح مفاهيم املوضوع األساسية يف هذه املرحلة، مع احلرص أيضاً على                   -   ٢١٦
        ً      ً     استخداماً موحداً يف      ")         اإلقليمية        الدولة   "    أو    "                 الدولة املستقبلة  "    أو    "                الدولة الطاردة  "            وال سـيما     (                       اسـتخدام املصـطلحات     

   .                                         َّ                     ً                          مشاريع املواد، فقد رأى البعض اآلخر أنه يفضَّل أن حترز اللجنة تقدماً يف أعماهلا قبل وضع التعاريف

  "     األجنيب "      مفهوم  ̀  ١̀  

    ً   بدالً   "       الرعايا "                مبقارنته مبفهوم     "      األجنيب "                                                                          اعترض عدة أعضاء على النهج الذي اتبعه املقرر اخلاص يف تناول مفهوم              -   ٢١٧
                                                  الذي اقترحه املقرر اخلاص تعريف أوسع مما ينبغي          "        الرعايا "                             ولوحظ بوجه خاص أن تعريف         ".             حامل اجلنسية  "           من مفهوم   

                                                                                                                           وأنـه مصدر بلبلة وأن املصطلح غري قابل للترمجة، وال سيما إىل اإلنكليزية واإلسبانية، وأنه حيسن يف تلك احلالة اعتماد                    
          ، بتعريف   ٢                     من مشروع املادة      ٢            من الفقرة     )  أ (                                عضاء تعديل نص البند الفرعي                           كمـا اقترح بعض األ      .                  معـيار اجلنسـية   

                                                                                                           بأنه شخص ال حيمل جنسية الدولة الطاردة، دون إيراد أية إشارة إىل الروابط اليت ميكن أن يقيمها الفرد املعين             "        األجـنيب  "
                                      لقاعدة اليت تنص على وجوب حظر طرد          ُ        ً                                                     واقُترح أيضاً أن تبحث اللجنة مسألة ازدواج اجلنسية يف ضوء ا            .               مع دولة أخرى  

   ".      األجانب "                                                                         حاملي اجلنسية؛ وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي توضيح أن عدميي اجلنسية مشمولون بتعريف 

  .                 ، جديرة بالتعريف "               العمال املهاجرين " و  "              ملتمسي اللجوء " و  "       الالجئني "  ُ                                   وأُشري إىل أن بعض فئات األجانب، مثل       -   ٢١٨
   .                                                  يأخذ يف االعتبار التطورات احلديثة اليت مست هذا املفهوم  "      الالجئ "     صطلح    ُ                       واقُترح اعتماد تعريف واسع مل

  "    لطرد ا "      مفهوم  ̀  ٢̀  

      من   ٢            من الفقرة     )  ب (                             ، الوارد يف البند الفرعي       "     الطرد "  َّ                                                        أيَّـد عدة أعضاء املقرر اخلاص يف تعريفه الواسع ملفهوم            -   ٢١٩
   إال   .                                                        رسته بفعل قانوين أو بسلوك صادر عن الدولة الطاردة                     الذي ميكن مما    "       اإلكراه "                        ، والقائم على معيار      ٢              مشروع املادة   
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                              ُ         مع إمكانية استثناء الطرد الذي ُيعد       (                                                                                   أن الـبعض رأى أن من الضروري توضيح أن هذا التعريف ال يشمل تسليم اجملرمني                
               الدولة ميكن        ُ                        ِّ                                     كما أُشري إىل ضرورة وضع معايري متكِّن من حتديد ما إذا كان سلوك               ).    ً                              شـكالً من أشكال التسليم املستتر     

   ُ                                                                                   ً                   واقُترح يف هذا الصدد النص على أن هذا السلوك جيب أن يتمثل يف ممارسة إكراه ال يترك لألجنيب خياراً                     .             ً    اعتـباره طرداً  
             الدولة يكتسي   "     سلوك "          ، ألن تعبري  "   فعل "                                          وذهب رأي آخر إىل وجوب تعريف الطرد بأنه       .                               سـوى مغـادرة إقليم الدولة     

         ً                                           وقيل أيضاً إنه جيدر وضع تعريف يغطي كامل عملية           .                         ً      األفعال غري املشروعة دولياً                                       أمهـية خاصة يف سياق املسؤولية عن      
   .               تنفيذ طرد أجنيب

  "     احلدود " و  "       اإلقليم "       مفهوما  ̀  ٣̀  

  .  ٢                     من مشروع املادة      ٢            من الفقرة       )  ه ( و  )  ج ( ُ                                                                 أُبديت بضعة حتفظات على التعريفني الواردين يف البندين الفرعيني           -   ٢٢٠
                                                                                                    ى اللجنة أن تنظر يف اآلثار القانونية املترتبة على وجود أجنيب يف البحر اإلقليمي أو يف املياه                                ً              وأكـد الـبعض أيضاً أن عل      

  .                                         الداخلية أو يف مياه األرخبيل لدولة من الدول

    يف  ٢                 من مشروع املادة  ٢          من الفقرة   )  ج (                           الذي يشري إليه البند الفرعي   "       اإلقامة "                        وشكك البعض يف صحة مفهوم   -   ٢٢١
  ُ                                                                                       وأُشري إىل أن على الدول أن حتترم، يف مناطق املوانئ اجلوية، جمموع التزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك       .   لة                   تعـريف حدود الدو   

     يلغي   "       اإلقليم "                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، رأى بعض األعضاء أن وضع تعريف مناسب ملفهوم              .                              احلـق يف املسـاعدة القنصلية     
   ".     احلدود "                     احلاجة إىل تعريف مصطلح 

  حق الطرد-٣املادة 

            ً     ً                                              يقيم توازناً عادالً بني حق الدولة يف طرد أجانب والضمانات الواجب    ٣                                       رأى عـدة أعضـاء أن مشروع املادة          -  ٢٢ ٢
                                                           قابل للنقد ألنه ال يورد أية إشارة مباشرة إىل حقوق            ٣                                    وأفاد رأي آخر بأن مشروع املادة         .                        منحها لألشخاص املطرودين  

                                                                  يقضي بأن القواعد اليت يعتربها املقرر اخلاص أصلية يف النظام القانوين                                  ً     ً                 الشخص املطرود وأنه يعكس مفهوماً قابالً للمناقشة        
                       كتلك املتعلقة حبقوق    -                                                                     ً                             الدويل ألهنا مستقاة من السيادة هي الوحيدة اليت ميكن أن تقيد حق الطرد، خالفاً لقواعد أخرى                 

                               طابع العريف للحق يف الطرد ال                ً                          وأعرب أيضاً عن تفضيل لالعتراف بال       .                                        الـيت ال تقيد سوى ممارسة هذا احلق        -          اإلنسـان   
   .                        له الذي بينه املقرر اخلاص  "      املالزم "        بالطابع 

                 ومع ذلك، اقترح     .                                           اليت تنص على حق الدولة يف طرد أجنيب         ٣                                                  وأيد عدة أعضاء الفقرة األوىل من مشروع املادة          -   ٢٢٣
                                     احلايل إشارة إىل القيود اليت يفرضها                                                                                          عدد من األعضاء مزج الفقرتني األوىل والثانية على أن تضاف إىل نص الفقرة األويل               

  .                                                                                   القانون الدويل على احلق يف الطرد، مبا يف ذلك القيود الناجتة عن احلماية الدولية حلقوق اإلنسان

           وأبدي رأي    .                                              بصيغتها الراهنة عدمية الفائدة أو ناقصة       ٣                     من مشروع املادة      ٢                                      واسـترعي االنتـباه إىل أن الفقرة         -   ٢٢٤
                                                                                          ل النص على أن احلق يف طرد أجانب خيضع ألحكام مشروع املواد الراهن وااللتزامات اخلاصة                                        لإلفـادة بـأن من األفض     

                                                                                                           الـناجتة عـن املعـاهدات اليت تربط الدولة الطاردة، يف حني رأى أعضاء آخرون أنه ميكن االكتفاء باإلشارة إىل االلتزام     
  .                      ضيقة أكثر من الالزم     "                              بادئ األساسية للقانون الدويل     امل "                                      ويف رأي بعض األعضاء أن اإلشارة إىل          .                        باحترام القانون الدويل  

                                                               وإىل بعض القواعد احملددة بشأن الطرد، كتلك املنصوص عليها                        القواعد اآلمرة                                              وباإلضافة إىل ذلك، اقترح إيراد إشارة إىل        
  .                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ١٣        يف املادة 
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                                       ً        كما مت التأكيد على أن الطابع الشامل نوعاً          .                                    يراد إشارة صرحية ملبدأ حسن النية                                  وتفاوتت اآلراء حول ضرورة إ     -   ٢٢٥
                                            ، وخباصة معرفة ما إذا كان ميكن االكتفاء         ٢                                                                           ما الذي سيتسم به مشروع املواد الراهن هو الذي سيحسم مضمون الفقرة             

  .                                   باإلشارة إىل أحكام مشروع املواد الراهن

 اها عدم جواز طرد الدولة لرعاي-٤املادة 

                            واقترح مع ذلك حذف مشروع       .                                            ً                              أيد عدد كبري من األعضاء تضمني مشروع املواد حكماً يتعلق بطرد املواطنني            -   ٢٢٦
                                     ويف رأي عضو آخر أن التجريد من اجلنسية،   .  ٣                                                          وتناول مشكلة طرد املواطنني يف إطار التعليق على مشروع املادة  ٤      املادة 

   .                             ذي يدخل يف إطار املوضوع الراهن                                       كشرط أويل حمتمل للطرد، هو الشرط الوحيد ال

                                                                                                          ورئـي أن مسألة طرد أشخاص حيملون جنسيتني أو أكثر جديرة بأن تدرس مبزيد من التفصيل وأن تسوى يف                    -   ٢٢٧
                                                       وبوجه خاص، ينبغي دراسة معيار الفعالية ملعرفة ما إذا كان   .                                  أو يف إطار مشروع مادة منفصلة     ٤                        إطـار مشـروع املادة      

                                                                                            وأفاد رأي آخر بأنه مل جير تناول املسألة يف هذا السياق، خاصة إذا كانت اللجنة تنوي                  .   دد                            سـيقوم بـدور يف هذا الص      
          ً                                               ً                ولوحظ أيضاً أن مسألة التجريد من اجلنسية، اليت استخدمت أحياناً كشرط             .                                           اإلسهام يف تعزيز قاعدة حظر طرد املواطنني      
           ً        واقترح أيضاً تضمني     .                               اختاذ إجراء من هذا النوع                                ويف هذا الصدد، اقترح حظر      .                                         أويل للطرد، مسألة تستحق دراسة متعمقة     

   ".      اإلبعاد "           إشارة إىل  ٤            مشروع املادة 

 ُ        ً  وُنظر أيضاً    .  ٤                                                                                                وأيد عدة أعضاء حظر طرد املواطنني كما مت النص على ذلك يف الفقرة األوىل من مشروع املادة                   -   ٢٢٨
                              من األجانب ممن تربطهم بالدولة                                                                        يف متديـد نطـاق هـذه احلماية لألشخاص الذين جردوا من جنسيتهم ولفئات أخرى    

  .                       ً الطاردة روابط وثيقة جداً

                                                                                                            وأكـد بعض األعضاء، يف ضوء صكوك دولية عديدة، على أن الطابع الذي يتسم به حظر طرد املواطنني طابع                    -   ٢٢٩
           اءات ملبدأ                                     ، اليت تقر بإمكانية إيراد استثن      ٤                     من مشروع املادة      ٢                                  وهبذا املنطق، اقترح حذف الفقرة        .                     مطلق ال يقيد بشروط   

                                                                                                              وقيل بوجه خاص إن بعض األمثلة اليت أشار إليها املقرر اخلاص لتأسيس إمكانية إيراد هذه االستثناءات متثل                   .           عدم الطرد 
  .                                            ً                       والضرورة هي اليت ميكن أن تربر طرد املواطنني نوعاً يف حاالت قصوى             .                                               أمهـية تارخيـية حبتة أو حاالت تسليم ال طرد         

                                                                             إللقاء الضوء على أن الطرد أو النفي الذي تفرضه سلطة قضائية كبديل              ٣    و  ٢               عديل الفقرتني        ً                        ووفقاً القتراح آخر، ينبغي ت    
  .                                                  للسجن ميثالن اإلجراءين املشروعني الوحيدين إلبعاد املواطنني

ّ               أكثر دقة وأن يوّضح مفهوم       ٤                     من مشروع املادة      ٢                                                            واقـترح أن تكـون صيغة االستثناءات الواردة يف الفقرة            -   ٢٣٠                 
                                                                   كما مت التساؤل عما إذا كان جيب أن ينص القانون على أي حال               .                              اليت ميكن أن تربر طرد مواطن       "        تثنائية           األسباب االس  "

   .               على هذه األسباب

         ً          وقيل أيضاً إن من      .                                                               إشارة إىل الضمانات اإلجرائية الواجب منحها للفرد املطرود         ٤                              واقـترح تضمني مشروع املادة       -   ٢٣١
  .                                                                    لعودة إىل بلده مىت انتفت أسباب طرده أو ظهرت عناصر جديدة مل تعد تربر طرده                                املهم االعتراف للمواطن املطرود حبق ا

                   وما ينبغي توضيحه     .  ٤                                                                                       ومت التسـاؤل عما إذا كانت مشكلة الطرد اجلماعي للمواطنني واردة يف مشروع املادة                -   ٢٣٢
  .    ً                                                              أيضاً هو أن هذا احلكم ال خيل بتسليم املواطنني، وهو ما جييزه القانون الدويل
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  عدم جواز طرد الالجئني وعدم جواز طرد عدميي اجلنسية-٦ و٥دتان املا

                                                                                                         أبـدى عـدد من األعضاء اعتراضهم على إعداد مشاريع مواد بشأن الالجئني وعدميي اجلنسية تتجاوز حدود                  -   ٢٣٣
              وأيد أعضاء   ٤   ١٩٥                                               واالتفاقية اخلاصة بوضع عدميي اجلنسية لعام            ١٩٥١                                                 اإلحالة إىل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام        

           ً                 واقترح أيضاً أن يعقد أحد       .                                                                                            آخرون إعداد هذه املشاريع بشرط أال يثري مضموهنا تناقضات مع املشاريع التعاهدية السارية            
  .                                                                    خرباء مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني جلسة إعالمية يف هذا الصدد

  .                                         ن أسباب طرد الجئ أو شخص عدمي اجلنسية         ضم  "       اإلرهاب "                                             وعـارض عدة أعضاء إدراج إشارة صرحية إىل          -   ٢٣٤
                                 تغطي بالفعل تدابري الطرد بسبب       "            األمن الوطين  "                                                                      ويف هذا الصدد، قيل إن ليس هناك تعريف شامل لإلرهاب وإن دواعي             

                                        هذا عالوة على أن الطرد بسبب اإلرهاب         .                                                                        اإلرهاب وأن األمر ال يتعلق مبشكلة ختص الالجئني وعدميي اجلنسية بالتحديد          
                                هذا وأيد بعض أعضاء اللجنة إيراد   . aut dedere aut judicare                                               أن ميثل مشكلة إزاء تنفيذ مبدأ التسليم أو احملاكمة     ميكن 

                                          واقترح بوجه خاص إدراج اإلرهاب بربطه مبفهوم    .                                                               إشارة إىل اإلرهاب كسبب من أسباب طرد الالجئني وعدميي اجلنسية         
                                                                    شارة يف التعليق إىل االجتاهات احلديثة ملمارسة الدول ملكافحة إساءة             واإل  "              النظام العام  "                ، بـل مبفهوم      "               األمـن الوطـين    "

                                                                       وكبديل، اقترحت اإلشارة إىل جرائم حمددة من أمثال اجلرائم املعرفة يف             .                                           اسـتخدام مركز الالجئ من جانب اإلرهابيني      
  .                                   ً                    الصكوك املتعددة األطراف املقبولة عموماً يف جمال مكافحة اإلرهاب

   ٥                                                                                            لالجئني بشكل خاص، قيل إن أسباب الطرد الوارد ذكرها يف الفقرة األوىل من مشروع املادة                                وفيما يتعلق با   -   ٢٣٥
                   ، اليت تورد مبدأ        ١٩٥١                                            من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام          ٣٣                                                   أوسع من الالزم؛ وخبصوص هذه النقطة، فإن املادة         

       بشكل     ١٩٥١                                     دة تناول النظام الوارد يف اتفاقية عام                      ً         ومما كان موضع نقد أيضاً إعا       .              ً   ، أكثر تقييداً                   اإلعـادة القسرية         عـدم   
     ً                                     وأخرياً اقترح إدراج إشارة إىل مبدأ عدم         .                     من هذه االتفاقية     ٣٣    و   ٣٢                                                 جـزئي فقـط وحماولة املقرر اخلاص دمج املادتني          

        باعتبار                                                                                                   وإىل حالة األفراد الذين ينتظرون احلصول على مركز الالجئ أو الذين رفض منحهم هذا املركز                                  اإلعـادة القسرية  
  .                              أهنم جيب أن حيصلوا على محاية معينة

                                                                                                      وفيما يتعلق بعدميي اجلنسية، فقد اعترض بعض األعضاء على اقتراح املقرر اخلاص إعداد مشروع مادة من شأنه،         -   ٢٣٦
     وا يف                                                      ، محاية عدميي اجلنسية ممن هم يف وضع قانوين وأولئك الذين ليس    ١٩٥٤                 من اتفاقية عام   ٣١    ً                  خالفاً ملا تقضي به املادة 

                                                  وهناك آراء متضاربة تفيد بأن ما يهم هو منح           .                     ً                                                    وضـع قانوين، وذلك منعاً إلنشاء أنظمة قانونية ميكن أن تكون متناقضة           
  .                                        احلماية لعدميي اجلنسية ممن هم يف وضع غري قانوين

              دولة مستقبلة،                                                   ، وبالذات اإلشارة إىل تدخل الدولة املضيفة يف البحث عن  ٦                 من مشروع املادة  ٢                  وقيل إن الفقرة     -   ٢٣٧
  .        ً     ً                                                  متثل حكماً هاماً من أحكام التطور التدرجيي الذي يستهدف سد فراغ قانوين

  عدم جواز الطرد اجلماعي-٧املادة 

      الطرد  "                          وأفاد رأي آخر بأن مفهوم     .                                    ً                                   أيـد عـدة أعضـاء تضـمني مشروع املواد حكماً بشأن الطرد اجلماعي              -   ٢٣٨
  ُ       ً                    وذُكر أيضاً أن مسألة الطرد       .                                        التركيز على مسألة الطرد التمييزي                                             يفـتقر إىل الوضوح وأن من األفضل اآلن         "         اجلمـاعي 

  .                                                                                         اجلماعي يف وقت الرتاع املسلح مل تسو يف إطار مشروع املواد الراهن ألهنا تندرج يف القانون اإلنساين الدويل
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                 ر الطرد اجلماعي                                               على أساس أن القانون الدويل املعاصر حيظ        ٧                                                  وأيد عدة أعضاء الفقرة األوىل من مشروع املادة          -   ٢٣٩
                                                                               وأفاد رأي آخر بأن ليست هناك قاعدة عامة حتظر الطرد اجلماعي لألجانب، بل               .                                    لألجانـب، على األقل يف وقت السلم      

                                                                                                                        مـبدأ ناشئ فقط، يستند إىل املمارسات اإلقليمية، جيسد حظر الطرد ويقترن باستثناءات؛ هذا عالوة على أن الطرد غري                   
  .         ً                                                     يعترب طرداً غري مشروع بشرط أن يستفيد مجيع األفراد من ضمانات إجرائية                          التعسفي جملموعة من األفراد ال 

    ومع   .  ٧                     من مشروع املادة      ٢                   الوارد يف الفقرة      "              الطرد اجلماعي  "                                             وأعرب عدة أعضاء عن موافقتهم على تعريف         -   ٢٤٠
                         ملعايري اليت يستند إليها                                                                                                     ذلك، رأى بعض األعضاء ضرورة تشذيب التعريف وأن مثة مسائل خمتلفة ال تزال قائمة، ال سيما ا                

                                                            ً           وفيما يتعلق هبذه النقطة األخرية، قيل إن العنصر األساسي ليس عنصراً             .                       وعدد األشخاص املطرودين    "       اجملموعة "         تعـريف   
    ً         ً                                                                                                                    كمـياً بل نوعياً؛ وإن ما يهم بالذات هو معرفة ما إذا كان الطرد يستند ألسباب متييزية أو ما إذا حصل كل من األفراد                        

  .             مانات إجرائية            املعنيني على ض

                                                                                                             وقـد أفـاد رأي بعدم مالءمة التمييز بني الطرد اجلماعي يف وقت السلم والطرد اجلماعي يف وقت احلرب ألن                     -   ٢٤١
     من  ٣                                            ومن وجهة النظر هذه، اقترح حذف الفقرة          .                                                                        الصـكوك القانونـية الدولـية الرئيسية حتظر الطرد يف كلتا احلالتني           

                  ويفيد رأي آخر بأن   .                                               يف وقت الرتاع املسلح، يف دراسة حالته دراسة فردية                         أو ذكر حق كل فرد، حىت    ٧                مشـروع املادة    
                                                                                                                     احلكـم املقـترح خمالف للممارسات وحلالة القانون الدويل يف الوقت احلاضر اليت تعترف بشرعية الطرد اجلماعي لرعايا                  

  .                                الدولة املعادية يف وقت الرتاع املسلح

  .                                                                    نص على قاعدة حتظر طرد رعايا دولة معادية يف وقت الرتاع املسلح                                                     وذكـر أن القـانون اإلنساين الدويل ال ي         -   ٢٤٢
                                                                        ال تنطبق إال على األفراد الذين حيملون جنسية دولة داخلة يف نزاع              ٧                     من مشروع املادة      ٣                               واقـترح توضـيح أن الفقرة       

                       كثر من الالزم؛ ويلزم                                                                         وباإلضافة إىل ذلك، فإن املصطلحات املستخدمة يف هذه الفقرة غامضة أ            .                          مسلح مع الدولة الطاردة   
                                                                                                                       بوجـه خـاص قصـر حق الطرد اجلماعي لرعايا دولة معادية على احلاالت اليت تثبت فيها معاداة هؤالء األفراد بشكل                     

            وميكن النظر    .               بطريقة معادية   "                   يتصرفون بكل وضوح   "                                                للدولة الطاردة، بل على حالة األفراد الذين          "    خطري "    أو    "      جـدي  "
                                    ومن جهة أخرى، اقترح توضيح أن الدولة   .                                           اس وجود اعتبارات قصوى تتعلق باألمن الوطين       ً                            أيضاً يف إيراد استثناء على أس     

        ويف هذا    .                                                                                                                حتـتفظ حبـق طرد رعايا دولة معادية إذا اقتضى األمر ذلك حلمايتهم من احتمال انتقام السكان احملليني منهم                  
   ً                    بدالً من وصفها بتدابري      "              اإلبعاد املؤقت  "     ابري                                                                                الصـدد، اقترح وصف التدابري اليت تتخذ حلماية األجانب من بيئة معادية بتد            

   ".     الطرد "

                                                                                                    واقـترح عدد من األعضاء إضافة مادة مستقلة بشأن العمال املهاجرين بالنظر إىل ضعفهم بوجه خاص واعترض         -   ٢٤٣
  .             آخرون على ذلك

                       تعليقات على مسائل أخرى  ) ج ( 

                                         ً            ملدنية والسياسية تعرب عن مبادئ مقبولة عاملياً ميكن                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا        ١٣                       ذكر البعض أن املادة      -   ٢٤٤
  ُ       ً                                                                 وأُشري أيضاً إىل بعض األحكام الواردة يف صكوك إقليمية خاصة حبماية حقوق              .              ً       ً                    أن تشـكل أساساً مناسباً ألعمال اللجنة      
              حلقوق اإلنسان،                                                             لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، واالتفاقية األمريكية         ٧    و  ٤                                       اإلنسـان، وال سيما الربوتوكوالن رقما       

   ).    ٢٠٠٤                  ُ          بنصه احلديث الذي اعُتمد يف عام  (                                                               وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان 
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      من    ٢٢                            ً                                                                       واقـترح تضـمني مشـروع املواد حكماً خيصص للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم باالستناد إىل املادة                  -   ٢٤٥
       ً  ، وحكماً      ١٩٩٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨                                       عمال املهاجرين وأفراد أسرهم املؤرخة                                            االتفاقـية الدولـية حلماية حقوق ال      

  .                                                   يستهدف املستفيدين من معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة

   ُ                                                                        ً                                    واقـُترح أن تـنظر اللجنة يف األسباب املمكنة لعدم مشروعية الطرد، على أن تتطرق أيضاً إىل مسألة مشروعية                  -   ٢٤٦
                        ً                            ولكن لوحظ أنه ليس مطلوباً من اللجنة أن تضطلع           .                       ً               صادرة اليت تصاحب أحياناً طرد األجنيب                                   تدابـري نـزع امللكية أو امل      

  .          َّ                            بدارسة مفصَّلة لألنظمة املتعلقة برتع امللكية

  ُ        ً                                                                                                         وذُكـرت أيضـاً مسألة ما إذا كان ينبغي للدولة الطاردة أن متنح األجنيب املطرود إمكانية اختيار دولة املقصد                    -   ٢٤٧
                                                                  ُ                             ويف هذا السياق، يكتسي حتديد اجلنسية أمهية خاصة ألن دولة اجلنسية وحدها ُملزمة، من حيث                 .                    وحدود تلك اإلمكانية  

   .                          املبدأ، بقبول الشخص املطرود

   .                                                                وعالوة على ذلك، ذكر أن عدم اإلعادة القسرية قاعدة من القواعد اآلمرة -   ٢٤٨

  مالحظات ختامية للمقرر اخلاص- ٣

            إال أن بعض     .                                                         ة مالحظاهتم وتعليقاهتم اليت أوالها أكرب قدر من االهتمام                                            شـكر املقـرر اخلـاص ألعضاء اللجن        -   ٢٤٩
                                                    ُ                                                        املالحظـات تناولـت جوانـب سبق أن ناقشتها اللجنة وسبق أن قُدمت للمقرر اخلاص توجيهات بشأهنا وافقت عليها            

               ً         أن يكون مفهوماً أن                                                                                     وال يزال املقرر اخلاص يرى أن املوضوع قابل للتدوين يف إطار هيئة خرباء، على               .                   اجلمعـية العامـة   
  .                                                  ِّ               الدول ميكنها بعد ذلك أن تبدأ مفاوضات سياسية بشأن حمصِّلة أعمال اللجنة

    ً                                                                                                         ورداً عـلى بعض املالحظات ذات الطابع املنهجي، أكد املقرر اخلاص من جديد تفضيله لتحليل القواعد العامة                  -   ٢٥٠
  .                                                         حمددة من األجانب، وهو ما كان قد وافقت عليه اللجنة                             ً                                            املتعلقة باملوضوع حتليالً يعقبه حبث القواعد املنطبقة على فئات          

                                                                                                                           أما النتائج القانونية للطرد، وكذلك آثاره احملتملة على أمالك األجنيب فهما مسألتان سيجري حبثهما يف التقارير الالحقة،                 
  .                     املتعلق بنطاق املوضوع ١                                          وإن كان من غري الضروري ذكرها يف مشروع املادة 

                       توضح أن مشاريع املواد  ١                                                                 اص االقتراح الداعي إىل إيراد إشارة يف التعليق على مشروع املادة                  املقـرر اخل          وأيـد    -   ٢٥١
    ً                                                                         ورداً على األعضاء الذين دعوا إىل استبعاد الالجئني وعدميي اجلنسية من نطاق              .                            ً      تسـتهدف األشخاص الطبيعيني حصراً    

  .    ً     ً                               اماً كامالً بشأن طرد هاتني الفئتني من األشخاص                                                            املوضوع، الحظ املقرر اخلاص أن الصكوك القانونية القائمة ال تضع نظ 
                اإلعادة القسرية                 مبا يف ذلك عدم   -                                                                                     وجيـدر باللجـنة إذن أن تـدرس القواعد املنطبقة على هاتني الفئتني من األشخاص                

   هي                                                    وتنطبق املالحظة نفسها على طرد األجانب األعداء، و         .                                                  آخذة يف اعتبارها القانون واملمارسة املعاصرين      -         لالجـئني   
  .                                        مسألة ال تنظمها صكوك القانون اإلنساين الدويل

    ذلك   .            أمر ضروري ١                 من مشروع املادة  ٢                                                             وأكد املقرر اخلاص أن تعداد فئات األجانب املختلفة الوارد يف الفقرة  -   ٢٥٢
          ملشاريع                 االختصاص الشخصي                                                                                           إن إلغاء هذه الفقرة، كما اقترح بعض األعضاء، سيؤدي بدون وجه حق إىل توسيع نطاق                

  .                                              ً                                                      املواد ليشمل أي فئة من فئات األجانب، مبن فيهم مثالً األجانب املتمتعون بامتيازات وحصانات مبقتضى القانون الدويل
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                                                                                                                 وقـال املقرر اخلاص إن اللجنة ومعظم الدول اليت أدلت برأيها يف اللجنة السادسة أعربت عن تفضيلها الستبعاد                  -   ٢٥٣
                                                                     وال يزال املقرر اخلاص على هذا الرأي، ألنه ال ميكن طرد األجنيب إن               .  ع                                            مسألة عدم السماح بالدخول من نطاق املوضو      

                       إال أن على الدول أن       .   ُ                    ً                                                                 مل ُيسـمح لــه بالدخول أصالً، وألن السماح بدخول األجانب مسألة ختص سيادة كل دولة               
  .                       لقة حبقوق اإلنسان األساسية                                                                                 حتترم، يف املناطق الدولية، جمموع قواعد القانون الدويل ذات الصلة، مبا يف ذلك القواعد املتع

            ويف املقابل،    .                                                                                                     وذكـر املقرر اخلاص أن مسألة التسليم املستتر يف شكل طرد مسألة سيتناوهلا أحد التقارير املقبلة                -   ٢٥٤
                                                                                                              قـال املقـرر اخلاص إنه ال يؤيد االقتراح الداعي إىل إدراج مسألة نقل اجملرمني يف نطاق املوضوع، ألهنا مسألة تدخل يف           

                                                                                  ذلك أن إخضاع عمليات النقل هذه للقواعد املتعلقة بطرد األجانب ميكن أن ينال من فعالية     .                     قانون اجلنائي الدويل          نطاق ال 
  .                                                     التعاون بني الدول يف جمال مكافحة اإلجرام، مبا يف ذلك اإلرهاب

     وقال    ".        الرعايا   "                     ً                                                                  وأحاط املقرر اخلاص علماً بالتحفظات اليت أبداها عدد من أعضاء اللجنة على استخدام مصطلح        -   ٢٥٥
  "               غري حامل اجلنسية "            أما مفهوما     ".             حامل اجلنسية  "               ُ                    ً                             إن هـذا املصـطلح سُيسـتخدم من اآلن فصاعداً كمرادف ملصطلح             

                               ال يعتربون أجانب ألغراض الطرد       "                  غري حاملي اجلنسية   "                        ً                            فإهنمـا ليسا متكافئني دائماً، ذلك أن بعض فئات            "        األجـنيب  " و
   .                      ُ                  لية ازدواج اجلنسية فسُتناقش يف تقارير الحقة        أما إشكا  .                       مبوجب تشريعات بعض الدول

                                                                                                        وأبـدى املقـرر اخلـاص موافقته على ضرورة تعريف اإلكراه الذي جيب أن متارسه الدولة لوصف سلوكها                  -   ٢٥٦
    ".      الطرد "   ب  

  ف      فتعري  .                                                      ، أصر املقرر اخلاص على االحتفاظ بالتعريفني املقترحني        "     احلدود " و  "       اإلقليم "                          وفـيما يـتعلق مبفهومي       -   ٢٥٧
                فيجب إيراده يف     "      احلدود "            أما مفهوم     .                                                                   تعريف حيظى باإلمجاع، ويشمل خباصة املياه الداخلية والبحر اإلقليمي          "         اإلقلـيم  "

                                                                         ذلك أن احلدود، ألغراض اهلجرة الوافدة، ال تتخذ شكل خط وإمنا شكل منطقة            .                                    تعـريف حمدد يف إطار املوضوع احلايل      
   ).                     وية أو املناطق اجلمركية                                     مثل مناطق املوانئ البحرية أو املوانئ اجل (

  . )٤٠٢ ( ٢   و )٤٠١ ( ١                                                  ً      ً               ويف ضوء هذه االعتبارات، قدم املقرر اخلاص إىل اللجنة نصاً منقحاً ملشروعي املادتني  -   ٢٥٨

                                                        
  :                                بصيغته املنقحة يكون نصه كما يلي ١            مشروع املادة  "  )   ٤٠١ (

 نطاق التطبيق
ـ      - ١                  من هذه املادة،  ٢                                                       واد هـذه على طرد األجانب، املذكورة فئاهتم يف الفقرة                              تسـري مشـاريع امل

  .                                واملوجودين يف إقليم الدولة الطاردة

 :أو
           من هذه    ٢                                                                                         تسـري مشـاريع املواد هذه على قيام دولة بطرد األجانب، املذكورة فئاهتم يف الفقرة                 - ١

  .                          املادة، واملوجودين يف إقليمها
                                                                  هم يف وضع قانوين أو غري قانوين يف الدولة الطاردة والالجئون            ُ                               ُيقصـد بذلـك األجانـب الذين       - ٢ 

                                                                                                                         واملتمـتعون حبـق اللجوء وعدميو اجلنسية والعمال املهاجرون ورعايا دولة معادية ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا                 
ُ          جنسيتهم أو ُجردوا منها             .   
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                                                                                                       وفـيما يـتعلق مبشاريع املواد اخلمسة املقترحة يف التقرير الثالث، فقد أبدى األعضاء مالحظات خمتلفة استندت          -   ٢٥٩
  .                                               ختفت بذلك عن النظر حالة املمارسة والقانون الساري      ً                 أحياناً إىل تفضيل شخصي وا

                       ومع مراعاة االقتراحات     .  ٣                                                                                     ومل يعترض املقرر اخلاص على اقتراح مزج الفقرتني األوىل والثانية من مشروع املادة               -   ٢٦٠
             القواعد ذات           باحترام   "                                                                                                   اليت قدمت ووجهات النظر املختلفة اليت أبديت، كان ميكن النظر يف توضيح أن الطرد جيب أن يتم                  
   ".                                                                                     الصلة املنصوص عليها يف القانون الدويل، وخباصة احلقوق األساسية لإلنسان، ومشاريع املواد الراهنة

                                              ، ال لشيء إال للتأكيد على وجود مبدأ عدم          ٤                                                                   وال يـزال املقرر اخلاص يعتقد أنه ينبغي االحتفاظ مبشروع املادة             -   ٢٦١
                                                                           ود حاالت استثناء ممكنة هلذا احلظر وبالفعل تشكل األمثلة املشار إليها يف                                   فقد أثبتت املمارسة وج     .                     جـواز طرد املواطنني   

    اليت   "                  الظروف االستثنائية "                                              وأيد املقرر اخلاص االقتراح الداعي إىل توضيح         .                                             الـتقرير الثالث حاالت طرد ال حاالت تسليم       
           ً                            يكن مستحباً تناول املسألة يف إطار                                                              وفيما يتعلق باملواطنني من حاملي جنسيتني، قال إنه مل          .                           ميكـن أن تربر طرد مواطن     

                    وميكن أن يكون هلذه      .                                                                                  ألن احلماية من الطرد جيب أن تنطبق على كل دولة حيمل أحد أفرادها اجلنسية               ٤                مشـروع املادة    
                                             وللرد على أسئلة عدة أعضاء، اقترح املقرر         .                                                                             املسـألة وقـع على ممارسة احلماية الدبلوماسية يف حالة الطرد غري املشروع            

                                                                                   ً                                  ص تـناول مسألة طرد املواطنني من حاملي جنسيتني مبزيد من التعمق يف تقرير مقبل؛ والقيام أيضاً مبساعدة األمانة                        اخلـا 
           ألنه مشمول    "       اإلبعاد "                                             وال يستدعي األمر مع ذلك إيراد إشارة إىل           .                                                    بدراسـة مسألة التجريد من اجلنسية كتمهيد للطرد       

  .             افقة عليها هبا                  بالصيغة اليت متت املو  "      الطرد "             بالفعل مبفهوم 

                                                                      ، ال يزال املقرر اخلاص يؤيد فكرة السعي لتحسني احلماية اليت متنحها             ٦    و  ٥                                  وفـيما يـتعلق مبشروعي املادتني        -   ٢٦٢
                                                                   ذلك أن األمر ال يتعلق بتعديل القواعد السارية بقدر ما يتعلق             .                                                        االتفاقـيات الدولـية القائمـة لالجئني وعدميي اجلنسية        

                                                                            م جواز الطرد، وبشكل خاص بتناول مسألة احلماية املؤقتة واحلقوق املتبقية لالجئني حبكم                                 بتكملـتها بالنص على مبدأ عد     
                                                                   هذا عالوة على أن تنازع القواعد أمر ميكن التغلب عليه يف حالة             .                                                   الواقع أو لألشخاص الذين رفض منحهم مركز الالجئ       

                                                     اآلراء املتفاوتة اليت أبديت بشأن هذه املسألة، فمن             ً      ونظراً إىل     .                                                           نشـوئه ألن القانون الدويل يوفر األدوات الالزمة لتسويته        
                                                                                                                                                                           

  :                        بصيغته املعدلة يكون نصه ٢            مشروع املادة  "  )   ٤٠٢ (

 التعاريف
  :              ُ        يع املواد هذه، ُيقصد ب            ألغراض مشار  

                    ُ                   ً                     عمل قانوين أو سلوك ُتكره به دولة أجنبياً على مغادرة إقليمها؛     الطرد  ) أ (  
                                                                                             شـخص ال حيمل جنسية الدولة اليت يوجد يف إقليمها، ما مل ينص تشريع تلك الدولة على                         األجـنيب   ) ب ( 

         خالف ذلك؛
                                     األجنيب ضده أي سبيل من سبل الطعن                                                                  السلوك كل فعل صادر عن سلطات الدولة الطاردة ال ميلك             ) ج ( 

                                              وال يترك لـه خيار سوى مغادرة إقليم تلك الدولة؛
                                                                   اإلقليم اجملال الذي متارس فيه الدولة كامل اختصاصاهتا الناشئة عن سيادهتا؛  ) د ( 
         إياها                                                                                                      احلـدود منطقة ختوم إقليم الدولة الطاردة اليت ال يتمتع فيها األجنيب مبركز املقيم وينتهي بعبوره                   ) ه ( 
  .           إجراء الطرد
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              ومبا أن معظم     .                                                                                                     املهم أن تزود اللجنة املقرر اخلاص بإشارات واضحة حول طريقة تناول مشكلة الالجئني وعدميي اجلنسية              
                                                                                                              األعضـاء اعترضـوا عـلى إيراد إشارة صرحية لإلرهاب كسبب من أسباب طرد الجئ أو شخص عدمي اجلنسية، فمن                    

   ".          األمن الوطين "                                                               تحب التوضيح يف التعليق بأن اإلرهاب ميكن أن يشكل سبب طرد ضمن دواعي    املس

                                                                              املخصص لعدم جواز الطرد اجلماعي، مل يعتقد املقرر اخلاص أن األمر يستوجب              ٧                              وفـيما يتعلق مبشروع املادة       -   ٢٦٣
   .                            لطرد اجلماعي لألجانب بشكل عام                                                                  إدراج حكم حمدد يستهدف العمال املهاجرين ألهنم مشمولون بالفعل مببدأ عدم ا

                                                                                          ً                     وفـيما يـتعلق بالقيام، يف وقت الرتاع املسلح، بطرد رعايا دولة معادية، كرر املقرر اخلاص موقفه مصرحاً بأن                -   ٢٦٤
                                                                  ويف حني أن طرد فرد من رعايا دولة معادية جيب أن خيضع لنظام               .                                                    القـانون اإلنساين الدويل مل حيل هذه املسألة بوضوح        

                                                                                                             األجانب، فإن الطرد اجلماعي يف وقت الرتاع املسلح موضع ممارسات متفاوتة هدفها هو إبداء التسامح إزاء                            مشترك لطرد 
             من املادة    ٣                                                                               ومع مراعاة االقتراحات اليت تقدم هبا عدة أعضاء بشأن نطاق وصياغة الفقرة               .                                أفراد ال يتبنون مواقف معادية    

                                                          أن خيضع األجانب من رعايا دولة داخلة يف نزاع مسلح مع الدولة      ال جيوز   : "                                            ، اقـترح املقـرر اخلـاص الصيغة التالية         ٧
                                                                                                                           املسـتقبلة لـتدابري الطـرد اجلماعي إال إذا كانوا، كمجموعة، ضحايا أفعال معادية أو يقومون بأنشطة معادية للدولة                   

    ".         املستقبلة

       اإلبعاد                  شات مثل مبدأ عدم       ً                                                                       وخـتاماً، أشـار املقـرر اخلاص إىل أنه سيجري تناول مسائل ورد ذكرها يف املناق         -   ٢٦٥
  .                املادي حلق الطرد            حدود االختصاص                                      أو مشكلة الطرد التمييزي لدى النظر يف       القسري
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 الفصل السابع
 آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات

  مقدمة�ألف 

  "     هدات                                  آثار النـزاعات املسلحة على املعا     "          ، موضوع    )    ٢٠٠٠ (                                              حـددت اللجـنة، يف دورهتا الثانية واخلمسني          -   ٢٦٦
  ُ                                                                  وأُرفق بتقرير اللجنة لتلك السنة ملخص ملخطط الدراسة يصف اهليكل            .  )٤٠٣ (                                        إلدراجـه يف برنامج عملها الطويل األجل      

              من قرارها   ٨                         ً                                      وأحاطت اجلمعية العامة علماً بإدراج هذا املوضوع، يف الفقرة             . )٤٠٤ (                                  العـام والـنهج املمكنني للموضوع     
   .     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢        املؤرخ    ١٥٢ /  ٥٥

      ، أن      ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب  ٦               املعقودة يف        ٢٨٣٠                                                          ويف الـدورة السادسة واخلمسني، قررت اللجنة، يف جلستها           -   ٢٦٧
                                                      ً          يف برنامج عملها اجلاري، وأن تعني السيد إيان براونلي مقرراً            "                                       آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات     "             تدرج موضوع   
  ،     ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول   ٢          املؤرخ     ٤١ /  ٥٩           ن قرارها       م  ٥                                   وأيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة        .  )٤٠٥ (    ً         خاصاً للموضوع 

  .                                          قرار اللجنة إدراج هذا املوضوع يف جدول أعماهلا

                   ، التقريران األول    )    ٢٠٠٦ (                  والثامنة واخلمسني     )     ٢٠٠٥ (           ً                                              وكان معروضاً على اللجنة، يف دورتيها السابعة واخلمسني          -   ٢٦٨
                    أثر النـزاع املسلح    "                                      ، وكذلك مذكرة أعدهتا األمانة بشأن        )Corr.1    و A/CN.4/570    و A/CN.4/552 (                      والثاين للمقرر اخلاص    

   ٥               املعقودة يف        ٢٨٦٦                           وأيدت اللجنة، يف جلستها        ). Corr.1    و A/CN.4/550   " (                       دراسة للممارسة والفقه    :                  عـلى املعـاهدات   
                                                                                                ، اقـتراح املقـرر اخلاص أن يطلب من األمانة تعميم مذكرة على احلكومات لطلب معلومات عن                     ٢٠٠٥         أغسـطس    /  آب
  . )٤٠٦ (                                                           ً                            ساهتا فيما يتعلق هبذا املوضوع، وخباصة ممارستها احلديثة العهد، فضالً عن أية معلومات أخرى ذات صلة   ممار

  النظر يف املوضوع يف هذه الدورة�باء 

                               ونظرت اللجنة يف تقرير املقرر        ). A/CN.4/578 (                                                                 عرض على اللجنة يف هذه الدورة التقرير الثالث للمقرر اخلاص            -   ٢٦٩
   .     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران ١        مايو إىل  /      أيار  ٢٩                      ، املعقودة يف الفترة من     ٢٩٢٩     إىل     ٢٩٢٦     ا من             اخلاص يف جلساهت

                           ً     ً      ً                  ، قررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عامالً معنياً باملوضوع،             ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ٣١               ، املعقودة يف        ٢٩٢٨             ويف اجللسـة     -   ٢٧٠
                                            ددت أثناء نظر اللجنة يف التقرير الثالث                                              ً                              ُ            برئاسة السيد لوسيوس كافليش، ليقدم مزيداً من التوجيهات بشأن عدة مسائل حُ           

     انظر  (                                    ، اعتمدت اللجنة تقرير الفريق العامل     ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب ٢            ، املعقودة يف     ٢٩٤٦         ويف اجللسة   .                 لـلمقرر اخلـاص   
   ).               الفرع جيم أدناه

                                                        
  .   ٧٢٩         ، الفقرة  )A/55/10 (  ١٠                                                                الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم      انظر   )   ٤٠٣ (
  .                 املرجع نفسه، املرفق  )   ٤٠٤ (
  .   ٣٦٤       الفقرة    ). A/59/10 (  ١٠                                    ، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم           املرجع نفسه  )   ٤٠٥ (
  .   ١١٢         ، الفقرة  )A/60/10   (  ١٠                           ، الدورة الستون، امللحق رقم           املرجع نفسه  )   ٤٠٦ (
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    ٧   و     ً مكرراً   ٥   و ٥   و ٣     إىل  ١                                                         نفسها، قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشاريع املواد      ٢٩٤٦             ويف اجللسـة     -   ٢٧١
  )  د ( ١   إىل   )  أ ( ١                                                                                        ، كمـا اقترحها املقرر اخلاص يف تقريره الثالث، ومعها التوجيهات الواردة يف الفقرات الفرعية      ١١    و   ١٠ و

                ، كما اقترحه    ٤                        ، وكذلك مشروع املادة      )                       انظر الفرع جيم أدناه    (                                       أدنـاه يف توصيات الفريق العامل           ٣٢٤                مـن الفقـرة     
  .             الفريق العامل

                                                                                             على توصية الفريق العامل بأن تقوم األمانة بتعميم مذكرة على املنظمات الدولية تطلب                                ً     ووافقـت اللجنة أيضاً    -   ٢٧٢
  .                                                                                            فيها إليها تقدمي معلومات عن ممارستها فيما يتعلق بآثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات اليت تعنيها

  مالحظات عامة بشأن املوضوع-١

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

   ). Corr.1    و A/CN.4/570    و A/CN.4/552 (                                           از ظروف النظر يف تقريريه األول والثاين                               عـرض املقرر اخلاص بإجي     -   ٢٧٣
                                                                                                                                  وأشـار إىل أن التقرير األول يظل هو األساس الذي تستند إليه التقارير الالحقة، وأنه ينبغي قراءة التقارير الثالثة مجيعها                    

    ومع   .                                  املواد كحزمة تسمح بتقدمي خمطط شامل                                                                 وذكر املقرر اخلاص بأنه كان قد اقترح جمموعة كاملة من مشاريع            .      جمتمعة
    ً                                                     وفضالً عن ذلك، أوضح أنه قصد أن يكون جزء من املواد             .                                                          ذلك أوضح أنه ال يقصد تقدمي جمموعة حلول هنائية وجازمة         

  .            تفسريي الطابع

          العالقات          تعزيز أمن  )  ب (                      توضيح املوقف القانوين؛ و  )  أ   : (                                                  وذكـر املقرر اخلاص بأن األهداف العامة لتقاريره هي     -   ٢٧٤
                                                               بأن نشوب نزاع مسلح ال ينطوي يف حد ذاته على إهناء أو              ٣                                                             القانونـية بني الدول، عن طريق التأكيد يف مشروع املادة           

  .                                         احلث احملتمل لظهور أدلة متعلقة مبمارسات الدول  )  ج (               تعليق معاهدة؛ و

                               وأوضح أنه بعد دراسة املصادر       .   ول                                                                       وأشار املقرر اخلاص إىل مشكلة املصادر، وخباصة مشكلة أمهية ممارسات الد           -   ٢٧٥
                                                       املعاهدات املنشئة لنظم دائمة واليت هلا أساس راسخ يف           )  أ   : (                                                            القانونـية املـتاحة، تـبني لـه وجود حالتني خمتلفتني ومها          

                                                                                               املواقف القانونية اليت هلا أساس راسخ يف أحكام احملاكم احمللية واملشورة التنفيذية املقدمة إىل                )  ب (                     ممارسـات الـدول؛ و    
                                                  ورأى املقرر اخلاص أن من غري املالئم اإلصرار على أن تشكل   .                                                 احملاكم ولكن ال تؤيدها ممارسات الدول بالشكل التقليدي

    ً     وفضالً عن    .      ً                                     جزءاً من القانون الدويل العمومي احلايل       ٧                                                                    مجيع فئات املعاهدات املذكورة يف الفقرة الثانية من مشروع املادة           
                                                                                    لى ممارسات الدول، لوحظ أن احتمال حدوث تدفق هام للمعلومات من الدول احتمال                                               ذلك، فيما يتعلق مبسألة األدلة ع     

                        ويف كثري من احلاالت تشري       .                                                                            ، وأن حتديـد ممارسات الدول املتصلة هبذا املوضوع يتسم بصعوبة غري عادية             )٤٠٧ (      ضـعيف 
                              علقة بآثار حدوث تغري أساسي يف                                                                                        معظم ممارسات الدول احلديثة، اليت يرد ذكرها يف بعض األحيان، إىل خمتلف املسائل املت             

    ً                                  وفضالً عن ذلك، أعرب املقرر اخلاص من         .                                                                              الظروف أو باستحالة أداء املعاهدة العارضة وليست هلا صلة باملوضوع بالتايل          
                                                                                                                             جديـد عـن موقفـه وهـو أنه بالنظر إىل عدم اليقني املرتبط باملصادر، فإنه من املناسب للغاية اإلشارة إىل اعتبارات                      

  .    عامة          السياسة ال

                                                        

    ً              بناًء على طلب        ٢٠٠٥                                                                                  مل تصـل ردود على مذكرة أعدهتا األمانة وقامت بتعميمها على احلكومات يف عام                 )   ٤٠٧ (
                         الوثائق الرمسية للجمعية         انظر    .                                                                                              اللجنة، اللتماس معلومات بشأن ممارساهتا، وخباصة املمارسات املعاصرة، فيما يتعلق هبذا املوضوع           

  .   ١١٢         ، الفقرة  )A/60/10 (  ١٠            امللحق رقم                       العامة، الدورة الستون،
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                                                                                                                   وفـيما يـتعلق بأسـاليب عمل اللجنة، اقترح املقرر اخلاص إنشاء فريق عامل يتوىل النظر يف عدد من القضايا                     -   ٢٧٦
  .                                    الرئيسية اليت يلزم تبين رأي مجاعي بشأهنا

             ملخص املناقشة  ) ب ( 

     ومشلت   .                   واصلة النظر فيها                     ً                                                                       حـدد بعض األعضاء عدداً من القضايا املتعلقة بالنهج العام املتبع يف مشاريع املواد، مل               -   ٢٧٧
                                                                                                        استمرار االعتماد على معيار النية يف مجيع أجزاء مشاريع املواد؛ واقتراح االعتماد على قائمة بفئات                 :                      هذه القضايا ما يلي   

                                                                                                                             املعاهدات اليت يفترض استمرار نفاذها يف أثناء النـزاع املسلح، بدون إشارة واضحة إىل املعايري املطبقة يف إعداد القائمة؛                  
                                                                                                                          واحلاجـة إىل مواصـلة النظر يف مجيع جوانب اآلثار اليت سيحدثها حظر التهديد باستعمال القوة أو استعمال القوة على                    
                               ً                                                                             املعـاهدات؛ وفكرة أن املوضوع أساساً مسألة من مسائل قانون املعاهدات يف املقام األول، واستبعاد النـزاعات املسلحة      

                                                                           ة أمور، وعلى سبيل املثال بني األطراف يف نزاع مسلح والدول الثالثة، مبا يف                                      واقترح كذلك التفرقة بني عد      .              غـري الدولية  
                                                                                                                       ذلـك الدول احملايدة؛ وبني الدول األطراف يف معاهدة والدول املوقعة على هذه املعاهدة؛ وبني املعاهدات النافذة وتلك                  

                              ني الدول نفسها أو بني تلك الدول                                                                          املعـاهدات الـيت صدق عليها عدد غري كاف من األطراف؛ وبني املعاهدات املربمة ب      
                                                                                                     ومنظمات دولية تكون الدول األطراف يف نزاع أعضاء فيها؛ وبني اآلثار اليت حتدث على أحكام حمددة من معاهدة واآلثار 
                                                                                                                  الـيت حتـدث على املعاهدة برمتها؛ وبني حاالت تعليق املعاهدات وحاالت إهنائها؛ وبني اآلثار املتعلقة بالرتاعات الدولية            

                                                                                                                          آلثار املتعلقة بالرتاعات الداخلية؛ وبني اآلثار اليت حتدثها النـزاعات الواسعة النطاق على املعاهدات واآلثار اليت حتدثها                  وا
                                                                                                                        الـنـزاعات احملـدودة النطاق، وبني اآلثار اليت حتدث على املعاهدات الثنائية واآلثار اليت حتدث على املعاهدات املتعددة                  

  .                                             ات املتعددة األطراف اليت صدق عليها على نطاق واسع                      األطراف، وال سيما املعاهد

  A/CN.4/550   (    ٢٠٠٥                                                                                   وأثين على األمانة مرة أخرى للمذكرة اليت قدمتها إىل اللجنة بشأن هذا املوضوع يف عام         -   ٢٧٨
   ).Corr.2   وCorr.1 و

  التعليقات على مشاريع املواد-٢

 )٤٠٨( النطاق-١املادة 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

                             ورأى أن االقتراحات الداعية      .                                           مل يثر صعوبة كبرية يف اللجنة السادسة        ١                              قرر اخلاص بأن مشروع املادة               ذكـر امل   -   ٢٧٩
                                                                    ً                                               إىل توسـيع نطـاق املوضـوع حبيـث يشمل املعاهدات اليت تدخل املنظمات الدولية طرفاً فيها، ال تدخل يف حسباهنا                     

   .                                    الصعوبات املالزمة ملوضوع خمتلف يف نوعيته

  ة           ملخص املناقش  ) ب ( 

                                                 وأبديت معارضة ملوقف املقرر اخلاص الذي يرى أن          .                                                        أبـدي تأييد إلدراج املنظمات الدولية يف نطاق املوضوع         -   ٢٨٠
                                  ً                                         ً                                             إدراج املنظمات الدولية سيشكل توسيعاً للموضوع، مبا أن هذا املوضوع ال يوحي تلقائياً بأنه يقتصر على املعاهدات بني                  

                      وأشري إىل أنه بالنظر      .                                                         ىل حد ال يسمح بتبنيها يف سياق نظر اللجنة يف املوضوع                                              وال تعترب املسألة معقدة بالضرورة إ       .      الدول

                                                        

  : ١                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٠٨ (

 النطاق
  .                                                                          تسري مشاريع املواد هذه على آثار النـزاع املسلح فيما يتعلق باملعاهدات بني الدول  
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                                                     ً                                                                          إىل تـزايد أعداد املعاهدات اليت دخلت املنظمات الدولية طرفاً فيها، فمن املتصور أن تتأثر هذه املنظمات بإهناء أو إلغاء                    
  .                                       معاهدة هي طرف فيها، نتيجة الستعمال القوة

                                                                                     ام املقرر اخلاص عن إدراج املنظمات الدولية يف نطاق املوضوع، لألسباب العملية اليت                                    وأيد أعضاء آخرون إحج    -   ٢٨١
                                                                                                                     وأشري إىل أنه قد مت وضع اتفاقيات منفصلة لقانون املعاهدات، وأن اللجنة تتبع هذا النمط بالتحديد فيما يتعلق                    .        ذكـرها 

                                          اختاذ أي قرار بشأن توسيع نطاق املوضوع                                            وذهب رأي آخر إىل أنه ميكن إرجاء          .                                   مبوضـوع مسؤولية املنظمات الدولية    
  .                                                            على هذا النحو إىل أن يتم إحراز تقدم يف العمل املتعلق هبذا املوضوع

                                                                                                                        وفـيما يتعلق مبوقف الدول الثالثة، رئي أنه إذا كانت هناك قاعدة خاصة تتعلق بإهناء أو تعليق معاهدة يف حالة                     -   ٢٨٢
                                                                       القاعدة إال على العالقة بني دولة طرف يف نزاع مسلح ودولة أخرى                                                                 نشـوب أعمـال القتال، فمن املتوقع أال تؤثر هذه         

     ً                                                                                   ووفقاً لقانون املعاهدات، فإن النـزاع املسلح الذي قد ينشأ بني دولة طرف يف معاهدة                .         ً                    طـرف أيضاً يف ذلك النـزاع     
                     اتفاقية فيينا لعام       (" )٤٠٩ (                                                 ً                                                 ودولـة ثالـثة لن حيدث سوى النتيجة املنصوص عليها عموماً يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات               

   .                                                           ، وخباصة حدوث تغري أساسي يف الظروف واستحالة التنفيذ لسبب طارئ  ")    ١٩٦٩

                                                                                                               أمـا فيما يتعلق باالقتراح الداعي إىل أن تغطي مشاريع املواد املعاهدات املطبقة بصورة مؤقتة بني األطراف، فقد              -   ٢٨٣
      من    ٢٥                                                  يذهب إىل أنه ميكن حل املسألة بتطبيق املادة                                                                       أعـرب بعض األعضاء عن شكوكهم إزاء رأي املقرر اخلاص الذي          

   .     ١٩٦٩                   اتفاقية فيينا لعام 

 )٤١٠( استخدام املصطلحات-٢املادة 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

                                  ً                   ، أن التعاريف الواردة فيه هي، وفقاً لنص املادة الصريح،  ٢                                                أكـد املقرر اخلاص، يف معرض تقدميه ملشروع املادة        -   ٢٨٤
         ً                       ، استناداً إىل التعريف الوارد      "       املعاهدة "            ً          تتضمن تعريفاً ملصطلح      )  أ (                           وقال إن الفقرة الفرعية        ".        اد هذه                   ألغراض مشاريع املو   "

        النـزاع  "                              وعلى عكس ذلك، أثار تعريف        .                                         ومضى يقول إن النص مل يثر أي صعوبات         .     ١٩٦٩                             يف اتفاقـية فييـنا لعام       
                                  ً                      أن اآلراء قد انقسمت بالتساوي تقريباً يف كل من جلنة                 وأوضح    .     ً            كثرياً من النقاش    )  ب (                            الوارد يف الفقرة الفرعية       "      املسلح

                                                        
  United Nations, Treaty .    ١٩٦٩     مايو  /      أيار  ٢٣                                                      اتفاقـية فييـنا لقانون املعاهدات، اليت حررت يف فيينا يف     )   ٤٠٩ (

Series, vol. 1155, p. 331.  
  : ٢                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤١٠ (

 استخدام املصطلحات
  :                      أغراض مشاريع املواد هذه  

                                                                            اتفاق دويل معقود بني دول بصورة خطية وخاضع للقانون الدويل، سواء أثبت              "        املعاهدة "           يقصد ب       ) أ (
            ميته اخلاصة؛                                                          ً        يف وثيقة وحيدة أو يف اثنتني أو أكثر من الوثائق املترابطة، وأياً كانت تس

                                                                             حالة حرب أو قتال ينطوي على عمليات مسلحة من شأهنا أن تؤثر بطبيعتها               "               النـزاع املسلح  "           يقصد ب       ) ب (
                                                                                                                           أو مبداهـا عـلى نفاذ املعاهدات بني الدول األطراف يف النـزاع املسلح أو بني الدول األطراف يف النـزاع املسلح والدول                     

  .                                                             ي للحرب أو إعالن آخر من أي طرف أو من كل األطراف يف النـزاع املسلح                                   الثالثة، بصرف النظر عن صدور إعالن رمس
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                 وباإلضافة إىل ذلك،   .                                                                                                    القـانون الـدويل واللجنة السادسة فيما يتعلق، على سبيل املثال، بإدراج النـزاع املسلح الداخلي           
                   فعلى سبيل املثال،  .                      ً                                                                      الحـظ املقرر اخلاص أن جزءاً من الصعوبة يتمثل يف اجتاه اعتبارات السياسة العامة يف اجتاهات خمتلفة      

                                                                                                                         ليس من الواقعية فصل النـزاع املسلح الداخلي مبعناه الضيق عن األنواع األخرى من النـزاع املسلح الداخلي الذي لـه                  
                                                                                   وهذا النهج ميكن أن يقوض يف الوقت ذاته سالمة العالقات القائمة مبوجب املعاهدات               .                                 يف الواقع روابط وأسباب خارجية    

                                                                                                 ية احملتملة لإلدعاء بوجود نزاع مسلح ألغراض مشاريع املواد وما يترتب على ذلك من تعليق أو                                       بتوسـيع األسس الوقائع   
   .                                  إهناء للعالقات القائمة مبوجب املعاهدة

             ملخص املناقشة  ) ب ( 

    ).  أ (                        الوارد يف الفقرة الفرعية   "        املعاهدة "                           كان هناك تأييد لعام لتعريف  -   ٢٨٥

              فقد أيد عدد     .                            ، استمر االنقسام يف الرأي     ) ب (                               ، الوارد يف الفقرة الفرعية       "   سلح           النـزاع امل  "                      وفيما يتعلق بتعريف     -   ٢٨٦
                                                    وأشري إىل أن تكرار حدوث هذه النـزاعات وقوهتا يف           .                                                             من األعضاء إدراج النـزاعات املسلحة غري الدولية بنص صريح        

            وإدراج هذه    .                     أسباب تؤيد إدراجها                                      ً                                                  الـزمن احلديث، وحقيقة أهنا قد حتدث آثاراً على نفاذ املعاهدات بني الدول، مجيعها               
                                                                   وأشري إىل أن هذا النهج سيتناسب مع االجتاهات احلديثة يف القانون             .                                                     الـنـزاعات سـيعزز القيمة العملية ملشاريع املواد       

   .                                                                                                                          اإلنسـاين الدويل الذي يتجه إىل التقليل من أمهية التفرقة بني النـزاعات املسلحة الدولية والرتاعات املسلحة غري الدولية                 
                                        وأبدي تفضيل لتعريف يستند إىل الصيغة        .                      يشمل االحتالل العسكري    "               النـزاع املسلح  "                                    وأبـدي تأيـيد لوضع تعريف ل          

  . )٤١٢ (    ١٩٥٤                           وكذلك إىل اتفاقية الهاي لعام    )٤١١ (     تاديش                املستخدمة يف قضية 

               أن هذا النهج             وأشري إىل     .                                                                                  وفضـل أعضاء آخرون حصر التعريف يف النـزاعات الدولية أو الرتاعات بني الدول             -   ٢٨٧
                                                           ورئي أنه ينبغي االسترشاد مبعيار ما إذا كان من احملتمل            .  ١                                                           سيحفظ االتساق مع طريقة استخدام اجلملة يف مشروع املادة          

                                                                                                                          أن تؤثر النـزاعات الداخلية حبكم طبيعتها على نفاذ املعاهدات بني دولة طرف يقع فيها النـزاع ودولة طرف أخرى أو                   
                                                                              وعلى الرغم من التسليم بإمكانية وجود بعض األمثلة على هذا التأثري، فقد              .                  نـزاعات الداخلية                              دولة ثالثة؛ وليس تواتر ال    

         ً         ورئي أيضاً أن هناك   .                                                                ً                          أبـدي شـك فـيما إذا كانت هذه األمثلة تشكل ممارسة للدول أو مبدأ راسخاً على حنو يعتد به        
                                        وأشري كذلك إىل أنه ال ميكن معاجلة مجيع          .           الدولية       ً      ً                                                       اختالفاً نوعياً بني النـزاعات املسلحة الدولية والرتاعات املسلحة غري        

                ً                                                  ورئي أنه ميكن بدالً من ذلك التركيز على حبث العالقة بني تطبيق              .                                                    النـزاعات، الدولية منها والداخلية، بنفس األسلوب     

                                                        
) ٤١١   (  ICTY The Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a "DULE", judgment, Case No. IT-94-1, Appeals  

Chamber, 15 July 1999, para. 84:  

                           وعالوة على هذا ففي حالة       .                                        ً                                          وممـا ال شك فيه أن أي نزاع مسلح يكون دولياً إذا وقع بني دولتني أو أكثر                 "
        ً                                         أو، رهناً بالظروف، يكون دويل الطابع إىل جانب         (                                                    ً             نشـوب نزاع مسلح داخلي خارج والية الدولة، قد يصبح دولياً            

                                             ً                    تدخلت دولة أخرى يف ذلك الصراع بقواهتا، أو بدالً من ذلك؛           ̀  ١̀               ، وذلك إذا     )          ً      ً       ً            كونـه نـزاعاً مسـلحاً داخلـياً       
   ".                                           املسلح الداخلي كانوا يعملون لصاحل دولة أخرى                      بعض املشتركني يف الصراع̀  ٢̀     إذا 

     مايو  /       أيار   ١٤                                                                                             اتفاقـية الهاي حلماية امللكية الثقافية يف حالة نشوب صراع مسلح، اليت حررت يف الهاي يف                   )   ٤١٢ (
١٩٥٤     .  United Nations, Treaty Series, vol. 249, p. 240.  
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               دول، وال سيما                        ً                                                                                     املعـاهدات اليت تشمل دوالً تقع فيها النـزاعات الداخلية وااللتزامات األخرى اليت قد تقع على عاتق ال                
                                                                 وينبغي أن ينظر املرء إىل العالقة بني االلتزامات اليت تنشأ عن             .  )٤١٣ (                                                    االلـتزام باحلياد جتاه الدول املشاركة يف النـزاعات       

  .                         معاهدة وغريها من االلتزامات

                  اقية فيينا لعام             من اتف   ٣         ً           ً        ً     ً                                                            ورئـي أيضاً أن هناك حالً توفيقياً ممكناً يتمثل يف نص مماثل لذلك النص الوارد يف املادة                   -   ٢٨٨
  "           حالة احلرب  "         ً                  وأشري أيضاً إىل أن عبارة        .                                                                          ، والـذي يعاجل االتفاقات الدولية اليت ال تدخل يف نطاق تلك االتفاقية                ١٩٦٩

(state of war)   حالة التحارب "                                                        قـد عفـى عليها الزمن، وأنه ميكن االستعاضة عنها بعبارة             "  (state of belligerency) .  
   .          يف التعريف  "                           اإلنفاذ الذي تقوم به الشرطة "             م إدراج نشاط                       ويذهب اقتراح آخر إىل عد

 )٤١٤( اإلهناء أو التعليق غري التلقائي-٣املادة 

                عرض املقرر اخلاص   ) أ ( 

  )  ٢ (                تغيري العنوان؛ و   )  ١   : (                                                                                       أشـار املقرر اخلاص إىل أن هناك تغيريين قد أدخال على النص يف التقرير الثالث ومها                -   ٢٨٩
     ّ                         ً       ، وذكّر بأن هذا النص يظل أساسياً جملموعة (necessarily)  "         بالضرورة "        بتعبري (Ipso facto)  "     ً ائياً   تلق "                 االستعاضة عن تعبري 

                 والحظ أن غالبية     .  )٤١٥ (    ١٩٨٥                                                                                               مشـاريع املواد برمتها، وأنه يستند إىل القرار الذي اعتمده معهد القانون الدويل يف عام                
  . ٣                                                   الوفود يف اللجنة السادسة مل جتد إشكالية يف مشروع املادة 

             ملخص املناقشة  ) ب ( 

              ملخطط مشاريع  ٣                                                                                            كـان هناك اعتراف عام من األعضاء بأمهية مبدأ االستمرارية الذي ينص عليه مشروع املادة               -   ٢٩٠
  :                                                                               بتوكيد أكرب وذلك على سبيل املثال بإعادة صياغة النص على النحو التايل             ٣                             واقترح صياغة مشروع املادة       .             املواد برمته 

                                  وكان هناك اقتراح آخر يدعو إىل         ".                                                         نشوب النـزاع املسلح أو يعلق بالضرورة نفاذ املعاهدات                                بصـورة عامة، ال ينهي       "
                                                             ً        ً            فيما عدا الظروف االستثنائية اليت يكون فيها النـزاع املسلح مشروعاً أو مربراً              :                                         إضافة الشرط التايل إىل الصياغة اجلديدة     

                     ً     ً                     بقاء املعاهدات متوقفاً حصراً على نشوب نزاع مسلح                               وأشري كذلك إىل أنه ينبغي أال يكون   ".                         مبوجـب القـانون الدويل    
                                                                                                       فحسـب، بـل وعـلى احتمال توافق هذا النـزاع املسلح ليس فقط مع موضوع وغرض املعاهدة، بل مع ميثاق األمم        

   .            ً املتحدة أيضاً

                                                        
  .case of the S.S. "Wimbledon", P.C.I.J. Series A, No. 1, 1923, p. 2     انظر   )   ٤١٣ (
  : ٣                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤١٤ (

 اإلهناء أو التعليق غري التلقائي
  :                                                        نشوب النـزاع املسلح ال ينهي أو يعلق بالضرورة نفاذ املعاهدات  
                           بني األطراف يف النـزاع املسلح؛  ) أ (  
   .                                                  بني طرف أو أكثر من أطراف النـزاع املسلح ودولة ثالثة  ) ب (  

  .Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61 (II), pp. 278-283     انظر   )   ٤١٥ (
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   بني                                                                                                      وبيـنما أبـدي تأييد للمصطلح اجلديد الذي استخدمه املقرر اخلاص، أشار عضو كذلك إىل عدم االتساق                -   ٢٩١
                      وأبدي تفضيل الستخدام     .                       الواردة يف النص نفسه     "         بالضرورة    ...    ال   "                      الواردة يف العنوان و     "             غري التلقائي  "                استخدام عباريت   

  "        ً تلقائياً "                      ً                                                        وأبدى أعضاء آخرون أيضاً اعتراضهم على الرأي الذي يشري إىل ترادف تعبريي               .        يف النص   "             غري التلقائي  "       عبارة  
   ".        بالضرورة " و

 )٤١٦(ابلية املعاهدات لإلهناء أو التعليق يف حالة النـزاع املسلح دالئل ق-٤املادة 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

  َّ                                                ً                                                                   ذكَّر املقرر اخلاص بأن اآلراء قد انقسمت بالتساوي تقريباً داخل اللجنة السادسة فيما يتعلق بإدراج معيار النية                  -   ٢٩٢
                                                       ن معارضة االعتماد على معيار النية تستند عادة إىل                     وأشار إىل أ     ).                 ً                                    وهـذا ما حدث أيضاً يف جلنة القانون الدويل نفسها          (

                                                     ً                                                      مشاكل التأكد من نية األطراف، لكنه رأى أن هذا يسري أيضاً على عدد كبري من القواعد القانونية، مبا يف ذلك األحكام    
        سة ليس      ً                                                                            وفضالً عن ذلك، ذكر أن االختالف بني وجهيت النظر املعرب عنهما يف اللجنة الساد               .                          التشـريعية والدسـتورية   

                                                                              فوجود معاهدة وتفسريها ليست مسألة متعلقة بالنية اجملردة، بل بنية األطراف             .       ً                                    جوهـرياً على األرجح من الناحية العملية      
   .                                                       كما تتجلى يف العبارات اليت استخدمتها ويف ضوء الظروف احمليطة

              ملخص املناقشة   ) ب ( 

                                                  قاء على معيار نية األطراف وقت إبرام املعاهدة كمعيار                       على مدى مالئمة اإلب    ٤                                تركز حبث اللجنة ملشروع املادة       -   ٢٩٣
                      وقد أثار هذا النهج      .                                                                                                 غالب لتحديد مدى قابلية معاهدة لإلهناء أو التعليق بسبب نشوب نزاع مسلح بني الدول األطراف              

         الصعوبات                                                                                                                  مـن جديد انتقاد عدد من األعضاء الذين كرروا رأيهم بأن اللجوء إىل النية املفترضة لألطراف يظل من أهم                    
                                                                                     وأكد هؤالء األعضاء أنه على الرغم من أن نية األطراف يف املعاهدات ميكن أن تكون                 .                                    الكامـنة يف مشاريع املواد برمتها     

  .                                                                                                       أحـد املعايري املمكنة لتحديد مصري معاهدة يف حال نشوب نزاع مسلح، فإهنا ال ميكن أن تكون املعيار املطلق أو الغالب  
  .                                                                                    قع الدول األطراف وقت إبرام املعاهدة مصري هذه املعاهدة يف حالة نشوب نزاع مسلح بينها                 ً                 وال ميكن أيضاً تصور أن تتو     

ُ                                         وُرئـي كذلـك أن اإلشـارة إىل املادتني                        ُ                             غري كافية؛ وأُشري إىل أن إدراج معيار            ١٩٦٩                             من اتفاقية فيينا لعام        ٣٢    و   ٣١ 
                     ً                     مجلة أمور أخرى، إدراجاً باإلحالة كوسيلة              ، ضمن    ) ٧                        ً                       وهو معيار مشار إليه أيضاً يف مشروع املادة          (                  املوضـوع والغرض    

                                                                                                                   لـتحديد نية األطراف يف معاهدة، مسألة بالغة التعقيد أو بالغة انعدام اليقني وقد تؤدي إىل اخللط بني عدة معايري، بعضها        
                                                        

  : ٤                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤١٦ (

 دالئل قابلية املعاهدات لإلهناء أو التعليق يف حالة النـزاع املسلح
                                                                   ً                                   تـتحدد قابلية املعاهدات لإلهناء أو التعليق يف حالة النـزاع املسلح استناداً إىل نية األطراف وقت                 - ١

   .       ملعاهدة       إبرام ا
  :                                                                      ً   وتتحدد نية أطراف املعاهدة فيما يتعلق بقابليتها لإلهناء أو التعليق استناداً إىل - ٢  
                                    من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛  ٣٢   و  ٣١             أحكام املادتني   ) أ (  
  .                              وطبيعية ونطاق الرتاع املسلح املعين  ) ب (  
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   سري               يتناوالن تف      ١٩٦٩    ً                                                               وفضالً عن ذلك، فإن هذين احلكمني من أحكام اتفاقية فيينا لعام              .                          ذايت وبعضها اآلخر موضوعي   
                                                                                                                       األحكام يف معاهدة؛ غري أنه يف معظم احلاالت لن ترد يف املعاهدة مثل هذه اإلشارة احملددة إىل نتائج نشوب نزاع مسلح                     

  .               بني الدول األطراف

   ُ                                                                                                      واقُترح اعتماد معايري أنسب، مثل مدى توافر مقومات االستمرار لنفاذ أحكام معينة من املعاهدة يف حالة نشوب          -   ٢٩٤
                                    قائمة بالعوامل اليت ميكن اعتبارها       )                  ، أو ما يعادهلا    ٧                 يف مشروع املادة     (                  ُ          لتحقيق ذلك ميكن أن ُتدرج       و  .                نـزاعات مسلحة  

     ً                                                                                                              مؤشـراً ملـدى اسـتمرار أو عـدم استمرار نفاذ املعاهدة يف حالة نشوب نزاع مسلح، مبا يف ذلك طبيعة املعاهدة، أي                
                                                 ملعاهدة يشري إىل النـزاع املسلح؛ ومدى النـزاع؛                                   ً                             أي ما إذا كان استمرارها ممكناً؛ ووجود نص صريح يف ا            :        موضوعها

                                                                                                              وعـدد األطـراف يف املعاهدة؛ وأمهية استمرار املعاهدة حىت يف حاالت احلرب؛ ومدى توافق األداء مبوجب املعاهدة مع               
  .                                                             ممارسة الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس مبوجب ميثاق األمم املتحدة

                           فاللجوء إىل معيار النية،      :                                                 الفات يف املواقف ليست باالتساع الذي تبدو عليه                                        وأشار أعضاء آخرون إىل أن االخت      -   ٢٩٥
                                         ولذا فإن مصدر اللبس احملتمل هو إدراج         .                                                                               حـىت لو كانت النية املفترضة، هو ممارسة شائعة يف تفسري التشريعات الوطنية            

              ضمن مشروع    ٧                     إدراج مشروع املادة        ً           ُ        وفضالً عن ذلك، اقُترح       .    ُ                      واقُترح حذف هذه العبارة      ".                    وقت إبرام املعاهدة   "       عبارة  
  .       جديدة ٤                ، باعتباره فقرة  ٣      املادة 

  )٤١٧ (                                  األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات- ٥      املادة 
  )٤١٨ (                                  إبرام املعاهدات وقت النـزاع املسلح-       ً مكرراً   ٥      املادة 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

                                      ً         الصرف، زائد عن احلاجة، لكن هناك اتفاقاً                                    ، من زاوية الصياغة مبعناه     ٥                                       أشـار املقرر اخلاص أن مشروع املادة         -   ٢٩٦
  .    ً                              ً           عاماً على ضرورة إدراج هذا النص حرصاً على الوضوح

         ، ولكنه   ٥                     من مشروع املادة      ٢                             كان قد سبق إدراجه كفقرة           ً  مكرراً     ٥                                          وأشار املقرر اخلاص إىل أن مشروع املادة         -   ٢٩٧
                                                   ت إىل متييز هذا النص عن النص الوارد يف مشروع                ً      ً                       ً                                 معروضـاً حالياً كمشروع مادة مستقلة بناًء على االقتراحات اليت دع          

                                                        
  : ٥                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤١٧ (

 عاهداتاألحكام الصرحية بشأن نفاذ امل
                                                 ً                                            تكون املعاهدات املنطبقة على حاالت النـزاع املسلح وفقاً ألحكامها الصرحية نافذة يف حالة النـزاع املسلح، 
  .                                                                                                        دون مساس بإبرام اتفاقات قانونية بني أطراف النـزاع املسلح تنطوي على تعليق املعاهدات ذات الصلة أو اإلعفاء منها

  :ًً      مكررا   ٥                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤١٨ (

 برام املعاهدات وقت النـزاع املسلحإ
                                                                                 ً               ال يؤثر نشوب النـزاع املسلح على قدرة األطراف يف النـزاع املسلح على إبرام املعاهدات وفقاً التفاقية فيينا 

  .               لقانون املعاهدات
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ُ                 وقـد ُحـذف مصطلح        .  ٥         املـادة                                              فاملقصود مبشروع املادة هو أن يعكس جتربة          ".     قدرة "   ّ              وحلّ حمله مصطلح      "      صالحية "    
  .                                                                       األطراف املتحاربة يف نزاع مسلح، اليت تربم اتفاقات فيما بينها يف أثناء النـزاع

             ملخص املناقشة  ) ب ( 

          ، ولوضعها      ً مكرراً   ٥  ُ                          وأُبدي تأييد عام ملشروع املادة   .                  يف أثناء املناقشة ٥                       اعتراض على مشروع املادة               مل يـبد أي      -   ٢٩٨
   ُ                                       ، أُشري إىل أنه يف أثناء النـزاع املسلح         "    قدرة "       مبصطلح    "      صالحية "                                    وفيما يتعلق باالستعاضة عن مصطلح        .             كـنص مستقل  

   .                                                علق هنا بالقدرة أو الصالحية بل حبرية إبرام معاهدة     ّ           ومن مثّ فاألمر ال يت  .                                 حتتفظ األطراف بسلطة إبرام املعاهدات

 )٤٢٠(القانون املنطبق وقت النـزاع املسلح -)٤١٩(     ًمكررا  ٦املادة 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

     ُ                                           وقد أُدرج استجابة لعدد من االقتراحات املقدمة         .             هو نص جديد       ً  مكرراً     ٦                                    ذكر املقرر اخلاص أن مشروع املادة        -   ٢٩٩
                                                                                            دسة وجلنة القانون الدويل واليت تدعو إىل إدراج نص يعكس املبدأ الذي أعلنته حمكمة العدل الدولية                             يف كل من اللجنة السا    

                 واملتصلة بالعالقة     )٤٢١ (                                                                   شرعية التهديد باستعمال األسلحة النووية أو استعمال هذه األسلحة                                      يف الفـتوى الصـادرة بشأن       
                                                   ن اخلاص املنطبق، أي القانون املنطبق وقت النـزاع املسلح                                                              القائمة، يف سياق النـزاع املسلح، بني حقوق اإلنسان والقانو        

                                                                                 وأشار املقرر اخلاص إىل أنه على الرغم من أن املبدأ، مبعناه الضيق، زائد عن                .                                           والذي يستهدف تنظيم سري األعمال القتالية     
  .                                  ً      ً             احلاجة، فإن مشروع املادة يوفر إيضاحاً مفيداً بأسلوب تفسريي

             ملخص املناقشة  ) ب ( 

      ً   ُ                              ً                      مكرراً، ُرئي أنه ينبغي إيالء االعتبار أيضاً للصيغة اليت           ٦     َّ                                              ما أيَّـد عـدد من األعضاء إدراج مشروع املادة                بيـن  -   ٣٠٠
                                                           اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية                                                                 اعـتمدهتا حمكمـة العدل الدولية يف الفتوى الصادرة بشأن           

                                                                       د معاهدات حقوق اإلنسان نتيجة لنفاذ القانون اخلاص الذي يتألف من                    َّ                            ، حبيث يوضَّح أنه ينبغي عدم استبعا       )٤٢٢ (       احملـتلة 
                                                        

                                                                    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق             انظر    .  ٦                                سحب املقرر اخلاص مشروع املادة        )   ٤١٩ (
  .  ٢٩         ، الفقرة A/CN.4/578           ، والوثيقة    ٢٠٨   و   ٢٠٧           ، الفقرتان  )A/61/10   (  ١٠    رقم 

  :     ً مكرراً   ٦                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٢٠ (

 القانون املنطبق وقت النـزاع املسلح
                       ُ  ِّ                                                                                         يستمر تطبيق املعاهدات املُحدِّدة للمعايري، مبا فيها املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان ومحاية البيئة، وقت النـزاع               

  .                  ُ                                                                           لح، غري أن تطبيقها ُيحدد بالرجوع إىل القانون اخلاص املنطبق، أي القانون املنطبق يف حالة النـزاع املسلح   املس
) ٤٢١   (  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226 

at 240, para. 25.  
) ٤٢٢   (  Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, I.C.J. 

Reports 2004, p. 136 at 178, para. 106.  
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ّ                                           ودعا اقتراح آخر إىل إعادة صياغة النص بعبارات أعّم دون قصره على املعاهدات احملددة                .                             القـانون اإلنسـاين الـدويل                                                    
                     ً   املسلح باعتباره قانوناً                                                                                       وذهب رأي آخر إىل عدم ضرورة اإلشارة على حنو حمدد إىل القانون اإلنساين للنـزاع                 .          لـلمعايري 

                 ورأى أعضاء آخرون   .     ً                                                                     ُ                    خاصاً مبا أن نفاذ مبدأ القانون اخلاص سيحدث يف مجيع األحوال إذا ما كانت احلالة املُحددة تربره           
                                                                                                                            أن مشروع املادة ينبغي أن حيذف ألن تطبيق قانون حقوق اإلنسان أو قانون البيئة أو القانون اإلنساين الدويل يتوقف على                    

  .                           ة ال ميكن تصنيفها يف مادة عامة        ظروف حمدد

ً                                   نفاذ املعاهدات بناء  على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها-٧املادة                    )٤٢٣( 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

                               وقال إن القضية الرئيسية متعلقة   .                          ملخطط مشاريع املواد برمته ٧                                             شـدد املقـرر اخلاص على أمهية مشروع املادة         -   ٣٠١
                                                                                     ملعاهدات اليت يكون املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها أن تستمر يف النفاذ خالل نزاع                                             بإدراج قائمة إرشادية بفئات ا    

                      ُ                                                                          وذكر مبختلف اآلراء اليت أُعرب عنها بشأن املسألة يف اللجنة السادسة وجلنة القانون الدويل وأعرب من جديد عن   .     مسلح
           وأشار كذلك   .                               إلبقاء عليها كمرفق ملشاريع املواد                                                                تفضيله لإلبقاء على هذه القائمة بصورة أو بأخرى، مبا يف ذلك إمكانية ا

                                                        
  : ٧                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٢٣ (

ً                                  نفاذ املعاهدات بناء  على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها                   
          نفاذ خالل                                                                                     يف حالـة املعـاهدات اليت يكون املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها أن تستمر يف ال               - ١

  .                                                    النـزاع املسلح، ال مينع وقوع نزاع مسلح يف حد ذاته نفاذها
  :                                       واملعاهدات املتسمة هبذا الطابع تشمل ما يلي - ٢  
                                          املعاهدات اليت تسري صراحة يف حالة نزاع مسلح؛  ) أ (  
            ُ                                                         املعاهدات املُعلنة أن املنشئة أو املنظمة حلقوق دائمة أو نظام أو مركز دائم؛  ) ب (  
                                                                              عاهدات الصداقة والتجارة واملالحة واالتفاقات املماثلة املتعلقة باحلقوق اخلاصة لألفراد؛ م  ) ج (  
                           معاهدات محاية حقوق اإلنسان؛   ) د (  
                               املعاهدات املتعلقة حبماية البيئة؛    ) ه (  
                                                                    املعاهدات املتعلقة باجملاري املائية الدولية واملنشآت واملرافقات املتصلة هبا؛  ) و (  
                             هدات الشارعة املتعددة األطراف؛    املعا  ) ز (  

                                                                                                        املعـاهدات املـتعلقة بتسـوية املنازعات بني الدول بالوسائل السلمية، مبا فيها اللجوء إىل التوفيق                  ) ح (
                                       والوساطة والتحكيم وحمكمة العدل الدولية؛

     ام؛                                                                                  االلتزامات الناشئة مبوجب اتفاقيات متعددة األطراف متعلقة بالتحكيم التجاري وتنفيذ األحك  ) ط (
                                         املعاهدات ذات الصلة بالعالقات الدبلوماسية؛  ) ي (  
  .                                    املعاهدات ذات الصلة بالعالقات القنصلية  ) ك (  
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                                                                                                                                إىل أنه بالنظر إىل ما يتسم به املوضوع من تعقيد، فال بد من إفساح اجملال يف القائمة لتلك الفئات من املعاهدات املستندة                      
   .          نة السمعة                                                                                        إىل ممارسات الدول وكذلك الفئات غري املستندة إليها وإن كانت تتمتع بدعم يف املمارسة القانونية حس

             ملخص املناقشة  ) ب ( 

                                                                 وكذلك لقائمة الفئات الواردة فيه حىت ميكن موازنة معيار النية       ٧ ُ                                               أُبـدي تأييد للمبدأ املذكور يف مشروع املادة          -   ٣٠٢
                                       وأشار أعضاء آخرون إىل أن أي قائمة         .   ُ                                            وُرئي أنه ميكن إضافة فئات أخرى إىل القائمة         .  ٤                             املذكـور يف مشـروع املادة       

                                                                                                               ئات املعاهدات ينبغي أن تستند إىل جمموعة من املعايري املتفق عليها، واليت ينبغي بدورها أن تكون راسخة يف                               إرشـادية بف  
                         ُ   َّ                                                                      ولوحـظ كذلـك أن هنج القائمة ُمقيَّد حبقيقة مضموهنا أنه على الرغم من إمكانية استمرار بعض                   .                  ممارسـات الـدول   

                                                       كون املسألة يف حاالت أخرى متعلقة بدرجة أكرب بأحكام                                                                    املعاهدات جبميع أحكامها يف حالة نشوب نزاع مسلح، فقد ت         
                                                                  وذهب رأي آخر إىل أنه ميكن اتباع هنج خمتلف يشمل مبوجبه النص،              .                                                  معينة قابلة لالستمرار وليس املعاهدة نفسها ككل      

                      سبان عند التحقق مما       ً                                                                                                      بدالً من قائمة بفئات املعاهدات، قائمة بالعوامل أو املعايري العامة ذات الصلة اليت ميكن أخذها يف احل                
    ً                             وفضالً عن ذلك، ميكن التفرقة بني فئات   .  )٤٢٤ (                                                                    إذا كـان املوضوع والغرض يستلزمان استمرار النفاذ يف أثناء نزاع مسلح    

                                                                                                                       املعـاهدات اليت ال ميكن أن ينهيها نزاع مسلح حتت أي ظرف من الظروف، وتلك الفئات اليت ميكن اعتبارها معلقة أو                     
   .     ً       تبعاً للظروف                        منتهية أثناء نزاع مسلح، 

   ُ        ً            واقُترح أيضاً أن تشمل      .   ُ                                                                                 وأُبديـت معارضـة لتفضيل املقرر اخلاص عدم إدراج املعاهدات املدونة لقواعد آمرة             -   ٣٠٣
     وذهب   .                                                                         ً                                              القائمـة املعاهدات أو االتفاقات احملددة للتخوم الربية والبحرية واليت تنتمي أيضاً حبكم طبيعتها إىل النظم الدائمة                

                                                                                                قات هي أفضل مكان للمناقشة املتعلقة باألحكام أو بأنواع األحكام املعينة من املعاهدات، اليت                                          رأي آخـر إىل أن التعلـي      
   .  ٤                يف مشروع املادة  ٧                                     ودعا اقتراح آخر إىل إدراج مشروع املادة   .                                 ستستمر يف حالة نشوب النـزاع املسلح

 )٤٢٥( طريقة التعليق أو اإلهناء-٨املادة 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

                                                                                                      املقـرر اخلاص، كما هو احلال بالنسبة لعدد من أحكام النصف الثاين من مشاريع املواد، أن مشروع                        الحـظ    -   ٣٠٤
                                                    ورأى أنه ليس من الضروري حماولة تعريف التعليق          .                                                          ، مبعـناه الضيق، زائد عن احلاجة بسبب طابعه التفسريي          ٨         املـادة   
  .        أو اإلهناء

 

                                                        
  .      أعاله ٤                                 انظر املناقشة املتعلقة مبشروع املادة   )   ٤٢٤ (
  : ٨                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٢٥ (

 طريقة التعليق أو اإلهناء
                                                س أشكال التعليق أو اإلهناء الواردة يف أحكام                                                                        يف حالـة النـزاع املسلح، تكون طريقة التعليق أو اإلهناء بنف          

  .                                  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  ٤٥     إىل   ٤٢      املواد 
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             ملخص املناقشة  ) ب ( 

     ٤٢                                                                                 ع التفسريي للنص ال مينع إمكانية إجراء مناقشة متعمقة لنتائج تطبيق املواد من                                         لوحـظ يف اللجـنة أن الطاب       -   ٣٠٥
                                                                             ، وأن مواصلة التفكري على هذا النحو قد تكشف أن هذه األحكام لن تكون                  ١٩٦٩                                   مـن اتفاقـية فييـنا لعام           ٤٥    إىل  

                     ً    وذكر أعضاء آخرون أيضاً      .        ع مسلح                                                                                       بالضرورة منطبقة يف سياق املعاهدات اليت يتم تعليقها أو إهناؤها يف حالة نشوب نزا             
                                                                            واتباع اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات قد ال ينطبق ذلك على حاالت املنازعات   ٦٥                                   أن اإلجـراءات املتوخاة يف املادة       

  .                                                  املسلحة اليت ينبغي أن يكون اإلجراء اخلاص هبا أكثر بساطة

 )٤٢٦( استئناف املعاهدات املعلقة-٩املادة 

     اخلاص          عرض املقرر   ) أ ( 

         ً       ً     ً                  ً       ً      ً                    ليس أيضاً ضرورياً متاماً، لكنه يشكل تطويراً إضافياً مفيداً للمبادئ            ٩  َّ                                       ذكَّـر املقـرر اخلاص بأن مشروع املادة          -   ٣٠٦
   .  ٤   و ٣                        الواردة يف مشروعي املادتني 

             ملخص املناقشة  ) ب ( 

                         هناك إهناء أو تعليق                                                                 ً                                   لوحـظ أن نفـس الشواغل املتعلقة بالقاعدة العامة الختاذ النية أساساً لتحديد ما إذا كان                -   ٣٠٧
          ً ولوحظ أيضاً   .  ٩                           ، تسري على مشروع املادة      ٤                                                                       ملعاهدة يف حالة نشوب نزاع مسلح، واليت أثريت يف سياق مشروع املادة             

                                                             ، إذا كان أثر النـزاع املسلح هو تعليق تطبيق املعاهدة،           ٣        ً                                                        أنـه وفقـاً ملبدأ االستمرارية املنصوص عليه يف مشروع املادة            
  .                                   ُ                      ً                        ه مبجرد توقف النـزاع املسلح ينبغي أن ُتستأنف املعاهدة تلقائياً ما مل تكن هناك نية خمالفة         ُ        ينبغي أن ُيفترض أن

                                                        
  : ٩                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٢٦ (

 استئناف املعاهدات املعلقة
ُ                                                                  ً                             ُيستأنف نفاذ املعاهدة املعلقة نتيجة نزاع مسلح شريطة أن يتقرر ذلك وفقاً لنية األطراف وقت إبرام        - ١

  .       املعاهدة
                           ُ ِّ                                                                         تتحدد نية األطراف يف معاهدة ُعلِّق نفاذها نتيجة نزاع مسلح، فيما يتعلق بقابلية املعاهدة الستئناف              - ٢

  :            ً       النفاذ، وفقاً ملا يلي
                                    من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛  ٣٢   و  ٣١             أحكام املادتني   ) أ (  
  .                              طبيعة ونطاق النـزاع املسلح املعين  ) ب (  
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 )٤٢٧( أثر ممارسة احلق يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس على معاهدة-١٠املادة 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

                                      وأوضح أنه كان قد اقترح يف تقريره         .           الشرعية                                 ً                                  أشار املقرر اخلاص إىل أنه ليس صحيحاً أنه مل يتناول مسألة عدم            -   ٣٠٨
                ً                                                               ، وأنه عرض أيضاً األجزاء ذات الصلة من قرار معهد القانون الدويل الصادر             ٣        ً                                 األول نصـاً يـتفق مـع مشروع املادة          

                                                                            وأكد كذلك أن اقتراحه األصلي، أي القول بأن عدم شرعية استعمال القوة             .          ّ      ً      ً        والـذي تبّنى هنجاً خمتلفاً         ١٩٨٥          يف عـام    
                                                                                                   ً               ثـر يف مسـألة ما إذا كان نشوب نزاع مسلح يؤدي إىل التعليق أو اإلهناء كنتيجة تلقائية أو ضرورية، كان اقتراحاً                  ال يؤ 

  .      ً                          ً                                                        ً                                 سـليماً من الناحية التحليلية نظراً ألنه يف حلظة نشوب نزاع مسلح ال يكون حتديد املعتدي يف احلال ممكناً بصورة دائمة                    
                                    جديد كمحاولة لالستجابة لالنتقاد       ١٠                                   قتراحه األصلي، أدرج مشروع مادة                                                  غـري أن املقرر اخلاص، بناء على معارضة ا        

  .                                                                                                                          الـذي يذهب إىل أن صيغته السابقة تتجاهل مسألة عدم شرعية أشكال معينة من استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا                  
  .    ١٩٨٥                                          من قرار معهد القانون الدويل املعتمد يف عام  ٧                         ويستند هذا النص إىل املادة 

            لخص املناقشة م  ) ب ( 

ِ            ً                    كخطوة يف االجتاه الصحيح، اقُتِرح النص أيضاً على موقف            ١٠                                               على الرغم من الترحيب بإدراج مشروع املادة         -   ٣٠٩  ُ                         
                                                                                                    ِ                     الدولـة املمتثلة لقرار يعتمده جملس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وكذلك موقف الدولة املرتِكبة                  

                           ورئي كذلك أن عدم شرعية       .                                  من قرار معهد القانون الدويل      ٩    و  ٨                  تغطيهما املادتان                                         للعـدوان، ومهـا املوقفـان اللذان        
                                                     ً                                                        استعمال القوة وصلتها باملوضوع تتطلبان دراسة أكثر تعمقاً، وخباصة فيما يتعلق مبوقف الدولة املعتدية وتقرير وجود عمل  

                                      هدات السارية بالفعل يف العالقة بني أطراف                                                  ً             من أعمال العدوان، حبيث ميكن استخالص نتائج أكثر تفصيالً على مصري املعا
                                                                       ويدعو اقتراح آخر إىل حبث حالة املعاهدات الثنائية املربمة بني الدولة املعتدية    .                                          النـزاع، وبني هذه األطراف وأطراف ثالثة     

        اهدة أو                                                                                                                  والدولـة القائمـة بالدفـاع عن نفسها وإمكانية وضع إجراء أسرع للدولة القائمة بالدفاع عن نفسها إلهناء مع              
    ٤٥     إىل   ٤٢                                            إىل انطباق اإلجراء الوارد يف املواد من         ٨               ً                                      ويسري ذلك حتديداً، يف ضوء اإلشارة يف مشروع املادة            .          تعلـيقها 

  .                                  ُ                                            ، على تعليق أو إهناء املعاهدات اليت ُتنشئ إجراءات ال تتفق مع احلقائق اخلاصة برتاع مسلح    ١٩٦٩                      من اتفاقية فيينا لعام 

                                                        
  :  ١٠                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٢٧ (

 أثر ممارسة احلق يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس على معاهدة
                                                               ًَ                         ِّ       ً حيق للدولة اليت متارس حقها يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس وفقاًَ مليثاق األمم املتحدة أن تعلِّق، كلياً 

               ً              ه جملس األمن الحقاً ويعترب فيه            ً                                          ً                                           أو جزئياً، نفاذ معاهدة تتناىف مع ممارسة ذلك احلق، رهناً بأي نتائج تنجم عن قرار يتخذ               
  .                 تلك الدولة معتدية
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  )٤٢٨ (    األمن             قرارات جملس -  ١١      املادة 

  )٤٢٩ (                              ً       مركز الدول الثالثة بصفتها دوالً حمايدة-  ١٢      املادة 

  )٤٣٠ (                       حاالت اإلهناء أو التعليق-  ١٣      املادة 

  )٤٣١ (                               ّ   إحياء املعاهدات املنتهية أو املعلّقة-  ١٤      املادة 

               عرض املقرر اخلاص  ) أ ( 

      وفيما   .            املقام األول                                     هي مشاريع ذات طابع تفسريي يف          ١٤       إىل     ١١                                           الحـظ املقرر اخلاص أن مشاريع املواد من          -   ٣١٠
                                                                               ًَ                         ، أوضح املقرر اخلاص أنه حاول اإلشارة إىل القضية دون الشروع يف استطراد حول احلياد وفقاًَ للقانون                   ١٢               يتعلق باملادة   

                                                                                     فالواقع أن قضية احلياد مل تتجاهل وإمنا كان املقصود هو عدم إخالل مشاريع املواد                .                            َّ     الدويل املعاصر، وهو موضوع معقَّد    
     ً                                           نظراً حلجم اخللط القائم بني حاالت اإلهناء أو           ١٣                                                           ملقرر اخلاص إىل أنه من املفيد اإلبقاء على مشروع املادة                   وأشار ا   .     هبـا 

  .                                                              التعليق نتيجة لنشوب نزاع مسلح وتلك احلاالت املذكورة يف مشروع املادة

                                                        
  :  ١١                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٢٨ (

 قرارات جملس األمن
  .                                                     ً                                        ال ختل هذه املواد باآلثار القانونية لقرارات جملس األمن وفقاً ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

  :  ١٢                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٢٩ (

     ً       دوال  حمايدةمركز الدول الثالثة بصفتها
  .                                                         ً                           ال ختل أحكام مشاريع املواد هذه مبركز الدول الثالثة بصفتها دوالً حمايدة فيما يتعلق برتاع مسلح  

  :  ١٣                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٣٠ (

 حاالت اإلهناء أو التعليق
  :                                                            ال ختل مشاريع املواد هذه بإهناء املعاهدات أو تعليقها نتيجة ملا يلي  
  و               اتفاق األطراف؛ أ  ) أ (  
              خرق جوهري؛ أو  ) ب (  
                       استحالة وفاء عارضة؛ أو  ) ج (  
  .   ُّ                تغيُّر أساسي يف الظروف  ) د (  

  :  ١٤                        فيما يلي نص مشروع املادة   )   ٤٣١ (

                               ّ  إحياء املعاهدات املنتهية أو املعل قة
                                                                                                            ال ختل مشاريع املواد هذه بصالحية قيام األطراف يف نزاع مسلح بتنظيم مسألة اإلبقاء على سريان املعاهدات                 

  .                                                          أو املنتهية نتيجة نزاع مسلح أو إحيائها، وذلك بناء على اتفاق    ّ   املعلّقة 
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             ملخص املناقشة  ) ب ( 

                                             بيق الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،          ُ                                   ، أُعرب عن شاغل مبعثه أن قضية تط         ١١                             فـيما يتعلق مبشروع املادة       -   ٣١١
                                                                                                                      وهـو الفصل املتعلق بالتهديدات للسلم، وانتهاكات السالم أو أعمال العدوان، هي قضية أساسية للموضوع إىل حد ال                  

                       ورئي أن هذا احلل غري كاف   .     ١٩٦٩                        من اتفاقية فيينا لعام   ٧٥                                               يسمح باختصارها يف شرط عدم اإلخالل على غرار املادة  
   ُ              واقُترح االستعاضة    .                   ً                            وإن كان يبدو معقوالً يف سياق اتفاقية فيينا         .                                                 من حيث أثر املنازعات املسلحة على املعاهدات            وخاصة

  .    ١٩٨٥                                                 من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدويل يف عام  ٩   و ٨                    عن هذا النص باملادتني 

                             فهل ستسري هذه الكلمة على       :   ١٢   ة                يف مشروع املاد    "      حمايدة "                                               وأبديـت صعوبات فيما يتعلق باستخدام كلمة         -   ٣١٢
ّ              الدول اليت تصف نفسها بالدول احملايدة أم ستسري على تلك الدول اليت تتمتع مبركز حياد دائم؟ وذُِكر أن احلالة تطّورت                          ِ ُ                                                                                     

   جب                                            ً                                                 َّ                         منذ إنشاء األمم املتحدة، وأن احلياد مل يعد ممكناً يف بعض احلاالت، وعلى سبيل املثال يف سياق القرارات املتَّخذة مبو                   
        وأشري إىل   .                                                         وأشري كذلك إىل وجود أمثلة على دول غري متحاربة ولكن غري حمايدة  .                                     الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة   

                                 ً                      فالدول الثالثة ليست حمايدة تلقائياً، والدول احملايدة         :                                                                              أن هذه التفرقة هامة بالنسبة للنقاش املتعلق بالتأثري على الدول الثالثة          
  .   ُ        ً                                  واقُترح أيضاً حذف اإلشارة إىل احلياد من النص برمته  .        ثالثة            ً    ً ليست تلقائياً دوالً

        ً                 ، اتساقاً مع نص مشروع      "    قدرة "       بكلمة    "      صالحية "    ُ                          ، اقُترح االستعاضة عن كلمة        ١٤                       وخبصـوص مشروع املادة      -   ٣١٣
  .      ً  مكرراً ٥      املادة 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣

  .                                                               ناقشة، مثل التقارب بشأن إدراج النـزاعات املسلحة الداخلية                                                    أشـار املقرر اخلاص إىل جماالت التقارب يف امل         -   ٣١٤
           ً                                                   فقد قام أوالً بالتنقيب يف الدراسات اخلاصة باملوضوع، مبساعدة           .                                                        وأشـار إىل أنه عاجل املوضوع من ثالثة زوايا متداخلة         

      ً  وثانياً،   .                      طها من أعالم املؤلفني                                                                                     وتستند تقاريره الثالثة بصورة كبرية إىل ممارسات الدول واملعلومات اليت أمكن تلق             .       األمانة
                         ً      ً       ً                                                                                     تشـكل مشـاريع املواد انعكاساً واضحاً ودقيقاً يف الوقت ذاته حلقيقة تبنيه مبدأ الثبات أو االستمرارية، كأحد معطيات                   

                                                                                              غري أنه رأى أن مبدأ االستمرارية تقيده احلاجة إىل التعبري عن احلقيقة الواضحة يف ممارسات الدول وهي        .                  السياسـة العامة  
      ً                                 وثالثاً، حاول املقرر اخلاص بوعي محاية        .                                                                                  ن الـنـزاع املسـلح يؤدي بالفعل إىل حد ما إىل تعليق املعاهدات أو إلغائها               أ

                                                                                                                     املشـروع بعـزل دقيق للمجاالت األخرى املثرية للخالف، مثل القانون املتعلق باستعمال القوة من جانب الدول، واليت                  
   .              اجلمعية العامة                                     خترج عن نطاق املوضوع بالصيغة اليت أقرهتا 

                                                                      ، أكد املقرر اخلاص أنه ليس لديه موقف قاطع بشأن مسألة التطبيق             )      النطاق   ( ١                                وفـيما يـتعلق مبشروع املادة        -   ٣١٥
                ومضى يقول إنه     .                                      ً                                                    وقال إن مسألة املنظمات الدولية هي أيضاً من املسائل املبدئية اليت ينبغي النظر فيها               .                 املؤقت للمعاهدات 

                                                                                  ً                يفرقون بني مسألة ما إذا كانت آثار النـزاع املسلح على معاهدات املنظمات الدولية موضوعاً                                       يبدو أن بعض األعضاء ال    
                                                                             ومسألة ما إذا كان ميكن إدماجها يف املوضوع الذي طلبت اجلمعية العامة             -                          وهو على األرجح كذلك      -    ً           صاحلاً للدراسة   

  .                                       من اللجنة دراسته وهي مسألة خمتلفة للغاية

      أساسي   "               النـزاع املسلح  "                                     ، أشار املقرر اخلاص إىل أن تعريف         )                 استخدام املصطلحات    ( ٢     ادة                       وفـيما يـتعلق بامل     -   ٣١٦
               وذكر أن النقاش   .                                         ً                                                         بالنسبة ملشروع اللجنة، وإن كان يقترب أيضاً من اخلط الفاصل بينه وبني ميادين أخرى للقانون الدويل        
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      وأشار   .                                          ، لكن املادة ليست مصاغة هبذه العبارات                                                                                 دار حول مسألة ما إذا كان ينبغي إدراج النـزاع املسلح الداخلي أم ال            
                                      ورأى أنه ينبغي عدم تعريف النـزاع         ".                    بطبيعتها أو مبداها   "                                                                إىل أن مسـألة قـوة النـزاع املسلح يغطيها استخدام عبارة            

  .  ود                                              ً                          فكل شيء يتوقف ال على طبيعة النـزاع فحسب بل أيضاً على طبيعة نص املعاهدة املقص  .                        املسلح من الناحية الكمية

                                       يثري إشكالية، وأشار إىل أنه كان قد         )                                 اإلهناء أو التعليق غري التلقائي       ( ٣                                       اعترف املقرر اخلاص بأن مشروع املادة        -   ٣١٧
   إذ   :        ً         ً                       فهو أوالً يشري عمداً إىل التسلسل الزمين        .                                       وأوضح أن للنص ثالثة جوانب ذات صلة        .                              ذكـر ذلـك يف تقريره األول      

                                ويف مرحلة الحقة، عندما يتعلق األمر   .                                     ينهي يف حد ذاته أو يعلق نفاذ معاهدة                                     يؤكد ببساطة أن نشوب النـزاع املسلح ال  
                                        أما اجلانب الثاين فيتعلق باالستمرارية،       .                                                                                     بتقيـيم شـرعية احلالة على أساس الوقائع، تثور مسألة القانون الواجب التطبيق            

  .                                         يث ينص على مبدأ االستمرارية مبزيد من القوة                                                               وأشار املقرر اخلاص إىل االقتراح الداعي إىل إعادة صياغة مشروع املادة حب
                 ً       ً     ً                                                                   هو أنه ميثل تقدماً تارخيياً كبرياً على املستوى القانوين يتمثل يف استعداد أغلبية هامة من                 ٣                              واجلانب الثالث ملشروع املادة     

  .                                                                      أعضاء معهد القانون الدويل من خمتلف اجلنسيات واخللفيات لالنتقال إىل هذا املوقف

ـ    -   ٣١٨                                                              دالئل قابلية املعاهدات لإلهناء أو التعليق يف حالة النـزاع            ( ٤                                     رر اخلاص إىل أنه، يف مشروع املادة                     أشـار املق
               من اتفاقية     ٣٢    و   ٣١                           ً              فاملسألة تتعلق بالتفسري، وفقاً للمادتني        .            مبعناه اجملرد   "      النية "    َّ                         ، جتنَّب حبذر استخدام مصطلح       )       املسـلح 

    ً                           ورداً على االقتراح الداعي إىل       .   ً                                  ضاً إىل طبيعة النـزاع املسلح ومداه          أي  ٤                                     وعالوة على ذلك، يشري مشروع املادة         .        فييـنا 
    ً                 وفضالً عن ذلك، أشار إىل   .                                                                              ً            إدراج إشـارة مباشرة بدرجة أكرب إىل معايري توافق حمددة، أكد أن هذه املعايري مدرجة فعالً          

                    ً    ويرد هذا املصطلح أيضاً      .            املعاهدات                        ُ                                                                أنه يف املمارسة القضائية ُيشار باستمرار إىل النية عند مناقشة مواضيع أخرى لقانون            
         ً               وقال أيضاً إنه إذا طرحنا   .                                                                    وعليه، فإنه ال ميكن صرف النظر يف احلال وببساطة عن مسألة النية            .                              يف املعاجم القانونية العادية   

  ة            ً                                                                                                                  النـية جانـباً، فما الذي سيحدث عندما يكون هناك دليل مباشر عليها؟ وذكر أنه على الرغم من صحة القول بأن الني                     
                        فالصعوبة احلقيقية تكمن     .     ً                                                                                               كثرياً ما تقوم على االستنتاج وتكون افتراضية بالتايل، فإنه ال توجد صعوبة معينة يف هذا الشأن               

  .             يف إثبات النية

                                  ، الحظ املقرر اخلاص أن النص قد        )                                    القانون املنطبق وقت النـزاع املسلح       ( ً اً       مكرر  ٦                            وفيما يتعلق مبشروع املادة      -   ٣١٩
                                          وقال إنه كان قد أوعز بأن يؤخذ يف احلسبان ما   .                                     ً               من االنتقاد الوجيه وأنه سيتطلب مزيداً من العمل              ً     ً       أثـار حجمـاً كبرياً    

                                                            شرعية التهديد باستعمال األسلحة النووية أو استعمال هذه                                                                      ذكـرته حمكمـة العدل الدولية يف الفتوى الصادرة يف قضية            
                   العواقب القانونية           بشأن       ٢٠٠٤ ً                               اً إىل الفتوى الصادرة يف عام                   ِّ                                          ، غري أنه يسلِّم اآلن بأنه ينبغي أن يشري النص أيض                  األسـلحة 

  .                                                 املترتبة على إنشاء اجلدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة

       ، الذي  )                                                   نفاذ املعاهدات بناء على املؤدى الضروري ملوضوعها وغرضها   ( ٧                                    الحظ املقرر اخلاص أن مشروع املادة        -   ٣٢٠
                                                           فلئن كانت ممارسات الدول غري متوافرة على النحو املرغوب           .                دي وظيفة هامة                                             يأمل يف اإلبقاء عليه بصورة أو أخرى، يؤ       

     وقال   .                                           َّ  هو أداة للتعبري عن ممارسات الدول بأسلوب منظَّم ٧             ومشروع املادة   .                                         فيه داخل فئات معينة، فإهنا غزيرة إىل حد ما
                             املعاهدات املدونة للقواعد     ٢           الفقرة                                                 ُ                                          املقـرر اخلـاص إن على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت سُتدرج يف القائمة الواردة يف                

                                                                                                             وأشـار إىل أن مذكرة األمانة اقترحت إدراج هذه املعاهدات لكنها أثارت مشكلة احلدود بينها وبني مواضيع                   .        اآلمـرة 
                  ً                                                                                                        وقال إنه ليس واثقاً مما إذا كان من الصواب إدراج هذه املعاهدات، حىت من الناحية التقنية، ومما إذا كان يلزم يف                       .     أخرى

   ".         عدم اإلخالل "                            حالة إدراجها وضع شرط آخر ب  
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     أشار   )                                                                       أثر ممارسة احلق يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس على معاهدة              (  ١٠                              وفـيما يتعلق مبشروع املادة       -   ٣٢١
      أنه   غري  .                                                                                                         املقـرر اخلـاص إىل الرأي السائد يف اللجنة والذي يدعو إىل تعزيز اإلشارات إىل القانون املتعلق باستعمال القوة      

                                                                                                            الحـظ أن نص مشروع املادة الذي أعيدت صياغته هو حل توفيقي دقيق وأن الذهاب أبعد من ذلك قد يعين اخلوض يف             
  .                 حبار قانونية جمهولة

                    ، إىل إثارة مسألة     )                             ً           مركز الدول الثالثة بصفتها دوالً حمايدة        (  ١٢                                                 أشـار املقرر اخلاص، فيما يتعلق مبشروع املادة          -   ٣٢٢
              ورأى أن على     .                                                                                        ريع املواد إىل ميادين أخرى من ميادين القانون الدويل مثل احلياد أو احلياد الدائم                                   مدى ضرورة إشارة مشا   
        ّ                                                                                 فمن املسلّم به أن النـزاع املسلح هو جانب جوهري من جوانب املوضوع، لكن هناك جماالت                 :                        اللجنة أن تتوخى احلذر   

  )                         حاالت اإلهناء أو التعليق      (  ١٣                         إىل أن مشروع املادة                        وأشار املقرر اخلاص    .                                             أخرى مثل احلياد تشكل قضايا مبهمة بالفعل      
               وكما هو احلال يف   .     ١٩٦٩                                                                                        يؤكـد ببسـاطة مسألة بديهية وهي أن املشروع ال خيل باألحكام املبينة يف اتفاقية فيينا لعام       
             ر احلرب على                  ومن مث فإن أث     .                                                                                              قـانون املسـؤولية املدنية غري التعاقدية، قد يكون هناك عدد من أسباب الدعوى املتداخلة              

                                      وباإلضافة إىل ذلك، فإن مسألة الفصل مل      .                                              ُّ                              املعـاهدات ميكن أن يتوازى مع أنواع أخرى من التغيُّر األساسي يف الظروف            
  .ُ   َ     ُ  ِّ        ً       ُتغفَل بل ُنحِّيت جانباً عن عمد

 تقرير الفريق العامل -جيم 

  مقدمة-١

                                   املتعلقة بنطاق مشاريع املواد؛           املسائل  )  أ   : ( ُ                                                              وُنظـم بـرنامج عمـل الفـريق يف ثـالث جمموعات من املسائل              -   ٣٢٣
             املسائل األخرى   )  ج (   ؛ و )٤٣٢ (                                        ، كما اقترحها املقرر اخلاص يف تقريره الثالث ٧   و ٤   و ٣                              املسائل املتعلقة مبشاريع املواد     )  ب ( و

         مله بشأن                                                                 وأهنى الفريق العامل نظره يف اجملموعتني األوليني ولكنه مل يتمكن من إهناء ع  .                                   املثارة أثناء النقاش يف اجللسة العامة
  .    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢٤     إىل   ١٠                                         وعقد الفريق العامل مثاين جلسات يف الفترة من   .               اجملموعة الثالثة

  توصيات الفريق العامل-٢

  :                         أوصى الفريق العامل مبا يلي -   ٣٢٤

                                        ، كما اقترحها املقرر اخلاص يف تقريره         ١١    و   ١٠    و  ٧      ً     مكرراً و   ٥    و  ٥    و  ٣       إىل    ١                          إحالة مشاريع املواد من       ) ١ ( 
  :                                          ث، إىل جلنة الصياغة مرفقة بالتوجيهات التالية     الثال

  : ١                       فيما يتعلق مبشروع املادة   ) أ ( 

                                                                                        ً                 ينبغي أن تطبق مشاريع املواد على مجيع املعاهدات املربمة بني الدول اليت تكون إحداها على األقل طرفاً                  ̀  ١̀ 
             يف نزاع مسلح؛

                                                        
) ٤٣٢   (  A/CN.4/578.  
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                                    ات حكومية دولية معلقة حىت مرحلة                                                                        مـن حيـث املبدأ، ينبغي ترك النظر يف املعاهدات اليت هتم منظم             ̀  ٢̀ 
                                           ُ                                                       الحقـة من مراحل عمل اللجنة بشأن املوضوع ككل، ُينظر فيها يف مسائل تعريف املنظمات الدولية                

                                                            ً                     أي سواء املعاهدات املربمة بني الدول واملنظمات الدولية فقط أو أيضاً املعاهدات             (                    وأنـواع املعاهدات    
  ؛ )                             املربمة فيما بني املنظمات الدولية

ـ  ̀  ٣̀         ُ                                                                                          بغي أن ُيطلب من األمانة تعميم مذكرة على املنظمات الدولية تطلب فيها معلومات حول ممارساهتا                  ين
  .                                                         فيما يتعلق بتأثري النـزاعات املسلحة على املعاهدات اليت تعنيها

  :                     ، وألغراض مشاريع املواد ٢         من املادة   )  ب (                الوارد يف الفقرة   "              النـزاع املسلح "                  فيما يتعلق بتعريف   ) ب ( 

                                                                                               غي، من حيث املبدأ، أن يشمل تعريف النـزاع املسلح النـزاعات املسلحة الداخلية، شريطة أال                   ينـب  ̀  ١̀ 
                                                                             ّ                            يكـون بإمكان الدول التذرع بوجود نزاعات مسلحة داخلية لتعليق أو إهناء املعاهدات إالّ عندما يبلغ                

                    ً         النـزاع مستوى معيناً من احلدة؛

   ".             النـزاع املسلح "              ملسلح من تعريف          ُ                             ينبغي أال ُيستبعد االحتالل أثناء النـزاع ا ̀  ٢̀ 

  : ٧                       فيما يتعلق مبشروع املادة   ) ج (

             ، مبا يتفق مع  "             اجلوهر موضوعها "         بعبارة  ١             ، يف الفقرة    "               ملوضوعها وغرضها  "                            ينبغي االستعاضة عن عبارة      ̀  ١̀ 
  ؛ ٤                                            ؛ وينبغي تقريب هذا احلكم أكثر من مشروع املادة  )          انظر أدناه   ( ٤                            الصياغة املقترحة ملشروع املادة 

  : )٤٣٣ (                                                                 وإدراج القائمة الواردة فيها يف تذييل مبشاريع املواد مع بيان ما يلي ٢                 ينبغي حذف الفقرة  ̀  ٢̀ 

                     أن القائمة غري شاملة؛ - 

                                                                          ً         ً جيوز أن ختضع خمتلف أنواع املعاهدات املدرجة يف القائمة لإلهناء أو التعليق إما كلياً أو جزئياً؛ -

  .                             ميكن أن يتغري مضموهنا مبرور الزمن                                    أن القائمة تستند إىل املمارسة وبالتايل  -

   ٩    و  ٨    و  ٧                                                           ، ينبغي أن تتناوهلما جلنة الصياغة مبا يتفق مع املواد             ١١    و   ١٠                               فـيما يتعلق مبشروعي املادتني        ) د ( 
  ؛    ١٩٨٥                                        من قرار معهد القانون الدويل املعتمد يف عام 

  : ٤                                                               ينبغي أن حتال إىل جلنة الصياغة الصيغة املنقحة التالية ملشروع املادة  ) ٢ ( 

                                                                                     للتأكد مما إذا كانت معاهدة ما قابلة لإلهناء أو التعليق يف حالة نزاع مسلح، ال بد من اللجوء  " 
  :         إىل ما يلي
                                                        

                                               ً                                                                    ينـبغي أن تعـيد جلـنة الصياغة النظر يف القائمة آخذةً يف اعتبارها وجهات النظر املعرب عنها يف النقاش يف                       )   ٤٣٣ (
  .            اجللسة العامة
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                                    من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛  ٣٢   و  ٣١             أحكام املادتني   ) أ ( 

                                                                                 طبـيعة ونطـاق الـنـزاع املسلح، وتأثري النـزاع املسلح على املعاهدة، وجوهر               ) ب ( 
   ".                     هدة، وعدد األطراف فيها          موضوع املعا

      ً                                                                   مكرراً وبيان جوهر موضوعه يف التعليقات، ومنها التعليق على مشروع            ٦                          ينبغي حذف مشروع املادة       ) ٣ ( 
  .         إن أمكن ٧      املادة 

                             ، إلكمال عمله بشأن املسائل         ٢٠٠٨                                                                       ينـبغي إعادة إنشاء الفريق العامل يف دورة اللجنة الستني يف عام               ) ٤ ( 
  .  ١٤     إىل   ١٢                   ومشاريع املواد من  ٩   و ٨           وعي املادتني                      املتبقية ذات الصلة مبشر
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 الفصل الثامن

 مسؤولية املنظمات الدولية

  مقدمة�ألف 

          برنامج   يف  "                    املنظمات الدولية         مسؤولية "              إدراج موضوع     )     ٢٠٠٠     عام   (                                      اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني           قررت -   ٣٢٥
         كانون    ١٢          املؤرخ      ١٥٢ /  ٥٥               من قرارها     ٨        الفقرة                     ً          اجلمعية العامة علماً، يف              وأحاطـت    )٤٣٤ (                   الطويـل األجـل           عمـلها 
                                 اجلديد املرفقة بتقرير اللجنة            موضوعها           ومبحاور    ،                                                     ، بقرار اللجنة املتعلق بربنامج عملها الطويل األجل           ٢٠٠٠       ديسمرب   /    األول

             أن تبدأ      ٢٠٠١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٢          املؤرخ     ٨٢ /  ٥٦    ها           من قرار   ٨                                  وطلبت اجلمعية العامة يف الفقرة        .     ٢٠٠٠        لعـام   
   ".                 املنظمات الدولية       مسؤولية   "     موضوع                  اللجنة عملها بشأن 

         ، إدراج      ٢٠٠٢      مايو   /       أيار  ٨                 اليت عقدت يف         ٢٧١٧           جلستها    يف                                        اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلمسني،              وقـررت  -   ٣٢٦
        اللجنة   ت    أنشأ   ،    ذاهتا        الدورة    ويف   . )٤٣٥ (                        ً     ً         السيد جورجيو غايا مقرراً خاصاً للموضوع     وعينت                            املوضـوع يف برنامج عملها،     

          املشروع    بني         والعالقة         املوضوع،      نطاق   )٤٣٦ (                           العامل بإجياز يف تقريره          الفريق        وتناول    .      ً     ً                        فـريقاً عـامالً بشأن هذا املوضوع      
          الفعل،     عزو        ومسائل   ، "              ً    املشروعة دولياً    غري           األفعال   عن       الدول         مسؤولية "       مبوضوع                    املـواد املتعلقة                ومشـروعات            اجلديـد   

          املسؤولية                                                               ن السلوك املنسوب إىل منظمة دولية، واملسائل املتعلقة مبضمون         ع        األعضاء       الدول                               واملسـائل املـتعلقة مبسؤولية    
                         واخلمسني تقرير الفريق           الرابعة       دورهتا                          واعتمدت اللجنة يف هناية     .                        وتسـوية املـنازعات     ،                       وتنفـيذ املسـؤولية              الدولـية، 

  . )٤٣٧ (      العامل

        واخلمسني          الثامنة         دورهتا       إىل    )    ٢٠٠٣ (                                                                اللجـنة قـد تلقت، يف الفترة من دورهتا اخلامسة واخلمسني                    وكانـت  -   ٣٢٧
    ١          املواد          مشروعات                              ً        يف هذه التقارير، واعتمدت مؤقتاً            ونظرت   ، )٤٣٨ (                             تقاريـر مـن املقـرر اخلاص               أربعـة      ،   ) ٦   ٢٠٠ (

  . )٤٣٩ (  ٣٠   إىل 

                                                        

  .   ٧٢٩        الفقرة   ،(A/55/10)    ١٠                                                   للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم       الرمسية        لوثائق ا  )   ٤٣٤ (
  .   ٤٦٣-   ٤٦١          ، الفقرات Corr.1)   و(A/57/10    ١٠                                  الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم    ،      نفسه    ملرجع ا  )   ٤٣٥ (
  .   ٤٨٨-   ٤٦٥          الفقرات        نفسه،    ملرجع ا  )   ٤٣٦ (
  .   ٤٦٤         الفقرة      نفسه،       املرجع  )   ٤٣٧ (
) ٤٣٨   (  A/CN.4/532)   الــتقرير األول              (  ،  و A/CN.4/541)    الــثاين          الــتقرير       (  ،  و A/CN.4/553)   الــتقرير الثالــث                  ( ،    

   ).              التقرير الرابع   (2   وAdd.1   وA/CN.4/564 و
   ٤       املواد        مشروعات     مدت       ُ ، واعُت )    ٢٠٠٣ (                              يف الدورة اخلامسة واخلمسني       ٣       إىل    ١          املواد          مشروعات     مدت   ُ   اعـتُ   )   ٤٣٩ (

  ،  )    ٢٠٠٥ (                        يف الدورة السابعة واخلمسني   ]   ١٥   [  ١٦      إىل   ٨          املواد           ومشروعات   ،   )    ٢٠٠٤ (                                   يف الـدورة السادسـة واخلمسني         ٧    إىل  
   ).    ٢٠٠٦ (                          يف الدورة الثامنة واخلمسني   ٣٠     إىل   ١٧               ومشروعات املواد 
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  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية-باء 

         ، وكذلك   )(A/CN.4/583         ر اخلاص             ً                                                                    كـان معروضاً على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير اخلامس املقدم من املقر             -   ٣٢٨
  . )٤٤٠ (                                                   تعليقات مكتوبة تلقتها اللجنة حىت اآلن من منظمات دولية

                                                                                 ُّ                                  والـتقرير اخلامس للمقرر اخلاص، الذي يتناول مضمون املسؤولية الدولية ملنظمة دولية، قد اتُّبع فيه، على غرار                  -   ٣٢٩
  .                          ً عن األفعال غري املشروعة دولياً                                                           التقارير السابقة، النمط العام للمواد املتعلقة مبسؤولية الدول 

                                                                                                     وعـرض املقرر اخلاص تقريره اخلامس، فتناول بعض ما أديل به من تعليقات على مشروعات املواد اليت اعتمدهتا          -   ٣٣٠
                                                                                                                وفيما يتعلق بالرأي القائل إن مشروعات املواد الراهنة ال يراعى فيها مراعاة كافية ما تتصف به املنظمات                   .              ً    اللجـنة مبدئياً  

                   َّ                                                                                                   ية من تنوع شديد، بيَّن أن ملشروعات املواد مستوى من العمومية جيعلها مناسبة ملعظم املنظمات الدولية، إن مل يكن                        الدول
ُ       ُ             جلميعها؛ وهذا ال يستثين تطبيق قواعد خاصة، إذا ما استدعت ذلك السماُت اخلاصةُ مبنظمات معينة                                                                .   

                 ودعا إىل موافاة     .                                       فيما يتعلق مبسؤولية املنظمات الدولية                                                              كمـا أشار املقرر اخلاص إىل عدم كفاية توافر املمارسة            -   ٣٣١
                                                                                                                       اللجـنة مبزيد من املعلومات عن احلاالت ذات الصلة بذلك، وأكد يف الوقت ذاته ما ملشروعات املواد من منفعة كإطار                    

  .         ية رئيسية                                                                                             حتليلي، من شأنه أن يساعد الدول واملنظمات الدولية على التركيز على ما يطرحه املوضوع من مسائل قانون

                                                                                                              وعـرض املقرر اخلاص مشروعات املواد الواردة يف تقريره اخلامس، فبني أن العمل الذي تضطلع به اللجنة ليس                   -   ٣٣٢
    ً                                             وسواًء كانت املسائل القانونية اليت يتم تناوهلا         .                                                                  ً           جمرد تكرار للمواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً          

        غري أنه،   .                                                                                أم غري مشمولة فيها، فينظر فيها من حيث أسسها املوضوعية فيما يتعلق باملنظمات الدولية                   مشمولة يف هذه املواد 
    ً                                                                                                                        نظراً لدرجة عمومية مشروعات املواد، فهو يرتئي اعتماد صيغة مماثلة لتلك املستخدمة يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول يف                  

                       وهذه هي احلال بالفعل      .                                             بالتساوي على الدول وعلى املنظمات الدولية                                                      احلاالت الكثرية اليت ميكن أن تسري فيها األحكام         
   .                                                     فيما يتعلق ببعض مشروعات املواد املقترحة يف تقريره اخلامس

  .                    ُ   ِ                                                          من مشروعات املواد، ُتطاِبق الباب الثاين من املواد املتعلقة مبسؤوليات الدول             ١٤                            ويتضـمن الـتقرير اخلامس       -   ٣٣٣
                                                                       مبادئ عامة تتعلق مبضمون املسؤولية الدولية ملنظمة دولية؛ وتتناول مشروعات   ٣٦      إىل  ٣١                           وتتـناول مشـروعات املواد    

                                                     مسألة اإلخالالت اجلسيمة بالتزامات تفرضها القواعد         ٤٤    و   ٤٣                                        جرب الضرر، ويتناول مشروعا املادتني         ٤٢       إىل     ٣٧       املواد  
  .                         اآلمرة للقانون الدويل العام

                                                        
  ،   ١٠                                                                          الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم           (   ً                         عمـالً بتوصـيات اللجـنة         )   ٤٤٠ (
  ، (A/58/10)    ١٠                                       الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم         ،           املرجع نفسه  و   ؛     ٤٨٨    و    ٤٦٤             ، الفقرتان   Corr.1)    و (A/57/10          والتصويب  

                           ً                                                                                            ، مـا برحت األمانة تقوم سنوياً بتعميم الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنة على املنظمات الدولية طالبة إليها اإلدالء                 ٥٢          الفقـرة 
                                                        ولالطالع على تعليقات احلكومات واملنظمات الدولية، انظر         .                                                                       بتعليقاهتا وموافاهتا مبا بوسعها تقدميه من مواد ذات صلة إىل اللجنة          

  .A/CN.4/582   ، وAdd.1   وA/CN.4/568   ، وA/CN.4/556   ، وA/CN.4/547   ، وA/CN.4/545        الوثائق 
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                   النتائج القانونية     "  ٣١              مشروع املادة     :                                تة اليت جتسد مبادئ عامة، وهي                                           وعرض املقرر اخلاص مشروعات املواد الس      -   ٣٣٤
           الكف وعدم     "  ٣٣                  ، ومشروع املادة     )٤٤٢ ( "                     استمرار واجب الوفاء     "  ٣٢               ومشروع املادة     .  )٤٤١ ( "                     ً      للفعـل غري املشروع دولياً    

  ،  )٤٤٥ ( "  مة                            عدم جواز االحتجاج بقواعد املنظ   "  ٣٥               ، ومشروع املادة  )٤٤٤ ( "   اجلرب   "  ٣٤                    ، ومشـروع املـادة     )٤٤٣ ( "         الـتكرار 
  . )٤٤٦ ( "                                         نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب   "  ٣٦             ومشروع املادة 

                                                        
   :             على ما يلي  ٣١                ينص مشروع املادة   )   ٤٤١ (

                                        ًالنتائج القانونية للفعل غري املشروع دوليا 
                   ألحكام الباب األول      ً  طبقاً                                                                       ً      تـنطوي املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية اليت تترتب على فعل غري مشروع دولياً     

  .                  املبينة يف هذا الباب                      على النتائج القانونية 
  :            على ما يلي  ٣٢            مشروع املادة     ينص   )   ٤٤٢ (

 استمرار واجب الوفاء
            املسؤولة                                                     مبوجب هذا الباب باستمرار واجب املنظمة الدولية                                                 ً        ال متس النتائج القانونية لفعل غري مشروع دولياً        

ُ   بالوفاء بااللتزام الذي ُخرق                       .  
  :            على ما يلي  ٣٣                ينص مشروع املادة   )   ٤٤٣ (

 الكف وعدم التكرار
  :            التزام بأن                                                   ً على املنظمة الدولية املسؤولة عن الفعل غري املشروع دولياً  
  ؛                            ً تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً  ) أ (  
  .   ذلك                                                               تقدم التأكيدات والضمانات املالئمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف  ) ب (  

  :            على ما يلي  ٣٤                ينص مشروع املادة   )   ٤٤٤ (

 اجلرب
  .                                                    ً لتزام جبرب  كامل الضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً                            على املنظمة الدولية املسؤولة ا - ١ 
                الذي ترتكبه               ً    املشروع دولياً                                  أو معنوية، تنجم عن الفعل غري           كانت                                  يشمل الضرر أي خسارة، مادية       - ٢ 

    . ة ي            املنظمة الدول
  :            على ما يلي  ٣٥                ينص مشروع املادة   )   ٤٤٥ (

 عدم جواز االحتجاج بقواعد املنظمة
        ً                                                                                    مة، خالفاً لذلك، على أحكام العالقات بني املنظمة الدولية والدول واملنظمات األعضاء فيها،                                    ما مل تنص قواعد املنظ     

  .                                                                                                             ال جيوز للمنظمة املسؤولية أن تستند إىل أحكام قواعدها ذات الصلة لتربير عدم االمتثال لاللتزامات القائمة مبوجب هذا الباب
  :            على ما يلي  ٣٦           شروع املادة      ينص م  )   ٤٤٦ (

 دولية املبينة يف هذا البابنطاق االلتزامات ال
       جتاه                                                                                    ً                 جيـوز أن تكون االلتزامات اليت تقع على املنظمة الدولية املسؤولة واملبينة يف هذا الباب واجبةً                - ١ 

                                               ً  بوجه خاص، لطبيعة االلتزام الدويل ومضمونه وتبعاً ،                                                            ً منظمة أو أكثر، أو دولة أو أكثر، أو جتاه اجملتمع الدويل ككل، تبعاً
  .           ع فيها اخلرق  وق            للظروف اليت

                                                                                                 ال خيـل هـذا الباب بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية ملنظمة دولية وقد يترتب مباشرة ألي              - ٢ 
  .                                           شخص أو كيان آخر غري الدولة أو املنظمة الدولية
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      ُّ                                                    قد اتُّبعت فيها متابعة دقيقة صياغة األحكام املطابقة           ٣٦    و   ٣٤-  ٣١                                          وبـني املقـرر اخلاص أن مشروعات املواد          -   ٣٣٥
                                             املبادئ الواردة يف هذه املواد تنطبق باملثل                              ويرى املقرر اخلاص أن       .                                                 ً        املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً       

                                فبينما ال جيوز للدولة أن تستند إىل   :   ٣٥                                             وختتلف احلالة بعض الشيء فيما يتعلق مبشروع املادة   .                         عـلى املـنظمات الدولية   
          تستند إىل                                                                                                                       أحكـام قانوهنا الداخلي لتربير عدم وفائها مبا تفرضه عليها مسؤوليتها من التزامات، فقد حيق ملنظمة دولية أن                   

                          غرضه التعامل مع هذا       ٣٥                                    والشرط الذي يتضمنه مشروع املادة        .                                                       قواعدهـا الداخلـية لتـربير عدم اجلرب جتاه أعضائها         
  .              االفتراض بالذات

  ،  )٤٤٧ ( "         أشكال اجلرب   "  ٣٧            مشروع املادة   :                                                         كما عرض املقرر اخلاص ستة مشروعات مواد تتعلق جبرب الضرر، وهي  -   ٣٣٦
          ، ومشروع  )٤٥٠ ( "       الترضية   "  ٤٠                  ، ومشروع املادة     )٤٤٩ ( "       التعويض   "  ٣٩                  ، ومشروع املادة     )٤٤٨ ( "    الرد   "  ٣٨                 ومشـروع املادة    

                                                        
  :            على ما يلي  ٣٧            مشروع املادة     ينص   )   ٤٤٧ (

 أشكال اجلرب
        بإحداها                                      عن طريق الرد والتعويض والترضية،                                      ً        الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً           للضرر                   يكون اجلرب الكامل     

  .                 ألحكام هذا الفصل                    ً أو باجلمع بينها، وفقاً
  :            على ما يلي  ٣٨                ينص مشروع املادة   )   ٤٤٨ (

 الرد
                                                             التزام بالرد، أي إعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل                                                       ً        املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً            على 

  :           قدر ما يكون ب                       بشرط أن يكون هذا الرد و  ،                             ً ارتكاب الفعل غري املشروع دولياً
  ؛               ً غري مستحيل مادياً  ) أ (  
  .       التعويض      من                              ً  مع املنفعة املتأتية من الرد بدالً                             ً غري مستتبع لعبء ال يتناسب إطالقاً  ) ب (  

  :            على ما يلي  ٣٩                ينص مشروع املادة   )   ٤٤٩ (

 التعويض
                                 عويض عن الضرر الناتج عن هذا                     التزام بالت                                              ً        املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً            على - ١ 

  .                                     الفعل، يف حال عدم إصالح هذا الضرر بالرد
                فات من الكسب،                                                    للتقييم من الناحية املالية، مبا يف ذلك ما                                     ً        يشـمل التعويض أي ضرر يكون قابالً       - ٢ 

  .                            ً بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكداً
  :            على ما يلي  ٤٠                ينص مشروع املادة   )   ٤٥٠ (

 الترضية
                                               التزام بتقدمي ترضية عن الضرر الذي ترتب                                     ً      املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً                           على املنظمة الدولية     - ١ 

  .       التعويض                                                           على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصالح هذا الضرر عن طريق الرد أو
  .                               اعتذار رمسي، أو أي شكل آخر مناسب                                                          جيوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار باخلرق، أو تعبري عن األسف، أو - ٢ 
  .                         للمنظمة الدولية املسؤولة    ً  مذالً ً الً                                                الترضية غري متناسبة مع الضرر، وال جيوز أن تتخذ شك          جيب أال تكون - ٣ 
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  . )٤٥٢ ( "              املسامهة يف الضرر   "  ٤٢               ، ومشروع املادة  )٤٥١ ( "       الفائدة   "  ٤١      املادة 

                                                                                                                 وعـلى الرغم من قلة املمارسة ذات الصلة لدى املنظمات الدولية، فاحلاالت القليلة اليت تسىن حتديدها تؤكد ما                   -   ٣٣٧
                                                     وعليه، فليس مثة ما يدعو إىل اخلروج عن نص املواد            .                                                    ن قواعد متعلقة باجلرب اعتمدت فيما يتعلق بالدول                       يسـري عليها م   

  .                                 املتعلقة مبسؤولية الدول يف هذا الشأن

                                                                                                      وعرض املقرر اخلاص بعد ذلك مشروعي مادتني تتناوالن اإلخالالت اخلطرية بالتزامات تفرضها القواعد اآلمرة               -   ٣٣٨
         َّ                 نتائج معيَّنة مترتبة على       "  ٤٤                  ، ومشروع املادة     )٤٥٣ ( "                  انطباق هذا الفصل     "  ٤٣              مشروع املادة     :         ام، ومها                      للقـانون الدويل الع   

   .  )٤٥٤ ( "                                إخالل خطرية بالتزام مبوجب هذا الفصل
                                                        

  :            على ما يلي  ٤١                ينص مشروع املادة   )   ٤٥١ (

 الفائدة
                                                                                                  تدفـع عند االقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي واجب الدفع يف إطار هذا الفصل من أجل ضمان                   - ١ 

  .                  حنو حيقق تلك النتيجة       ب على       قة احلسا ي                    وحيدد سعر الفائدة وطر  .           اجلرب الكامل
  .                                                                                           يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الذي كان جيب فيه دفع املبلغ األصلي حىت تاريخ الوفاء بالتزام الدفع - ٢ 

  :            على ما يلي  ٤٢                ينص مشروع املادة   )   ٤٥٢ (

 املسامهة يف الضرر
  ،           ً  أو تقصريياً            ً ء كان متعمداً                                                                     تراعى عند حتديد اجلرب املسامهة يف الضرر النامجة عن عمل أو امتناع عن عمل، سوا 

  .     ه اجلربـ                             أي شخص أو كيان مضرور يلتمس ل                            املنظمة الدولية املضرورة أو  أو                       من جانب الدولة املضرورة 
  :            على ما يلي  ٤٣                ينص مشروع املادة   )   ٤٥٣ (

 انطباق هذا الفصل
      لتزام                                                                                              يسري هذا الفصل على املسؤولية الدولية املترتبة على إخالل خطري من جانب منظمة دولية با               - ١ 

  .                                                      ناشئ مبوجب قاعدة من القواعد اآلمرة للقانون الدويل العمومي
                                                                إذا كان ينطوي على ختلف جسيم أو منهجي من جانب املنظمة                                       ً     يكون اإلخالل هبذا االلتزام خطرياً     - ٢ 

  .                                  الدولية املسؤولة عن الوفاء بااللتزام
  :            على ما يلي  ٤٤                ينص مشروع املادة   )   ٤٥٤ (

  خطري بالتزام مبوجب هذا الفصلنة مترتبة على إخالل       َّائج معي تن
                                                               يف سبيل وضع حد، بالوسائل املشروعة، ألي إخالل خطري مبفهوم            ة               املنظمات الدولي            الدول و        تتعاون - ١ 

  .  ٤٣      املادة 
      ، وال    ٤٣                                                              منظمة دولية بشرعية وضع ناجم عن إخالل خطري مبفهوم املادة                        دولة أو                  ال تعـترف أي    - ٢ 

  .                اظ على ذلك الوضع                  عون أو مساعدة للحف         منهما أي        قدم أي  ي
       على         أخرى                        ا قد يترتب من نتائج     مب                                                                     ال ختل هذه املادة بالنتائج األخرى املشار إليها يف هذا الباب وال              - ٣ 

  .                                             إخالل ينطبق عليه هذا الفصل مبقتضى القانون الدويل
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                                                                                                               وفيما يتعلق باإلخالالت اخلطرية بالتزامات تفرضها القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام، أشار املقرر اخلاص إىل                -   ٣٣٩
                وارتأى إمكانية    .  )٤٥٥ (                                      ً                                                       الدول واملنظمات الدولية من تعليقات رداً على أسئلة وجهتها اللجنة يف تقريرها السابق                         ما أدلت به  

َ                                                                              اعتـبار أن الدول واملنظمات الدولية على السواء ملَزمة بالتعاون على وضع هناية لإلخالل، وبعدم اعتبار احلالة مشروعة،                                                                 
               ً                                                        وهذا ال يعين ضمناً أنه ينبغي للمنظمة أن تتصرف مبا يتعدى صالحياهتا              .   ها                                              وبعدم تقدمي معونة أو مساعدة يف اإلبقاء علي       

   .                                                مبقتضى صكها التأسيسي أو غريه من القواعد ذات الصلة

                          املعقودة يف الفترة من         ٢٩٣٨    و     ٢٩٣٥       إىل       ٢٩٣٢                                                           ونظرت اللجنة يف التقرير اخلامس للمقرر اخلاص يف جلساهتا           -   ٣٤٠
      يوليه  /      متوز   ١٢               املعقودة يف        ٢٩٣٥                           وقامت اللجنة، يف جلستها       .     ٢٠٠٧       يوليه   /   متوز    ١٨       ويف       ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ١٢       إىل    ٩

                                                   ويف اجللسة ذاهتا، اقترح أحد أعضاء اللجنة مشروع مادة     .                    إىل جلنة الصياغة     ٤٤       إىل     ٣١                           ، بإحالة مشروعات املواد         ٢٠٠٧
    ١٨               املعقودة يف        ٢٩٣٨     لسة       ويف ج   .                                                                   واقـترح املقـرر اخلاص مادة إضافية خمتلفة بشأن القضايا نفسها            .  )٤٥٦ (         تكميلـية 

   .  )٤٥٧ (                                               ، أحالت اللجنة مشروع املادة املقترح من املقرر اخلاص    ٢٠٠٧      يوليه  /   متوز

          يف جلستها    ]   ٤٥ [                      وعن مشروع املادة       ٤٤       إىل     ٣١                                                              ونظـرت اللجـنة يف تقرير جلنة الصياغة عن مشاريع املواد             -   ٣٤١
  .          واعتمدته )       أدناه ١-               انظر الفرع جيم    (    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٣١            املعقودة يف     ٢٩٤٥

                      ، باعتماد التعليقات       ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب  ٨    و  ٧    و  ٦               املعقودة يف        ٢٩٥٤       إىل       ٢٩٤٩                           وقامت اللجنة، يف جلساهتا      -   ٣٤٢
   ).       أدناه ٢  -          الفرع جيم  (     ُ                                         اليت أُديل هبا على مشروعات املواد املشار إليها أعاله 

                                                      نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية        -    جيم 
                         اللجنة حىت اآلن بصفة مؤقتة            اليت اعتمدهتا 

  نص مشاريع املواد-١

  .                                                             فيما يلي نص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة حىت اآلن بصفة مؤقتة -   ٣٤٣

                                                        
  . ٨ ٢         ، الفقرة  )A/61/10   (  ١٠                                                                الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم   )   ٤٥٥ (
   :                                     ينص مشروع املادة التكميلية على ما يلي  )   ٤٥٦ (

                                                                                                    الدول األعضاء يف املنظمة الدولية املسؤولة توفر للمنظمة وسائل الوفاء على حنو فعال بالتزاماهتا الناشئة مبوجب  
  .        هذا اجلزء

  :                                                   ينص مشروع املادة التكميلية يف صيغته املعدلة على ما يلي  )   ٤٥٧ (

                                                                           ، فإن األعضاء مطالبون باختاذ مجيع التدابري املناسبة بغية تزويد املنظمة               ً                                    وفقـاً لقواعد املنظمة الدولية املسؤولة      
  .                                                                        بالوسائل الالزمة للوفاء بفعالية مبا يترتب عليها مبوجب هذا الفصل من التزامات
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 مسؤولية املنظمات الدولية
 الباب األول

                        ً                       األفعال غري املشروعة دوليا  الصادرة عن منظمة دولية
 الفصل األول
 مقدمة

 )٤٥٨(١املادة 

 د هذه مشاريع املوانطاق

                                                                                  املواد هذه على املسؤولية الدولية ملنظمة دولية ما عن فعل غري مشروع مبوجب                      مشـاريع          تنطـبق  - ١  
  .       الدويل       القانون

                                          ً          الدولية لدولة ما عن الفعل غري املشروع دولياً                 املسؤولية                      ً            مشاريع املواد هذه أيضاً على            تنطبق - ٢  
  .                     الصادر عن منظمة دولية

 )٤٥٩(٢املادة 

 خدمة املستاملصطلحات

                               منشأة مبوجب معاهدة أو صك           منظمة    إىل    "         دولية      منظمة "          مصطلح      يشري                        مشاريع املواد هذه،          ألغراض  
                                    وميكن أن تشمل العضوية يف املنظمات        .                                   شخصية قانونية دولية خاصة هبا         ومتلك                               آخـر حيكمـه القانون الدويل       

  .                       إىل الدول، كيانات أخرى       باإلضافة         الدولية، 

 )٤٦٠(٣املادة 

  عامةمبادئ

  .       الدولية               ً                                                      غري مشروع دولياً صادر عن منظمة دولية يستتبع املسؤولية الدولية للمنظمة    فعل    كل - ١  

            ً               ً                                                  الدولية فعالً غري مشروع دولياً إذا حدث تصرف يتمثل يف عمل أو امتناع                    املنظمة         ترتكـب  - ٢  
  :   عمل   عن 

                                     املنظمة الدولية مبوجب القانون الدويل؛  إىل   ُ   ُينسب  ) أ ( 

  .                                     لتزام دويل واقع على تلك املنظمة الدولية   ال    ً خرقاً   ُ   ّ وُيشكّل  ) ب ( 

                                                        
                                                   للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق              الرمسية         الوثائق                                      على التعليق على هذه املادة، انظر              لالطالع  )   ٤٥٨ (

  .  ٢٢-  ١٩         الصفحات   ،(A/58/10)    ١٠     رقم
  .  ٢٨-  ٢٢              نفسه، الصفحات        املرجع                        لالطالع على التعليق، انظر   )   ٤٥٩ (
  .  ٣١-  ٢٨              نفسه، الصفحات        املرجع                        لالطالع على التعليق، انظر   )   ٤٦٠ (
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 )٤٦١(الفصل الثاين

 نسبة التصرف إىل منظمة دولية

 )٤٦٢(٤املادة 

  عامة بشأن نسبة التصرف إىل منظمة دوليةقاعدة

ُ                                                         ً      ً                                ُيعتـرب تصرف جهاز أو وكيل تابع ملنظمة دولية يف تأدية مهامه فعالً صادراً عن تلك املنظمة                  - ١  
  . ّ  ً                                                  أّياً كان املركز الذي يشغله ذلك اجلهاز أو الوكيل يف املنظمة                     مبقتضى القانون الدويل،  

                    َّ  األشخاص أو الكيانات ممَّن    من      وغريهم        املوظفني  "      الوكيل"             ، يشمل مصطلح  ١       الفقرة       ألغراض - ٢  
  . )٤٦٣ (                     تتصرف املنظمة بواسطتهم

  .                أجهزهتا ووكالئها    مهام           على حتديد       املنظمة        قواعد ُ   َّ ُتطبَّق - ٣ 

       الصكوك   :                    بشكل خاص، ما يلي      ،   "         د املنظمة     قواع "               ، تعين عبارة          هذا  ة           مشروع املاد          ألغـراض    - ٤ 
             واملمارسة اليت                                       ً             ذلك من اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة وفقاً هلذه الصكوك؛     وغري                  املقررات والقرارات  و        املنشئة؛ 
  . )٤٦٤ (      املنظمة       تتبعها 

 )٤٦٥(٥املادة 

ّ                تصرف األجهزة أو الوكالء مم ن تضعهم حتت تصرف                        
 دولة أو منظمة دولية أخرىاملنظمة الدولية 

ُ                                                                                                      ُيعتـرب، مبوجب القانون الدويل، تصرف جهاز تابع لدولة أو جهاز أو وكيل تابع ملنظمة دولية يوضع                   
                            ً      ً                                                                           حتت تصرف منظمة دولية أخرى فعالً صادراً عن املنظمة األخرية، إذا كانت املنظمة متارس السيطرة الفعلية على                 

  .          ذلك التصرف

                                                        
    ١٠     رقم                            التاسعة واخلمسون، امللحق          الدورة       نفسه،                                               على التعليق على هـذا الفصل، انظـر املرجع               لالطالع  )   ٤٦١ (
(A/59/10)،   ١ ٨-  ٧٨  ت       الصفحا .  
  .  ٨٨-  ٨٣        الصفحات   ،     نفسه                                      على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع        لالطالع  )   ٤٦٢ (
  .                     مجيع تعاريف املصطلحات ٢                             لكي توضع يف هناية األمر يف املادة    ٢            موضع الفقرة    يف               ً يعاد النظر الحقاً     قد  )   ٤٦٣ (
  .      صطلحات             مجيع تعاريف امل   ٢      املادة               يف هناية األمر يف          لكي توضع    ٤            موضع الفقرة    يف               ً يعاد النظر الحقاً     قد  )   ٤٦٤ (
                                            للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون،             الرمسية         الوثائق                                        عـلى التعليق على هذه املادة، انظر                 لالطـالع   )   ٤٦٥ (
  .  ٩٣-  ٨٨   ات      الصفح   ،(A/59/10)    ١٠          امللحق رقم 
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 )٤٦٦(٦املادة 

 سلطة أو خمالفة التعليمات حدود الجتاوز

        الدويل،                                  ً      ً                                            جهاز أو وكيل تابع ملنظمة دولية فعالً صادراً عن تلك املنظمة، مبوجب القانون                   تصرف  ُ    ُيعترب  
                       ذلك اجلهاز أو ذلك         سلطة                                                                                  إذا تصـرف اجلهـاز أو الوكيل هبذه الصفة، وذلك حىت إذا جتاوز التصرف حدود                

  .                   ً          الوكيل أو كان خمالفاً للتعليمات

 )٤٦٧(٧املادة 

       ً      صادرا  عنهاوتعتربه الذي تعترف به منظمة دولية التصرف

      ً  صادراً    ً فعالً                                                      ُ             ال ميكن نسبته إىل منظمة دولية مبوجب مشاريع املواد السابقة ُيعترب مع ذلك     الذي        التصرف  
                          ً             بذلك التصرف واعتربته صادراً عنها،            املنظمة                                                                   عن تلك املنظمة الدولية مبوجب القانون الدويل، إذا اعترفت هذه           

  .                          وبقدر هذا االعتراف واالعتبار

 )٤٦٨(الفصل الثالث

 خرق التزام دويل

 )٤٦٩(٨املادة 

 دويل خرق اللتزام وقوع

                                                     فعل املنظمة الدولية غري مطابق ملا يتطلبه منها             يكون                       ً      ً              املنظمة الدولية التزاماً دولياً عندما          خترق - ١  
  .                االلتزام وطابعه    منشأ                           ذلك االلتزام، بصرف النظر عن 

         قواعد    من     ً                                                              أيضاً على خرق التزام مبوجب القانون الدويل تنص عليه قاعدة             ١        الفقرة           تنطـبق  - ٢  
  .         الدولية      املنظمة

                                                        
  .  ٩٦-  ٩٣  ت                                     على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحا       لالطالع  )   ٤٦٦ (
  .  ٩٨-  ٩٦                                            لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحات   )   ٤٦٧ (
    ١٠                                                        الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم                 هذا الفصل، انظر      على            على التعليق       الطالع ل  )   ٤٦٨ (
(A/60/10) ٦٨   و  ٦٧           ، الصفحتان  .  
  .  ٧١-  ٦٨              نفسه، الصفحات                                       على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع        لالطالع  )   ٤٦٩ (
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 )٤٧٠(٩املادة 

  منظمة دوليةالواقع على النافذ الدويل اللتزاما

      وقت     املعين          بااللتزام                                                   اللتزام دويل ما مل تكن املنظمة الدولية ملزمة                             ً     املنظمة الدولية خرقاً      فعل        يشـكل    ال  
  .   فعل    ع ال   وقو

 )٤٧١(١٠املادة 

  خلرق التزام دويلالزمين االمتداد

          القيام                 قد وقع حلظة                 ه طابع مستمر  ـ          ليس ل     فعل    ب    دويل                                 خرق املنظمة الدولية اللتزام            يكـون  - ١  
  .                    ، حىت لو استمرت آثاره   فعل       بذلك ال

          فترة اليت                   طوال كامل ال        ً   ممتداً               ه طابع مستمر  ـ      عل ل  ف         م دويل ب   ا                             خرق املنظمة الدولية اللتز        يكون - ٢  
  .                             ل ويظل غري مطابق لاللتزام الدويل  فع             يستمر فيها ال

                  عند وقوع هذا              قد وقع             حدث معني   ع                                                   خرق التزام دويل يتطلب من املنظمة الدولية من              يكـون  - ٣  
  .                                                                 طوال كامل الفترة اليت يستمر فيها احلدث ويظل غري مطابق لذلك االلتزام    وميتد     احلدث 

 )٤٧٢(١١املادة 

 مركب املكون من فعلخلرق ا

                                          سلسلة أعمال أو امتناع عن أعمال حمددة                 عن طريق                                         خرق املنظمة الدولية اللتزام دويل           يكون - ١  
                ُ                               الذي يكون، إذا أُخذ مع غريه من األعمال أو                                العمل أو االمتناع         وقوع                                       يف جمموعهـا بأهنـا غري مشروعة، عند         

  .                ً                       االمتناعات، كافياً لتشكيل الفعل غري املشروع

                 أو امتناع يف       عمل                                                           ، ميـتد اخلرق طوال كامل الفترة اليت تبدأ بوقوع أول                      احلالـة       هـذه     ويف   - ٢  
  .                              وظلت غري مطابقة لاللتزام الدويل  ات     متناع ال                            طاملا تكررت هذه األعمال أو ا           ً ويظل مستمراً         السلسلة، 

                                                        

  .  ٧١                                           لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحة   )   ٤٧٠ (
  .  ٧٢                                    لى التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحة        لالطالع ع  )   ٤٧١ (
  .                                  لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه  )   ٤٧٢ (
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 )٤٧٣(الفصل الرابع

 مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل صادر
 عن دولة أو منظمة دولية أخرى

 )٤٧٤(١٢املادة 

               ًغري مشروع دوليا فعل ارتكاب يف تقدمي العون أو املساعدة 

             غري مشروع      فعل                                                         ن أو تساعد دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب             او                              تكون املنظمة الدولية اليت تع      
  :   إذا      ً دولياً       عن ذلك                                               من جانب هذه الدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة      ً دولياً

  ؛                  ً عل غري املشروع دولياً ف                      تعلم بالظروف احمليطة بال                     تلك املنظمة ذلك وهي     فعلت  ) أ (  

  .                       لو ارتكبته تلك املنظمة                ً ل غري مشروع دولياً  فع           وكان هذا ال  ) ب (  

 )٤٧٥(١٣املادة 

                ً غري مشروع دوليا ممارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل

          يف ارتكاب             رة عليها                وممارسة السيط                                  دولة أو منظمة دولية أخرى                   تقوم بتوجيه                             تكون املنظمة الدولية اليت       
  :     إذا     ً دولياً       عن ذلك                                               من جانب هذه الدولة أو املنظمة الدولية مسؤولة                  ً عل غري مشروع دولياً ف

  ؛                ً  غري املشروع دولياً      بالفعل                                        تلك املنظمة ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة     فعلت  ) أ (  

  .                       لو ارتكبته تلك املنظمة                 ً عل غري مشروع دولياً ف           وكان هذا ال  ) ب (  

 )٤٧٦(١٤املادة 

 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى

           عن ذلك                  ً   عل مسؤولة دولياً   ف                                                                             تكون املنظمة الدولية اليت تكره دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب               
  :       عل، إذا ف  ال

                                                        
  .  ٧٥-  ٧٢                                                          لالطالع على التعليق على هذا الفصل، انظر املرجع نفسه، الصفحات   )   ٤٧٣ (
  .  ٧٥                                                         لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع نفسه، الصفحة   )   ٤٧٤ (
  .  ٧٧   و  ٧٦     حتان                                         لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصف  )   ٤٧٥ (
  .  ٧٨                                           لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحة   )   ٤٧٦ (
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                  عن الدولة أو          ً   صادراً                ً     غري مشروع دولياً     ً عالً ف          أن يكون                    عل، لوال اإلكراه،     ف  ال         من شأن          كـان     ) أ (  
            يها اإلكراه؛    عل    مورس                   املنظمة الدولية اليت 

  .  عل ف                                ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بال       قد فعلت                اليت متارس اإلكراه         الدولية              وكانت املنظمة   ) ب (  

 )٤٧٧(]١٦[١٥املادة 

 الدول األعضاء واملنظمات الدولية القرارات والتوصيات واألذون املوجهة إىل

                 أو منظمة دولية    ً  اً                 يلزم دولة عضو          ً   قراراً            إذا اعتمدت             الدولية                                   تـتحمل املنظمة الدولية املسؤولية     - ١  
    .             ً                         ويكون التفافاً على التزام دويل يقع عليها     األوىل                   لو ارتكبته املنظمة                       ً  يكون غري مشروع دولياً   فعل        بارتكاب 

  :                                         تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا - ٢  

      ملنظمة              ا ارتكبته ا    إذ        ً   دولياً                   يكون غري مشروع      فعل     كاب   ت                                       أذنت لدولة عضو أو منظمة دولية بار        ) أ (  
                                                 بقيام دولة عضو أو منظمة دولية بارتكاب هذا                   إذا أوصت          ، أو              ً                               ويكون التفافاً على التزام دويل يقع عليها            األوىل  
         الفعل؛

  .                                                                                 واستندت تلك الدولة أو املنظمة الدولية إىل هذا اإلذن أو هذه التوصية الرتكاب الفعل املعين  ) ب (  

                                    ً                              ن الفعل املعين أو مل يكن غري مشروع دولياً بالنسبة إىل الدولة                       سواء كا   ٢    و  ١                 تنطبق الفقرتان    - ٣  
   .                                                                 ً      العضو أو املنظمة الدولية اليت يكون القرار أو التوصية أو اإلذن موجهاً إليها

 )٤٧٨(]١٥[١٦املادة 

 هذا الفصلأثر 

                 ، أو باملسؤولية          املعين    فعل                                                               باملسؤولية الدولية للدولة أو املنظمة الدولية اليت ترتكب ال                           ال خيل هذا الفصل       
  .                                   الدولية ألي دولة أو منظمة دولية أخرى

 

                                                        

                                             وتشري األقواس املعقوفة إىل املادة املقابلة يف         .   ٨١-  ٧٩                                                   لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحات          )   ٤٧٧ (
  .(A/CN.4/553)                                   التقرير الثالث املقدم من املقرر اخلاص 

  .  ٨٢     صفحة                                       لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ال  )   ٤٧٨ (
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 )٤٧٩( اخلامسالفصل

  النافية لعدم املشروعيةالظروف
 )٤٨٠(١٧ املادة

 املوافقة

         نفي عدم   ت                                               على ارتكاب منظمة دولية أخرى لفعل معني              دولية                 دولة أو منظمة     ل                       املوافقـة الصحيحة       إن 
   .                                       قة ما دام ذلك الفعل يف حدود تلك املوافقة       ِ ة املواِف                 الدولة أو املنظم   تلك                       مشروعية ذلك الفعل إزاء 

 )٤٨١(١٨ املادة

  عن النفسالدفاع

        للدفاع                                                                ً       ً                عدم املشروعية عن فعل املنظمة الدولية إذا كان هذا الفعل يشكل تدبرياً مشروعاً                  صفة         تنـتفي  
  .      املتحدة       ً                        َّ                خذ طبقاً ملبادئ القانون الدويل اجملسَّدة يف ميثاق األمم            ُ عن النفس اُت

 )٤٨٢(١٩ دةاملا

  املضادةالتدابري

...*)٤٨٣( 

 )٤٨٤(٢٠املادة 

  القاهرةالقوة

                   ً                         الذي ال يكون مطابقاً اللتزام دويل لتلك               الدولية                                        صفة عدم املشروعية عن فعل املنظمة             تنتفي - ١ 
                                                          قاهرة، أي حدوث قوة ال سبيل إىل مقاومتها أو حدث فجائي، خيرج    قوة    إىل                                ً       املنظمة إذا كان ذلك الفعل راجعاً       

  .       ً      ً  مستحيالً مادياً                      ، يف ظل الظروف القائمة،                            مما جيعل الوفاء بذلك االلتزام       املنظمة،        ادة تلك      عن إر
                                                        

                                                                   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق                                                     لالطالع على التعليق على هذا الفصل، انظر          )   ٤٧٩ (
  .   ٢٣٣         ، الصفحة  )A/61/10   (  ١٠    رقم 

  .   ٢٣٥   و   ٢٣٤           الصفحتان  ،                                                لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع نفسه  )   ٤٨٠ (
  .   ٢٣٧-   ٢٣٥      صفحات                                       لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، ال  )   ٤٨١ (
  .   ٢٣٧                                           لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحة   )   ٤٨٢ (
       منظمة                                                     ً        املضادة اليت تتخذها منظمة دولية إزاء فعل غري مشروع دولياً ترتكبه          بالتدابري    ١٩      املادة         مشروع     تعلق ي  )   ٤٨٣ (

            يف مرحلة         هذا         املادة      مشروع          يصاغ نص         وسوف  .                                                  ً                                 دولـية أخرى أو دولة أخرى باعتبار تلك التدابري ظروفاً نافية لعدم املشروعية            
  .                                  يف سياق إعمال مسؤولية منظمة دولية ،                      اليت تتخذها منظمة دولية       املضادة           بالتدابري        املتعلقة     سائل   امل              عند النظر يف  ،    الحقة

                                                                   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق                                   على هذه املادة، انظر                  على التعليق        لالطالع  )   ٤٨٤ (
  .   ٢٣٩-   ٢٣٧          ، الصفحات  )A/61/10 (  ،   ١٠    رقم 
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  : ١               تنطبق الفقرة  ال - ٢ 

                                        باالقتران مع عوامل أخرى، إىل تصرف         أو                                                  كانـت حالـة القوة القاهرة تعزى، منفردة             إذا  ) أ ( 
         هبا؛ أو   حتتج           املنظمة اليت 

  .     احلالة                            حتملت املنظمة تبعة نشوء تلك    إذا  ) ب ( 

 )٤٨٥(٢١ املادة

 دةـ الشةـحال

                   ً                         الذي ال يكون مطابقاً اللتزام دويل لتلك               الدولية                                        صفة عدم املشروعية عن فعل املنظمة             تنتفي - ١ 
                                        معقولة أخرى إلنقاذ حياته أو حياة            طريقة                                املذكور، وهو يف حالة شدة،            الفعل                                 املنظمة إذا مل تكن لدى مرتكب       

  .    يتهم                 املوكلة إليه رعا      اآلخرين       األشخاص 

  : ١               تنطبق الفقرة  ال - ٢ 

                                           مع عوامل أخرى، إىل تصرف املنظمة اليت                باالقتران                                         كانت حالة الشدة تعزى، منفردة أو           إذا  ) أ ( 
         هبا؛ أو   حتتج

  .                     خطر مماثل أو خطر أكرب    حدوث                        أن يؤدي الفعل املعين إىل      احملتمل         كان من    إذا  ) ب ( 

 )٤٨٦(٢٢ املادة

 الضرورة

                                           لنفي عدم املشروعية عن فعل غري مطابق            كمربر               حتتج بالضرورة                                 جيـوز ملـنظمة دولية أن         ال - ١ 
  :     الفعل                                  اللتزام دويل لتلك املنظمة إال إذا كان 

          أساسية       مصلحة                              درء خطر جسيم ووشيك يتهدد                             أمام هذه املنظمة ل     ة         الوحيد          الوسـيلة       هـو   ) أ ( 
                اية تلك املصلحة؛ مح   هي                       مبوجب القانون الدويل،        املنظمة،                                       للمجتمع الدويل ككل، عندما تكون مهمة تلك 

                               ً   أو الدول اليت كان االلتزام قائماً        للدولة               مصلحة أساسية            حنو خطري                  ذلـك على     ُ      ُيضـعف     وال  ) ب ( 
  .                           جتاهها، أو للمجتمع الدويل ككل

  :                        كمربر لنفي عدم املشروعية        بالضرورة       أن حتتج                      بأية حال ملنظمة دولية       جيوز  ال - ٢ 

                                                        
  .   ٢٤٠   و   ٢٣٩                       املرجع نفسه، الصفحتان     انظر             على التعليق،        لالطالع  )   ٤٨٥ (
  .   ٢٤٣-   ٢٤١                      ر املرجع نفسه، الصفحات             التعليق، انظ  ى   عل  ع     لالطال  )   ٤٨٦ (
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               بالضرورة؛ أو       االحتجاج        مكانية إ        يستبعد                         كان االلتزام الدويل املعين    إذا  ) أ ( 

  .       الضرورة                                   كانت املنظمة قد أسهمت يف حدوث حالة    إذا  ) ب (  

 )٤٨٧(٢٣ املادة

 القطعية للقواعد االمتثال

      ً   متفقاً      يكون                                                                                         هذا الفصل ما ينفي صفة عدم املشروعية عن أي فعل من أفعال املنظمة الدولية ال                  يف     ليس 
  .                       د القانون الدويل العمومي         من قواع     قطعية                           مع التزام ناشئ مبقتضى قاعدة 

 )٤٨٨(٢٤ املادة

  بظرف ناف لعدم املشروعيةاالحتجاج نتائج

  :   يلي                  ذا الفصل ال خيل مبا هل      ً وفقاً                         بظرف ناف لعدم املشروعية        االحتجاج    إن 

                     ً                     ً  لعدم املشروعية قائماً وبقدر ما مل يعد قائماً؛     النايف                             اللتزام املعين، إذا مل يعد الظرف  ل         االمتثال  ) أ ( 

  .       الفعل   ذلك                                      التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها    ألة  مس  ) ب ( 

 )٤٨٩(الفصل العاشر

 مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دولية

 )٤٩٠(٢٥املادة 

 يف ارتكاب منظمة دوليةإىل تقدمي دولة للعون أو املساعدة 
                   ًفعل غري مشروع دوليا 

            من جانب                           ً     رتكاب فعل غري مشروع دولياً                                                                 تكـون الدولـة اليت تعاون أو تساعد منظمة دولية على ا            
  :     إذا                    ً  مسؤولة عن ذلك دولياً         هذه األخرية

                                                        
  .   ٢٤٤   و   ٢٤٣                                             لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحتان   )   ٤٨٧ (
  .   ٢٤٥   و   ٢٤٤                                             لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحتان   )   ٤٨٨ (
ـ   )   ٤٨٩ (                                                    ولالطالع على التعليق على هذا الفصل، انظر املرجع نفسه،   . ُ                                      ُيحدد مكـان هذا الفصل يف مرحلة الحقة        س
  .   ٢٤٦   و   ٢٤٥         الصفحتان 
  .   ٢٤٧   و   ٢٤٦                                                           لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر املرجع نفسه، الصفحتان   )   ٤٩٠ (
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  ؛                                                                 ً فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع دولياً  ) أ ( 

  .                       لو ارتكبته تلك الدولة                             ً وكان هذا الفعل غري مشروع دولياً  ) ب ( 

 )٤٩١(٢٦املادة 

 منظمة دولية رتكاب ا يفممارسة دولة للتوجيه والسيطرة
 ً لفعل غري مشروع دوليا

                                                                                                   تكـون الدولة اليت تقوم بتوجيه منظمة دولية وممارسة السيطرة عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع                 
  :     إذا                         ً مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً                  من جانب هذه األخرية        ً دولياً

  ؛     ً دولياً                                                            فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع   ) أ ( 

  .                       لو ارتكبته تلك الدولة                             ً وكان هذا الفعل غري مشروع دولياً  ) ب ( 

 )٤٩٢(٢٧ملادة ا

 إكراه دولة ملنظمة دولية

  :   إذا              عن ذلك الفعل،                                            ً ه منظمة دولية على ارتكاب فعل مسؤولة دولياً  ِ كِر                 ُ تكون الدولة اليت ُت 

     عن      ً  صادراً               ً  غري مشروع دولياً                                         ً                  كـان مـن شـأن الفعـل، لـوال اإلكراه، أن يكون فعالً              ) أ ( 
                املنظمة الدولية؛

  .                                                  وفعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل  ) ب ( 

 )٤٩٣(٢٨ملادة ا

 نظمة دوليةملسؤولية الدولية يف حالة منح صالحية ملا

                              تفادت هذه الدولة الوفاء        إذا                                     على الدولة العضو يف منظمة دولية                            املسـؤولية الدولية          قـع    ت - ١ 
                                                                                        ا الدولية عن طريق منح صالحية للمنظمة الدولية فيما يتصل بذلك االلتزام، وارتكبت                                      بالـتزام مـن التزاماهت    

  .          ً                                ً             املنظمة فعالً لو ارتكبته تلك الدولة لشكل خرقاً لذلك االلتزام

  .                  ملنظمة الدولية أم ال            بالنسبة إىل ا                ً غري مشروع دولياً   ً فعالً       املعين          كان الفعل  أ       سواء  ١            تسري الفقرة  - ٢  

                                                        

  .   ٢٤٨                                           لالطالع على التعليق، انظر املرجع نفسه، الصفحة   )   ٤٩١ (
  .   ٢٤٩                       نظر املرجع نفسه، الصفحة                     لالطالع على التعليق، ا  )   ٤٩٢ (
  .   ٢٥١-   ٢٤٩                    املرجع نفسه، الصفحات                     على التعليق، انظر      لالطالع  )   ٤٩٣ (
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 )٤٩٤(٢٩املادة 

 ؤولية الدولة العضو يف منظمة دولية عن فعل غريمس
            ً                  مشروع دوليا  ترتكبه تلك املنظمة

                                                   ، تتحمل الدولة العضو يف منظمة دولية املسؤولية          ٢٨       إىل     ٢٥                               مع عدم اإلخالل مبشاريع املواد       - ١ 
  :                     ً                      عن فعل غري مشروع دولياً ترتكبه تلك املنظمة إذا

                            قبلت املسؤولية عن ذلك الفعل؛  ) أ ( 

  .                                     جعلت الطرف املتضرر يعتمد على مسؤوليتها   أو   ) ب ( 

  .           َْ  ّ  ، مسؤولية َتْبعّية ١                            ّ                        ً        يفترض أن تكون املسؤولية الدولّية للدولة، اليت تنشأ وفقاً للفقرة  - ٢ 

 )٤٩٥(٣٠املادة 

 أثر هذا الفصل

  ُ                                                                                                   ال ُيخل هذا الفصل باملسؤولية الدولية اليت تقع، مبوجب أحكام أخرى من أحكام مشاريع املواد هذه،                 
  .                                                            نظمة الدولية اليت ترتكب الفعل املعين أو على أي منظمة دولية أخرى      على امل

                                                        
  .   ٢٥٦-   ٢٥٢                    املرجع نفسه، الصفحات                         لالطالع على التعليق، انظر   )   ٤٩٤ (
  .   ٢٥٧   و   ٢٥٦                     املرجع نفسه، الصفحتان                         لالطالع على التعليق، انظر   )   ٤٩٥ (
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 )٤٩٦(الباب الثاين
 مضمون املسؤولية الدولية ملنظمة دولية

 الفصل األول
 مبادئ عامة

 )٤٩٧(٣١املادة 

                                        ًالنتائج القانونية للفعل غري املشروع دوليا 

             ً     ً                  ري مشروع دولياً طبقاً ألحكام الباب                                                                         تـنطوي املسـؤولية الدولية ملنظمة دولية اليت تترتب على فعل غ            
  .                                             األول على النتائج القانونية املبينة يف هذا الباب

  )٤٩٨(٣٢املادة 

 استمرار واجب الوفاء

                                          ً                                                             ال متـس النتائج القانونية لفعل غري مشروع دولياً مبوجب هذا الباب باستمرار واجب املنظمة الدولية                 
ُ   املسؤولة بالوفاء بااللتزام الذي ُخرق                               .  

 )٤٩٩(٣٣ ةاملاد

 الكف وعدم التكرار

  :                                                   ً           على املنظمة الدولية املسؤولة عن الفعل غري املشروع دولياً التزام بأن 

                             ً تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً؛  ) أ ( 

  .                                                                  تقدم التأكيدات والضمانات املالئمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك  ) ب ( 

                                                        
  .  اه     أدن ٢  -                                                لالطالع على التعليق على هذا الباب، انظر الفرع جيم   )   ٤٩٦ (
  .       أدناه ٢  -                                                لالطالع على التعليق على هذه املادة، انظر الفرع جيم   )   ٤٩٧ (
  .       أدناه ٢  -                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٤٩٨ (
  .       أدناه ٢  -                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٤٩٩ (
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 )٥٠٠(٣٤املادة 

 اجلرب

  .                                                            ً ولة التزام باجلرب الكامل للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً                       على املنظمة الدولية املسؤ - ١ 

                                                                        ً                    يشمل الضرر أي خسارة، مادية كانت أو معنوية، تنجم عن الفعل غري املشروع دولياً الذي                - ٢ 
  .                     ترتكبه املنظمة الدولية

  )٥٠١(٣٥املادة 

 عدم جواز االحتجاج بقواعد املنظمة

                                                                   ولة أن تستند إىل أحكام قواعدها لتربير عدم االمتثال اللتزاماهتا                                        ال جيوز للمنظمة الدولية املسؤ     - ١ 
  .              مبوجب هذا الباب

                                                                               بانطـباق قواعد املنظمة الدولية فيما يتعلق مبسؤولية املنظمة جتاه الدول             ١    ّ               ال ختـلّ الفقـرة       - ٢ 
  .                    واملنظمات األعضاء فيها

 ٣٦املادة
)٥٠٢( 

 نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب

                     يف هذا الباب واجبة                                                                              أن تكون االلتزامات اليت تقع على املنظمة الدولية املسؤولة واملبينة             ميكن - ١ 
                   لطبيعة االلتزام    ،            بوجه خاص   ،    ً تبعاً  ،             ع الدويل ككل     جتم  لم                                             أو أكثر، أو دولة أو أكثر، أو جتاه ا                أخرى           جتاه منظمة 

  .                          للظروف اليت وقع فيها اخلرق                   ً الدويل ومضمونه وتبعاً

                   وقد يترتب مباشرة                                                                     ا الباب بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية ملنظمة دولية                    ال خيـل هذ    - ٢ 
  .         الدولية                      من غري الدول أو املنظمات                   ألي شخص أو كيان آخر 

                                                        

  .       أدناه ٢  -                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٥٠٠ (
  .       أدناه ٢  -                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٥٠١ (
  .       أدناه ٢  �                                طالع على التعليق، انظر الفرع جيم   لال  )   ٥٠٢ (
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 الفصل الثاين
 جرب الضرر

 )٥٠٣(٣٧املادة 

 أشكال اجلرب

               يض والترضية،                          عن طريق الرد والتعو                                    ً        الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً           للضرر                     يكـون اجلرب الكامل      
  .                 ألحكام هذا الفصل                            ً بإحداها أو باجلمع بينها، وفقاً

 )٥٠٤(٣٨املادة 

 الرد

                                               التزام بالرد، أي إعادة احلالة إىل ما كانت عليه                                             ً املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً     على 
  :           قدر ما يكون ب                         ، بشرط أن يكون هذا الرد و                                ً قبل ارتكاب الفعل غري املشروع دولياً

  ؛               ً غري مستحيل مادياً  ) أ ( 

  .       التعويض      من                              ً  مع املنفعة املتأتية من الرد بدالً                             ً غري مستتبع لعبء ال يتناسب إطالقاً  ) ب ( 

 )٥٠٥(٣٩املادة 

 التعويض

                                     التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن                                             ً املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً     على - ١ 
  .    الرد        عن طريق    رر                                  هذا الفعل، يف حال عدم إصالح هذا الض

              الكسب الفائت                                                للتقييم من الناحية املالية، مبا يف ذلك                                  ً       التعويض أي ضرر يكون قابالً          غطـي  ي - ٢ 
  .                                          وبالقدر الذي ميكن به إثبات هذا الكسب الفائت

                                                        

  .       أدناه ٢  �                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٥٠٣ (
  .       أدناه ٢  �                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٥٠٤ (
  .       أدناه ٢  �                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٥٠٥ (
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 )٥٠٦(٤٠املادة 

 الترضية

        ر الذي                                   التزام بتقدمي ترضية عن الضر                                                     ً         على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً         - ١ 
  .       التعويض                                                                 ترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصالح هذا الضرر عن طريق الرد أو

                     اعتذار رمسي، أو أي                                                                           جيـوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار باخلرق، أو تعبري عن األسف، أو             - ٢ 
  .             شكل آخر مناسب

        للمنظمة       ً   مذالً  ً الً                                                                         جيـب أال تكـون الترضية غري متناسبة مع الضرر، وال جيوز أن تتخذ شك               - ٣ 
  .               الدولية املسؤولة

 )٥٠٧(٤١املادة 

 الفائدة

                    هذا الفصل من أجل           مبقتضى                                                                   تدفـع عـند االقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي واجب الدفع              - ١ 
  .                  حنو حيقق تلك النتيجة              قة احلساب على ي                    وحيدد سعر الفائدة وطر  .                ضمان اجلرب الكامل

  .                                            فع املبلغ األصلي حىت تاريخ الوفاء بالتزام الدفع                                               يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الذي كان جيب فيه د - ٢ 

 )٥٠٨(٤٢املادة 

 املسامهة يف الضرر

               من جانب الدولة                                      بالفعل أو التقصري، عن عمد أو إمهال،                         املسامهة يف الضرر      ،                 عند حتديد اجلرب    ،       تـراعى  
  .     ه اجلربـ                             أي شخص أو كيان مضرور يلتمس ل                             املنظمة الدولية املضرورة أو  أو        املضرورة 

 )٥١٠)(٥٠٩(٤٣دة املا

 ضمان األداء الفعال لواجب اجلرب

                                                ً                                                            عـلى أعضـاء املنظمة الدولية املسؤولة أن يتخذوا، وفقاً لقواعد املنظمة، مجيع التدابري املناسبة لتزويد                 
   .                                                                          املنظمة بالوسائل اليت متكنها من الوفاء بالتزاماهتا على حنو فعال مبوجب هذا الفصل

                                                        
  .       أدناه ٢  -                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٥٠٦ (
  .       أدناه ٢  -             ظر الفرع جيم                      لالطالع على التعليق، ان  )   ٥٠٧ (
  .       أدناه ٢  -                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٥٠٨ (
  .       أدناه�                                  لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم   )   ٥٠٩ (
                                             تتخذ املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التدابري         : "                                                                  اقـترح بعـض األعضاء النص التايل وناقشوه وأبدوا تأييدهم لـه            )   ٥١٠ (

   ".                                                                                 ضائها بتزويدها بالوسائل اليت متكنها من الوفاء بالتزاماهتا على حنو فعال مبوجب هذا الفصل            ً                       املناسبة وفقاً لقواعدها لضمان قيام أع
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 الفصل الثالث
 اليت تفرضها القواعد القطعيةتزامات لباالسيم اإلخالل اجل

 للقانون الدويلللمبادئ العامة 

  )٥١١(]٤٣[ ٤٤ املادة

 انطباق هذا الفصلنطاق 

                      من جانب منظمة دولية     جسيم                                                        يسـري هذا الفصل على املسؤولية الدولية املترتبة على إخالل    - ١ 
  .         العمومي            لقانون الدويل              قطعية يفرضها ا                        بالتزام ناشئ مبوجب قاعدة 

           عن الوفاء                      جسيم أو منهجي          تقاعس                         إذا كان ينطوي على           ًً جسيماًً                           يكون اإلخالل هبذا االلتزام      - ٢ 
  .                              من جانب املنظمة الدولية املسؤولة         بااللتزام 

 )٥١٢(]٤٤[ ٤٥ املادة

 مبوجب هذا الفصلما  بالتزام اجلسيمخالل اإلائج معينة مترتبة على تن

      جسيم                                       ضع حد، بالوسائل املشروعة، ألي إخالل                    يف سبيل و    ة               املنظمات الدولي            الدول و        تتعاون - ١ 
  . ]  ٤٣ [    ٤٤       املادة               باملعىن املقصود يف 

                 باملعىن املقصود يف         جسيم                                           منظمة دولية بشرعية وضع ناجم عن إخالل                     دولة أو                ال تعترف أي   - ٢ 
  .                                  عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع   أي       تقدم     ، وال  ]  ٤٣   [  ٤٤      املادة 

        أخرى                   ا قد يترتب من نتائج مب                                 األخرى املشار إليها يف هذا الباب وال                         ال ختل هذه املادة بالنتائج  - ٣ 
  .                                                 على إخالل ينطبق عليه هذا الفصل مبقتضى القانون الدويل

     ة يف  ـ               اعتمدهتا اللجن                          والتعليقـات عليها اليت         واد  ـ                 نـص مشاريع امل    - ٢
                     دورهتا التاسعة واخلمسني

 .                                                  اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف دورهتا التاسعة واخلمسني  ليت                  والتعليقات عليها ا                  نص مشاريع املواد      أدناه    يرد  -   ٣٤٤

                                                        
                                 إىل املادة املقابلة يف التقرير اخلامس                     وتشري األقواس املعقوفة   .        أدناه ٢  -                                   لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم    )   ٥١١ (

   ).A/CN.4/583 (                    املقدم من املقرر اخلاص 
                                 إىل املادة املقابلة يف التقرير اخلامس                     وتشري األقواس املعقوفة   .        أدناه ٢  -              نظر الفرع جيم                      لالطالع على التعليق، ا   )   ٥١٢ (

   ).A/CN.4/583 (                    املقدم من املقرر اخلاص 
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 الباب الثاين

 مضمون املسؤولية الدولية ملنظمة دولية

        الصادرة                                              ً        القانونية املترتبة على األفعال غري املشروعة دولياً                      على النتائج           احلالية                                    الباب الثاين من مشاريع املواد          ينص  ) ١ (
                                                                                       لباب إىل ثالثة فصول جرى ترتيب حمتوياهتا وفق النمط العام للمواد املتعلقة مبسؤولية                      وينقسم ا   .                      املـنظمات الدولية       عـن 

  . )٥١٣ (                                ً الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

                   وحيدد الفصل الثاين     .                   نطاق الباب الثاين       يبني                        بعض املبادئ العامة و     )   ٣٦       إىل     ٣١           املواد من    (                   وحيدد الفصل األول      ) ٢ (
          النتائج  ) ]  ٤٤   [  ٤٥ و  ]   ٤٣   [  ٤٤        املادتان  (                    ويعاجل الفصل الثالث    .                            زام باجلرب بأشكاله املختلفة       االلت  )   ٤٣       إىل     ٣٧             املـواد من     (

                                                لاللتزامات املقررة مبوجب القواعد القطعية للمبادئ  ً اً       جسيم     ً خرقاً                                        ً                  اإلضافية املقترنة باألفعال غري املشروعة دولياً اليت تشكل         
 .                    العامة للقانون الدويل

 الفصل األول

 مبادئ عامة

 ٣١ املادة

                                        ًالنتائج القانونية للفعل غري املشروع دوليا 

                                                                       ً     ً                           تنطوي املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية اليت تترتب على فعل غري مشروع دولياً طبقاً ألحكام الباب                 
  .                                             األول على النتائج القانونية املبينة يف هذا الباب

 التعليق

                                                 بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة          ٢٨   ة                     وهو مياثل نص املاد     .                                    يتسم نص هذه املادة بطابع استهاليل      
                  وال يوجد مثة ما يربر    ".       الدولة "                 قد حل حمل مصطلح     "                املنظمة الدولية  "                                     ، مـع اختالف وحيد هو أن مصطلح          )٥١٤ (     ً   دولـياً 

 .               مشروع هذه املادة                      استخدام صياغة خمتلفة يف 

 ٣٢املادة 

 استمرار واجب الوفاء

             ً                                                      ري مشروع دولياً مبوجب هذا الباب باستمرار واجب املنظمة الدولية                                              ال متـس النتائج القانونية لفعل غ        
ُ   املسؤولة بالوفاء بااللتزام الذي ُخرق                               .  

                                                        

  ،  )Corr.1   وA/56/10 (    ١٠                                                                      الوثـائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم       )   ٥١٣ (
  .   ٢٢٧-   ١٦١           الصفحات من 

  .   ١٦٢                   املرجع نفسه، الصفحة   )   ٥١٤ (
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 التعليق

        له يف حد                                                                                               يـنص مشروع املادة هذا على مبدأ مؤداه أن خرق منظمة دولية اللتزام يقضي به القانون الدويل ليس       ) ١ (
          بالنظر :                                                                   د من ذلك هو استبعاد أن ينتهي سريان االلتزام فيما يتعلق باخلرق                   وليس املقصو   .                                    ذاته تأثري على وجود هذا االلتزام     

                                                          أو املنظمة املضرورة بإعمال حقها يف تعليق أو إهناء                   املضرورة                                                      أن االلتزام ينشأ مبوجب معاهدة ما وتقوم الدولة             إىل    ً   مـثالً 
                         بني املنظمات الدولية لعام      فيما                 ملنظمات الدولية أو                                                 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول وا     ٦٠           للمادة               ً  املعاهدة وفقاً 

٥١٥ (    ١٩٨٦( .  

                                                          ً                 له تأثري على االلتزام يف حد ذاته أن الوفاء بااللتزام سيظل ممكناً بعد                                                          ال يعـين املـبدأ القـائل بأن اخلرق ليس          و  ) ٢ (
               لى سبيل املثال،                            فإذا كانت منظمة دولية ما، ع  .        واخلرق                                          فذلك سيتوقف على طبيعة االلتزام حمل النظر      .               حـدوث اخلـرق   

                                                                                                                       ملـتزمة بنقل بعض األشخاص أو املمتلكات إىل دولة معينة، فإن هذا االلتزام مل يعد باإلمكان الوفاء به مبجرد نقل هؤالء               
  .                                    ً        األشخاص أو املمتلكات إىل دولة أخرى خرقاً لاللتزام

                               ويسري نفس الشيء فيما يتعلق       .   ام                                                                                 وختضـع شروط تعليق التزام ما أو إهنائه للقواعد األولية املتعلقة بذلك االلتز              ) ٣ (
                                                                          وال يلزم فحص تلك القواعد يف سياق املبادئ القانونية املتعلقة مبسؤولية             .                                                بإمكانـية الوفـاء بااللتزام بعد حدوث اخلرق       

  .               املنظمات الدولية

     لدول                                                                                                            وفـيما يتعلق بالنص على استمرار واجب الوفاء بعد حدوث اخلرق، ال يوجد مثة داع للتفرقة بني حالة ا                    ) ٤ (
                                        بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري         ٢٩                                                 وهلذا فقد صيغت هذه املادة بنفس صياغة املادة           .                            وحالـة املـنظمات الدولية    

  ."      الدولة "               قد حل حمل مصطلح   "               املنظمة الدولية "                            ، مع اختالف وحيد هو أن مصطلح  )٥١٦ (             ً املشروعة دولياً

 ٣٣املادة 

 الكف وعدم التكرار

 :                            ً           ولة عن الفعل غري املشروع دولياً التزام بأن                       على املنظمة الدولية املسؤ  

                             ً تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً؛  ) أ (  

  .                                                                  تقدم التأكيدات والضمانات املالئمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك  ) ب (  

                                                        

) ٥١٥   (  A/CONF.129/15.  
  ،  )Corr.1    و A/56/10 (  ١٠                                                                            الوثـائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم             )   ٥١٦ (
  .   ١٦٣       الصفحة 
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 التعليق

                    وجود هذا االلتزام،                      له يف حد ذاته تأثري على                                          التزام يقضي به القانون الدويل ليس         خرق                              يسـتتبع املبدأ القائل بأن        ) ١ (
                     وعليه، فإن القاعدة     .                                                           ً           ، وجوب االمتثال لذلك االلتزام إذا كان الفعل غري املشروع مستمراً            ٣٢                         ملا نصت عليه املادة          ً   وفقـاً 

 .                 الفعل غري املشروع       الكف عن                                 األولية اليت تنص على االلتزام تقتضي 

                                            الغرض الرئيسي للدولة املضرورة أو املنظمة                                                      االلتزام ويتواصل الفعل غري املشروع، سيكون           خرق               وعـندما يقع      ) ٢ (
             ، فإن الذي       اخلرق                             ورغم أن املطالبة ستشري إىل        .                      السلوك غري املشروع           الكف عن                                          الدولـية املضرورة يف أغلب األحيان هو        

 .     ملشروع                   ً      ً                      وال يشكل ذلك التزاماً جديداً ينشأ نتيجة للفعل غري ا  .            ً                                       سيطلب فعلياً هو االمتثال لاللتزام مبوجب القاعدة األولية

             وال يلزم أن     .                                                                                               وسيتوقف وجود التزام بتقدمي تأكيدات أو ضمانات بعدم التكرار على ظروف الفعل غري املشروع               ) ٣ (
                                                          ً                ويبدو أن هناك ما يربر االلتزام، ال سيما إذا كان اخلرق يشكل منطاً يف                .                 ً                               يكـون اخلـرق مستمراً لكي ينشأ هذا االلتزام        

 .                  سلوك الكيان املسؤول

                        إال أنه قد تكون هناك       .                                       عدم التكرار مقدمة من منظمات دولية      ب                                  ر على أمثلة لتأكيدات وضمانات                  ويصعب العثو   ) ٤ (
                             فعلى سبيل املثال، إذا تبني       .                        مة كما يف حالة الدول     ء                                                                  حاالت تتسم فيها تلك التأكيدات والضمانات بنفس الدرجة من املال         

                                                  أو أفراد القوات التابعة هلا العتداءات جنسية،             موظفيها                                                                   متـادي منظمة دولية يف خرق التزام معني، كااللتزام مبنع ارتكاب            
 .                                        ً فإن ضمانات عدم التكرار ستكون مناسبة متاماً

                            ً      لفعل غري املشروع ألهنا تتصل مجيعاً           عن ا     كف                                                                    وتعترب التأكيدات والضمانات بعدم التكرار يف السياق ذاته مبثابة            ) ٥ (
                        ُ            فعل غري مشروع مستمر، قد ُيعترب                بالكف عن             لاللتزام                ً     إال أنه وخالفاً    .                                                   باالمتثال لاللتزام املنصوص عليه يف القاعدة األولية      

           إىل خطر      يشري                                                  ً      ً                                                       االلتزام بتقدمي تأكيدات وضمانات بعدم التكرار التزاماً جديداً قد ينشأ نتيجة للفعل غري املشروع، وهو ما                 
 .                       حدوث انتهاكات يف املستقبل

                                                           نظمات الدولية فيما يتعلق بالكف وتأكيدات وضمانات عدم                                                             وبالـنظر إىل الـتماثل بني حالة الدولة وحالة امل           ) ٦ (
      ، مع   )٥١٧ (                                              ً          بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً          ٣٠                                                       الـتكرار، فقد صيغت هذه املادة بنفس صياغة املادة          

  . "              املنظمة الدولية "       بعبارة   "       الدولة "                 االستعاضة عن لفظة 

 ٣٤املادة 

 اجلرب

 .                                                              ً سؤولة التزام باجلرب الكامل للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً                     على املنظمة الدولية امل - ١  

                                                                        ً                    يشمل الضرر أي خسارة، مادية كانت أو معنوية، تنجم عن الفعل غري املشروع دولياً الذي                - ٢  
 .                     ترتكبه املنظمة الدولية

                                                        
  .   ١٦٤                   املرجع نفسه، الصفحة   )   ٥١٧ (
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 التعليق

  .                                           لبة باجلرب الكامل للضرر الذي تسببت فيه                                                       املبدأ القاضي بأن املنظمة الدولية املسؤولة مطا           على                 هذه املادة         تـنص   ) ١ (
 .                       ً  بالفعل غري املشروع دولياً                                                     ً ومبتغى هذا املبدأ هو محاية الطرف املضرور من التأثر سلبياً

                 وقد يكون الطرف     .                                                                على حنو مرن يف حالة املنظمات الدولية والدول على السواء           ُ                          ً     وُيطبق مبدأ اجلرب الكامل عملياً      ) ٢ (
           ولذلك فإن    .                                                                            ي بالكف عن الفعل غري املشروع املستمر أو بعدم تكرار الفعل غري املشروع                         بشكل رئيس              ً    املضـرور مهتماً  

              أو املنظمة             املضرورة                                           وحيدث ذلك بوجه خاص عندما تتقدم الدولة        .                         ذلك رمبا تكون حمدودة       إثر                           املطالـبة باجلـرب املقدمة      
        اختيار             ومع ذلك، فإن   .                   ليت تسعى إىل محايتها                                                                                 املضـرورة مبطالـبة تعود بالنفع عليها هي وليس على األفراد أو الكيانات ا             

                 ً     يعترب نفسه مستحقاً      لن                   ً                             حقوقها ال يعين عموماً أن ذلك الطرف ذاته                        عدم إعمال كل                          أو املنظمة املضرورة               املضرورة       الدولة
 .            موضع تساؤل  ُ        ال ُيوضع هنا                         وهلذا فإن مبدأ اجلرب الكامل   .            للجرب الكامل

    عدم  ب        ذلك         ويرتبط  .                                                    ة أن متتلك كل الوسائل الالزمة لتقدمي اجلرب الالزم                                              وقد يكون من الصعب على منظمة دولي        ) ٣ (
                                   بيد أن عدم الكفاية املذكورة ال ميكن     .                         ُ                                                                 كفاية املوارد املالية اليت ُتمنح عادة للمنظمات الدولية للوفاء هبذا النوع من اإلنفاق            

  .                    مبوجب القانون الدويل                 تنتج عن مسؤوليتها                                                أن تعفي املنظمة املسؤولة من النتائج القانونية اليت 

          ً                       ليس راجعاً إىل وفرة املوارد،                دون مقابل                                                                     ورمبـا كان جلوء املنظمات الدولية يف بعض األحيان إىل منح تعويض               ) ٤ (
 .                                                                  وإمنا إىل إحجام املنظمات، شأهنا شأن الدول، عن اإلقرار مبسؤوليتها الدولية

                             ً                        الكامل، إىل احلالة األكثر شيوعاً اليت تكون فيها                     مبدأ اجلرب              يف نصها على                                      وتشـري هـذه املادة بشكل رئيسي،          ) ٥ (
                                                       وتأكيد واجب اجلرب الكامل على املنظمة ال يعين بالضرورة         .      ً دولياً                                                      املـنظمة الدولية مسؤولة وحدها عن فعل غري مشروع          

  .                  أخرى أو أكثر                                                        عن فعل معني باالشتراك مع دولة أو أكثر أو منظمة            ة ي    سؤول  امل           املنظمة   ُ   َّ ُتحمَّل                               أن املبدأ نفسه ينطبق عندما      
  . )٥١٨ (         ً                                                                   وذلك، مثالً، عندما تقدم املنظمة املساعدة أو العون لدولة ما يف ارتكاب فعل غري مشروع

     ، مع  )٥١٩ (                                              ً  بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً  ٣١                                            وقـد صيغت هذه املادة بنفس صياغة املادة          ) ٦ (
  .              يف كلتا الفقرتني  "               املنظمة الدولية "       بعبارة   "       الدولة "                 االستعاضة عن لفظة 

 ٣٥املادة 

 عدم جواز االحتجاج بقواعد املنظمة

                                                                                                 ال جيوز للمنظمة الدولية املسؤولة أن تستند إىل أحكام قواعدها لتربير عدم االمتثال اللتزاماهتا               - ١  
  .              مبوجب هذا الباب

                                                        
  .  ٧٤         ، الصفحة  )A/60/10 (  ١٠                         الدورة الستون، امللحق رقم   ،   ١٢                 انظر مشروع املادة   )   ٥١٨ (
  .   ١٧٠         ، الصفحة  ).Corr   وA/56/10 (  ١٠        لحق رقم                             ، الدورة السادسة واخلمسون، امل          املرجع نفسه  )   ٥١٩ (
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          اه الدول                                                                       بانطـباق قواعد املنظمة الدولية فيما يتعلق مبسؤولية املنظمة جت           ١    ّ               ال ختـلّ الفقـرة       - ٢  
  .                    واملنظمات األعضاء فيها

 التعليق

                                                                                                 على مبدأ عدم جواز احتجاج املنظمة الدولية بقواعدها لتربير عدم االمتثال اللتزاماهتا مبوجب               ١               تـنص الفقرة      ) ١ (
   اد                                                            وهلذا املبدأ ما يوازيه يف املبدأ القاضي بعدم جواز استن           .                                                   ً             القـانون الـدويل الناشئة عن ارتكاب فعل غري مشروع دولياً          

                                                                                                                الدولة إىل قانوهنا الداخلي يف تربير عدم امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الباب الثاين من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال 
         االستعاضة   :                    ، مع وجود اختالفني مها )٥٢٠ (                       بشأن املسؤولية الدولية  ٣٢           نص املادة  ١                ومياثل نص الفقرة   .                 ً غري املشروعة دولياً

  .                                                            وعن اإلشارة إىل القانون الداخلي للدولة باإلشارة إىل قواعد املنظمة  "                للمنظمة الدولية "         بعبارة  "      للدولة "        عن لفظة 

    ً     ً                                                                  هنجاً مماثالً للنهج املتبع يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول              ٢٧              من املادة     ٢                          واختـذت صـياغة الفقرة        ) ٢ (
                                                       ، اليت حذت بدورها حذو اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات      )٥٢١ ( ٦  ٩٨ ١   م                                                        واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية لعا       

                                            طرف يف معاهدة أن حتتج بقواعد املنظمة لتربير عدم       دولية           جيوز ملنظمة   ال "                         ، وذلك عندما نصت على أنه     ١٩٦٩       لعـام  
  ."                تنفيذها للمعاهدة

                           أن قواعد املنظمة األوىل ال ميكن                                                                   ً          ويف العالقـات بني منظمة دولية ودولة أو منظمة غري عضو فيها، يبدو واضحاً          ) ٣ (
                                      وال ينطبق املبدأ نفسه بالضرورة على        .                                                                     ً                  أن تؤثـر يف حـد ذاهتا على االلتزامات اليت تنشأ نتيجة للفعل غري املشروع دولياً               

                                      أو القواعد املنصوص عليها يف هذا             املبادئ                                                 فمن املمكن أن تؤثر قواعد املنظمة على تطبيق           .                             العالقات بني منظمة وأعضائها   
                                                                                                                  وقد يؤدي ذلك، على سبيل املثال، إىل تعديل القواعد املتعلقة بأشكال اجلرب اليت قد يتعني على املنظمة املسؤولة                    .        الـباب 

  .              تقدميها ألعضائها

                                                                      على تطبيق املبادئ والقواعد املنصوص عليها يف الباب األول فيما خيص العالقات                           ً    وقـد تؤثر قواعد املنظمة أيضاً    ) ٤ (
                         قواعد خاصة وال يلزم      ُ                  سُتعترب هذه القواعد    .                      ً                                   ة وأعضائها، وذلك، مثالً، فيما يتصل مبسألة عزو الفعل                            بـني املنظمة الدولي   

                      الثاين فيما يتعلق         الباب   يف    "      ال ختل  "       عبارة                 النص املبدوء ب                                      وعلى النقيض من ذلك، فإن إدراج         .                         اإلشارة إليها بشكل خاص   
                                من مبدأ عدم جواز االحتجاج                                  ً        إىل النتائج اليت قد تفهم ضمناً               بالنظر  ً اً                                                    بانطـباق قواعـد املنظمة جتاه أعضائها يبدو مفيد        

      قد   ١              يف الفقرة     ة         الوارد  ة        العام       األحكام                   القارئ إىل أن         النص   ا                 وسينبه إدراج هذ    .          ذلك النص      درج   ُ ُي                         بقواعـد املنظمة لو مل      
  .                                                                 استثناءات يف العالقات بني املنظمة الدولية والدول واملنظمات األعضاء فيها      تسمح ب

                                                             ، إال بقدر اتصال االلتزامات الواردة يف الباب الثاين باملسؤولية     ٢                                               ينطبق النص حمل النظر، الذي يرد يف الفقرة             وال    ) ٥ (
                                        وال ميكن أن يؤثر ذلك النص بأي وجه على       .                                                            على املنظمة الدولية جتاه الدول واملنظمات األعضاء فيها           تقع                  الدولية اليت قد    

      على                    ً وال ميكن أن يؤثر أيضاً  .             ً                                         مشروع دولياً جتاه دولة أو منظمة من غري األعضاء                                                     النـتائج القانونية اليت يستتبعها فعل غري      
  .   ككل                                                                                     النتائج املتصلة خبرق التزامات مقررة مبوجب قواعد قطعية ألن ذلك اخلرق سيؤثر على اجملتمع الدويل 

                                                        
  .   ١٧٧                   املرجع نفسه، الصفحة   )   ٥٢٠ (
) ٥٢١   (  A/CONF.129/15.  
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 ٣٦املادة 

 نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب

                                                                          ت اليت تقع على املنظمة الدولية املسؤولة واملبينة يف هذا الباب واجبة                                   مكن أن تكون االلتزاما    - ١  
                ً                                   الدويل ككل، تبعاً، بوجه خاص، لطبيعة االلتزام             اجملتمع                                                             جتـاه منظمة أخرى أو أكثر، أو دولة أو أكثر، أو جتاه             

  .                   ً                         الدويل ومضمونه وتبعاً للظروف اليت وقع فيها اخلرق

                                                           تيجة للمسؤولية الدولية ملنظمة دولية وقد يترتب مباشرة                                             ال خيـل هذا الباب بأي حق ينشأ ن         - ٢  
  .                                                 ألي شخص أو كيان آخر من غري الدول أو املنظمات الدولية

 التعليق

                                      الباب األول أي خرق اللتزام مقرر           يعاجل                                                        ً                يف املـواد املـتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً،               ) ١ (
  .                                                                                    إىل الدولة، بصرف النظر عن طابع الكيان أو الشخص الذي يقع االلتزام إزاءه                                                  مبوجـب القانون الدويل ميكن أن يعزى      

                         ويبدو أن ذلك راجع إىل       .                                            مات اليت تنشأ على دولة إزاء دولة أخرى        ا     االلتز   يف                                              وينحصـر نطـاق الباب الثاين هلذه املواد         
                                مضرور ال يغطي الباب األول أشكال                            ً                                               نتائج فعل غري مشروع دولياً مث تطبيق املسؤولية فيما يتعلق بطرف                  معاجلة         صـعوبة   

                              إزاء اجملتمع الدويل ككل، وذلك ألن                                                    وال تنشأ مشكلة مماثلة عند اإلشارة إىل املسؤولية القائمة  .                       خرقه لاللتزامات الدولية
  .                                                       من غري املتصور أن تترتب مسؤولية دولية على اجملتمع الدويل ككل

                                                        لدولية يف مشروع هذه املادة، فسيتعني حصر نطاق الباب الثاين يف       ُّ                                        ولـو اتُّـبع هنج مماثل فيما يتعلق باملنظمات ا        ) ٢ (
      أن                    ً    إال أنه يبدو منطقياً     .                                                                                               االلتزامات اليت تنشأ على منظمات دولية جتاه منظمات دولية أخرى أو جتاه اجملتمع الدويل ككل              

                     ونتيجة لذلك، سيشمل     .            ولية الدول                                                                                إدراج التزامات املنظمات جتاه الدول، بالنظر إىل وجود املواد املتعلقة مبسؤ                   ً    يـتم أيضاً  
                                                   منظمة أخرى أو أكثر أو جتاه دولة أو أكثر،             جتاه                                            االلتزامات اليت قد تقع على منظمة دولية               املواد          مشاريع                  الباب الثاين من    

  .                 اجملتمع الدويل ككل   جتاه   أو 

   ١                      على غرار الفقرة      ١   ة                ، صيغت الفقر       شرحها                  اإلضافة اليت جرى           إيراد                                          ومع تغيري اإلشارة إىل الكيان املسؤول و        ) ٣ (
  . )٥٢٢ (                    بشأن مسؤولية الدول  ٣٣         من املادة 

                                        ، فإن ذلك ال يعين أن االلتزامات اليت         ١              يف الفقرة             ً                  حمدود وفقاً للتعريف الوارد                                      ومـع أن نطـاق الـباب الثاين           ) ٤ (
      من   ٢             رار الفقرة          فعلى غ   .                            ً                                                                   يستتبعها فعل غري مشروع دولياً ال تنشأ جتاه أشخاص أو كيانات غري الدول واملنظمات الدولية              

                                                        
  ، ).Corr و  A/56/10 (  ١٠                                                                                    الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامـة، الـدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم                 )   ٥٢٢ (

  .   ١٧٩       الصفحة 
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                                                               على أن الباب الثاين ال خيل بأي حق ينشأ عن املسؤولية الدولية وقد   ٢                ، تنص الفقرة     )٥٢٣ (                       بشأن مسؤولية الدول     ٣٣       املادة  
  .                                    يترتب مباشرة هلؤالء األشخاص أو الكيانات

                    ها حقوق ألشخاص غري                                                                                               وفيما يتعلق باملسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، فإن من اجملاالت املهمة اليت تترتب في              ) ٥ (
                    وهناك جمال آخر،     .           بالعمالة        املتعلقة                القانون الدويل          قواعد                                                                الـدول أو املنظمات خرق املنظمات الدولية اللتزاماهتا مبوجب          

                                                         ورغم أن مشاريع املواد ال تغطي نتائج هذا اخلرق، كما             )٥٢٤ (                                                      وهو اخلرق الذي ترتكبه قوات حفظ السالم وميس األفراد        
                                                                                         د تكون بعض املسائل املتعلقة باملسؤولية الدولية املثارة يف سياق العمالة مماثلة للمسائل اليت عوجلت   فق  .  ١                  جـاء يف الفقرة     

  .                     يف مشاريع املواد احلالية

 الفصل الثاين
 جرب الضرر

 ٣٧املادة 

 أشكال اجلرب

     ضية،                                                      ً                                            يكـون اجلرب الكامل للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً عن طريق الرد والتعويض والتر                 
  .                            ً                بإحداها أو باجلمع بينها، وفقاً ألحكام هذا الفصل

 التعليق

     وهذا   .  )٥٢٥ (                                                 ً          املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً          ٣٤                                         إن احلكـم الوارد أعاله مطابق للمادة          ) ١ (
                           ية على املنظمات الدولية كما          ً                                                                               يبدو مربراً ألن أشكال اجلرب اليت تتألف من الرد والتعويض والترضية تنطبق يف املمارسة العمل        

               ّ                                                                           ً        وهناك أمثلة معّينة تتصل باملنظمات الدولية ترد يف التعليقات على املواد التالية اليت تتناول حتديداً خمتلف     .                  تنطبق على الدول  
  .         أشكال اجلرب

                  رب الثالثة منطبقة                                                              ّ       ٌ                                   ومتـثل مذكرة صادرة عن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذّرية حالةٌ تعترب فيها أشكال اجل                 ) ٢ (
    ٢٤                            ، كتب املدير العام للوكالة يف  "                                               املسؤولية الدولية للوكالة فيما يتعلق بالضمانات   "       فبشأن    .                            عـلى منظمة دولية مسؤولة    

  :        ما يلي    ١٩٧٠      يونيه  /      حزيران

                                                        
  .          املرجع نفسه  )   ٥٢٣ (
              املسؤولية قبل   "       عن       ١٩٩٨       يونيه   /   ران      حزي   ٢٦                            للجمعية العامة بتاريخ        ٢٤٧ /  ٥٢                                انظر على سبيل املثال القرار        )   ٥٢٤ (

   ".                     احلدود الزمنية واملالية  :     الغري
 Corr.1)   وA/56/10   (  ١٠                                                                                  الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامـة، الـدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم               )   ٥٢٥ (

  .   ٢٣٥       الصفحة 
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        بدقيق                                                              ً       ُ          ُ                  رغـم أنه قد تكون مثة ظروف يكون فيها قيام الوكالة بالترضية مالئماً، فإنه ُيقترح أال ُينظر إال يف اجلرب      "
  . )٥٢٦ ( "                                                 ً      ً        ً        وبصفة عامة، ميكن أن يكون اجلرب بدقيق العبارة إما رداً عينياً أو دفعاً للتعويض  .        العبارة

                                            ُ             املتعلقة مبسؤولية الدول واملادة الواردة أعاله، ُيعترب          ٣٤                     ً                                              وتنبغي مالحظة أنه وفقاً لالستخدام السائد الذي ينعكس يف املادة           
  .        ً        اجلرب شامالً للترضية

 ٣٨املادة 

 الرد

                                                ً                                              على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً التزام بالرد، أي إعادة احلالة إىل ما كانت عليه   
  :                                ً                                     قبل ارتكاب الفعل غري املشروع دولياً، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون

                ً غري مستحيل مادياً؛  ) أ (  

  .                ً           أتية من الرد بدالً من التعويض                             ً              غري مستتبع لعبء ال يتناسب إطالقاً مع املنفعة املت  ) ب (  

 التعليق

                               املتعلقة مبسؤولية الدول عن       ٣٥                                                      َّ                            يـبدو أن مفهـوم الرد وما يتصل به من شروط، على النحو املعرَّف يف املادة                  
                                              وليس مثة من سبب يدعو إىل األخذ بنهج خمتلف           .           ً                        ينطبق أيضاً على املنظمات الدولية      ،  )٥٢٧ (                       ً      األفعـال غري املشروعة دولياً    

                                     املتعلقة مبسؤولية الدول مع فارق        ٣٥                                                   ولذلك فإن النص الوارد أعاله يستنسخ نص املادة           .                     ق باملنظمات الدولية              فـيما يتعل  
   ".               املنظمات الدولية "      بتعبري   "      الدول "                              وحيد يتمثل يف االستعاضة عن كلمة 

 ٣٩املادة 

 التعويض

                       ويض عن الضرر الناتج عن                                                 ً             على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً التزام بالتع - ١  
  .                                                هذا الفعل، يف حال عدم إصالح هذا الضرر عن طريق الرد

                             ً                                                                  يغطـي التعويض أي ضرر يكون قابالً للتقييم من الناحية املالية، مبا يف ذلك الكسب الفائت                 - ٢  
  .                                          وبالقدر الذي ميكن به إثبات هذا الكسب الفائت

                                                        
) ٥٢٦   (  GOV/COM.22/27    ٢٧             ، الفقـرة  )         وردت يف مـرفق للوثيقة                          A/CN.4/545    وهي مودعة لدى شعبة التدوين                                

   ).                  ب الشؤون القانونية   مبكت
  ، )Corr.1    و A/56/10   (  ١٠                                                                                  الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامـة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم                )   ٥٢٧ (

  .   ١٨٢       الصفحة 
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 التعليق

                                      وأشهر مثال على هذه املمارسة يتعلق        .  ً                           اً من قبل املنظمات الدولية                                              الـتعويض هـو أكثر أشكال اجلرب استخدام         ) ١ (
     ُ                                                فقد ُمنح التعويض لرعايا بلجيكا وسويسرا واليونان         .                                                                    بتسـوية املطالـبات الـنامجة عن عملية األمم املتحدة يف الكونغو           

    ً                     وفقاً إلعالن األمم املتحدة      .  ة                                                                                            ولكسمربغ وإيطاليا من خالل تبادل للرسائل بني األمني العام والبعثات الدائمة للدول املعني            
  :                                                 الوارد يف هذه الرسائل، وبناء عليه صرحت األمم املتحدة

                                                               ّ         ً                                     بأهنا لن تتهرب من املسؤولية عندما يثبت أن وكالء األمم املتحدة قد تسّببوا حقيقةً يف حدوث ضرر غري مربر                    "
  . )٥٢٨ ( "           ألطراف بريئة

                                                            مبيا والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة لربيطانيا                                    ُ                                وفـيما يتعلق بالعملية نفسها، أُجريت تسويات أخرى مع زا         
  . )٥٣٠ (                                     ، وكذلك مع اللجنة الدولية للصليب األمحر )٥٢٩ (                               العظمى وآيرلندا الشمالية وفرنسا

                          ُ ِّ      ً                                                                           وإن كـون هذه التعويضات قد قُدِّمت جرباً خلرق التزامات قائمة مبوجب القانون الدويل هو أمر ميكن الوقوف                    ) ٢ (
                                     موجهة من األمني العام إىل املمثل           ١٩٦٥       أغسطس   /     آب  ٦                                         املطالبات فحسب بل حىت يف رسالة مؤرخة                         عليه ال يف بعض     

  :                               ففي هذه الرسالة، قال األمني العام  .                      الدائم لالحتاد السوفيايت

                                                                                          ً                    لقـد دأبـت األمم املتحدة، من خالل األمني العام، على اتباع سياسة تعويض األفراد الذين يتكبدون أضراراً                   "
                                                      ً                       وتتمشى هذه السياسة مع املبادئ القانونية املعترف هبا عموماً ومع اتفاقية             .                      ً    مة مسؤولة عنها قانوناً               تكـون املنظ  

                                                                         وباإلضافة إىل ذلك، فإنه فيما يتعلق بأنشطة األمم املتحدة يف الكونغو،             .                                     امتـيازات األمـم املتحدة وحصاناهتا     
                                      املتعلقة حبماية أرواح السكان املدنيني                                                                            تعـززت هـذه السياسـة مببادئ منصوص عليها يف االتفاقيات الدولية             

                                                                                                               وممـتلكاهتم أثـناء األعمال العدائية كما تعززت باعتبارات اإلنصاف واإلنسانية اليت ال ميكن لألمم املتحدة أن                 
  . )٥٣١ ( "        تتجاهلها

                                                        

) ٥٢٨   (  United Nations, Treaty Series, vol. 535, p. 199; vol. 564, p. 193; vol. 565, p. 3; vol. 585, p. 147; 

and vol. 588, p. 197.  
ــر  )   ٥٢٩ (  :K. Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen (Frankfurt am Main      انظ

Peter Lang, 2004), at pp. 314-321.  
 K. Ginther, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit :   ُ                                     اسُتنسـخ نـص االتفـاق يف املـرجع الـتايل       )   ٥٣٠ (

Internationaler Organisationen gegenüber Drittstaaten (Wien/New York: Springer, 1969), pp. 166-167.  
) ٥٣١   (  United Nations Juridical Yearbook, 1965, p. 41 .     وقـد ورد تأيـيد للرأي القائل بأن األمم املتحدة قد                                                  

 ,”J.J.A. Salmon, “Les accords Spaak-U Thant du 20 février 1965  :                                           وضـعت مسـؤوليتها على املستوى الدويل وذلك يف  

Annuaire français de droit international, vol. 11 (1965), p. 468, at pp. 483 and 487.  
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                                            اخلالف املتعلق حبصانة مقرر خاص للجنة حقوق                                        ً                             وقـد أشـارت حمكمة العدل الدولية أيضاً، يف فتواها بشأن              ) ٣ (
   .                                                      ، إىل االلتزام بدفع التعويض الواقع على عاتق األمم املتحدة )٥٣٢ (                          نسان من اإلجراءات القانونية  اإل

                               املتعلقة مبسؤولية الدول عن       ٣٦                                                                             وفـيما يتعلق بالتعويض، ليس هناك أي سبب يستدعي اخلروج عن نص املادة                ) ٤ (
    ".                املنظمات الدولية "    عبري   بت  "      الدول "                          ، عدا عن االستعاضة عن كلمة  )٥٣٣ (                       ً األفعال غري املشروعة دولياً

 ٤٠املادة 

 الترضية

                                                ً                                                على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً التزام بتقدمي ترضية عن الضرر الذي                - ١  
  .                                                                       ترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصالح هذا الضرر عن طريق الرد أو التعويض

                                             تعبري عن األسف، أو اعتذار رمسي، أو أي                                                         جيـوز أن تتخذ الترضية شكل إقرار باخلرق، أو         - ٢  
  .             شكل آخر مناسب

                                                            ً    ً                       جيب أال تكون الترضية غري متناسبة مع الضرر، وال جيـوز أن تتخـذ شكالً مذالً للمنظمة                - ٣  
  .               الدولية املسؤولة

 التعليق

                   تذار أو تعبري عن                                                                              ً                     تقدم املمارسة بعض األمثلة على الترضية من قبل املنظمات الدولية، وهي تتخذ عموماً شكل اع                ) ١ (
                                                                                                                ورغم أن األمثلة التالية ال تشري صراحة إىل وجود خرق اللتزام قائم مبوجب القانون الدويل، فإهنا تفيد بصورة                    .       األسـف 

  .                                                                                              ضمنية على األقل بأن اعتذار منظمة دولية أو إعراهبا عن األسف إمنا هو إحدى النتائج القانونية هلذا اخلرق

  :                                  ينيتسا، قال األمني العام لألمم املتحدة                      وفيما يتعلق بسقوط سريرب  ) ٢ (

                     وقد استعرضنا ببالغ     .                                                                                        لقد كانت جتربة األمم املتحدة يف البوسنة واحدة من أصعب التجارب وأقساها يف تارخينا              "
  . )٥٣٤ ( "                                                             األسى والندم أعمالنا وقراراتنا يف مواجهة العدوان على سريربينيتسا

                                                               قى األمني العام تقرير عملية التحقيق املستقل يف أعمال األمم                      ، عندما تل      ١٩٩٩       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٦    ويف    ) ٣ (
  :     ، قال    ١٩٩٤                                         املتحدة خالل اإلبادة اجلماعية يف رواندا يف عام 

                                                        
) ٥٣٢   (  I.C.J. Reports 1999, pp. 88-89, para. 66.  
   ،  )Corr.1    و A/56/10   (  ١٠                                                                                  الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامـة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم                )   ٥٣٣ (

  .   ١٨٧       الصفحة 
   .    ٥٠٣         ، الفقرة  )A/54/549 (                سقوط سريربينيتسا   :   ٣٥ /  ٥٣              اجلمعية العامة                           ً       تقرير األمني العام املقدم عمالً بقرار   )   ٥٣٤ (
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                                                               فقد كانت مثة قوة لألمم املتحدة يف البلد آنذاك، لكنها لـم             .                     نبذل قصارانا ملنعها       لـم                         كلنا نأسف مبرارة ألننا      "
      وباسم   .                                  ً                                       وع من استعمال القوة الذي كان الزماً ملنع اإلبادة اجلماعية أو وقفها               ُ   ّ      ُ   َّ                 تكـن ُمكلّفة وال ُمجهَّزة هلذا الن      

  . )٥٣٥ ( "              ُ                ُ                األمم املتحدة، أُقر هبذا القصور وأُعرب عن عميق ندمي

                                                                 َّ                                          وبعد قصف منظمة حلف مشال األطلسي لسفارة الصني يف بلغراد بفترة قصرية، صرَّح جاميه شييا، الناطق باسم                   ) ٤ (
  :     ا يلي                    املنظمة يف مؤمتر صحفي مب

                                                             ً                                  أعتقد أننا قمنا مبا يقوم به أي شخص يف هذه الظروف، إذ أقررنا أوالً باملسؤولية بوضوح ودون لبس وبسرعة؛  "
  . )٥٣٦ ( "                                وأعربنا عن أسفنا للسلطات الصينية

                                                                                                                  ووجه املستشار األملاين، غريارد شرودر، باسم أملانيا ومنظمة حلف مشال األطلسي واألمني العام للحلف خافيري سوالنا،               
  . )٥٣٧ (                                                         إىل وزير خارجية الصني تانغ جياسوان ورئيس الوزراء زهو روجني    ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٣       ً       اعتذاراً آخر يف 

                              وقد يكون شكل الترضية الذي       .                                                  ً                              وإن طرائق وشروط الترضية املتعلقة بالدول تنطبق أيضاً على املنظمات الدولية            ) ٥ (
                               ومن األمثلة النظرية على ذلك       .                                     ولكنه قد يكون من املمكن تصوره      ُ                                        ً        ً        ُيقصد به إذالل املنظمة الدولية املسؤولة أمراً مستبعداً       

                            ً       كما أن الطلب ميكن أن يشري أيضاً         .                                                                                   مـثال طلب تقدمي اعتذار رمسي بعبارات قد تكون مهينة للمنظمة أو ألحد أجهزهتا             
                لب الترضية قد              ورغم أن ط    .                                                                                             إىل سـلوك واحـدة أو أكـثر من الدول أو املنظمات األعضاء يف املنظمة الدولية املسؤولة                

                                    ً                                                                                   يسـتهدف بعـد ذلك على وجه التحديد واحداً أو أكثر من األعضاء، فسيكون على املنظمة املسؤولة أن تقدم الترضية                    
  .                            وسوف تكون هي متأثرة بالضرورة

       ُ         ً    ميكن أن ُتدرج أيضاً       )٥٣٨ (                                                ً          املتعلقة مبسؤولية لدول عن األفعال غري املشروعة دولياً          ٣٧                            وبالتايل فإن فقرات املادة       ) ٦ (
   ".               املنظمات الدولية "      بتعبري   "      الدول "                      مع االستعاضة عن كلمة   ٤٠           من املادة  ٣   و ١          يف الفقرتني 

 ٤١املادة 

 الفائدة

ُ                                                                                            ُتدفـع عـند االقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي واجب الدفع مبقتضى هذا الفصل من أجل                  - ١  
  .     نتيجة                                               وحيدد سعر الفائدة وطريقة احلساب على حنو حيقق تلك ال  .                ضمان اجلرب الكامل

                                                        

) ٥٣٥   (  www.un.org/News/ossg/sgsm_rwanda.htm.  
) ٥٣٦   (  http://www.ess.uwe.ac.uk/kosovo/Kosovo-Mistakes2.htm.  
)٥٣٧( “Schroeder issues NATO apology to the Chinese”, 

http://archives.tcm.ie/irishexaminer/1999/05/13/fhead.htm. 
  ، )Corr.1    و A/56/10   (  ١٠                                                                                  الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامـة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم                )   ٥٣٨ (

  .   ٢٠٣       الصفحة 
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                                                                                       يـبدأ سـريان الفـائدة من التاريخ الذي كان جيب فيه دفع املبلغ األصلي حىت تاريخ الوفاء       - ٢  
  .             بالتزام الدفع

 التعليق

                      فيما يتعلق بالفائدة      )٥٣٩ (                                                 ً          املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً          ٣٨                                إن القواعد الواردة يف املادة       
  .                                                              وتنطبق اعتبارات مماثلة يف هذا الصدد على املنظمات الدولية          .                     ق مبدأ اجلرب الكامل            ُ                          هـي قواعـد ُيقصد هبا ضمان تطبي       
  .                             ُ                  املتعلقة مبسؤولية الدول قد اسُتنسختا دون أي تغيري  ٣٨                                  وبالتايل فإن كلتا الفقرتني من املادة 

 ٤٢املادة 

 املسامهة يف الضرر

                                     قصري، عن عمد أو إمهال، من جانب الدولة  ُ                                                            ُتـراعى، عند حتديد اجلرب، املسامهة يف الضرر بالفعل أو الت            
   .                                                            ُ            املضرورة أو املنظمة الدولية املضرورة أو أي شخص أو كيان مضرور ُيلتمس لـه اجلرب

 التعليق

                                           املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري         ٣٩                                                                  ليس مثة سبب واضح حيول دون متديد انطباق احلكم املبني يف املادة               ) ١ (
                                                              ومثل هذا التمديد يتم يف اجتاهني أوهلما أن من حق املنظمات             .                                ث ينطبق على املنظمات الدولية      حبي   )٥٤٠ (             ً    املشـروعة دولياً  

            ً                                                                                                                الدولية أيضاً االحتجاج باملسامهة يف الضرر من أجل التقليل من مسؤوليتها، وثانيهما أن الكيانات اليت ميكن أن تكون قد                   
          بعد كلمة    "                    أو املنظمة الدولية   "                        يتطلب إضافة عبارة                        وهذا التمديد األخري    .                                           سـامهت يف الضـرر تشمل املنظمات الدولية       

  .                                     يف املادة املقابلة املتعلقة مبسؤولية الدول  "       الدولة "

                                                                                                            ومـن األمثلة على املمارسة ذات الصلة باملوضوع واليت مت فيها االحتجاج باملسامهة يف وقوع الضرر مثال يتعلق                 ) ٢ (
ُ  ِّ                                             ويف هذه احلالة، ُخفِّض مبلغ التعويض املدفوع من قبل األمم            .                                                      حبادثـة إطـالق الرصاص على مركبة مدنية يف الكونغو                         

  . )٥٤١ (                                                           املتحدة بسبب حدوث تقصري من جانب سائق املركبة أسهم يف وقوع الضرر

      وينشأ   .                                                                                                        وهذه املادة ال ختل بأي التزام بتخفيف الضرر قد يقع على عاتق الطرف املضرور مبوجب القانون الدويل                  ) ٣ (
  .                           وبالتايل فال حاجة ملناقشته هنا  .                      عدة من القواعد األولية                       مثل هذا االلتزام مبوجب قا

    ٣٦                                    مقترنة بالتعريف الوارد يف املادة        "                       ُ                   أي شخص أو كيان مضرور ُيلتمس لـه اجلرب        "                           وينبغي قراءة اإلشارة إىل       ) ٤ (
                          سبة ملنظمة دولية مسؤولة                                                      وهذا النطاق يقتصر على االلتزامات الناشئة بالن        .                                                    لـنطاق االلتزامات الدولية احملددة يف الباب الثاين       

                                                        
  .   ٢٠٨                   املرجع نفسه، الصفحة   )   ٥٣٩ (
  .   ٢١٣                   املرجع نفسه، الصفحة   )   ٥٤٠ (
 P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques      انظـر   )   ٥٤١ (

internes et en droit des gens (Bruxelles: Bruylant/Editions de l’Université de Bruxelles, 1998), at p. 606.    
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                                                           ويبدو أن اإلشارة الواردة أعاله قد صيغت على حنو مناسب            .                                                            جتاه الدول واملنظمات الدولية األخرى أو اجملتمع الدويل ككل        
  .                                                                                   وبالتايل فليس مثة إخالل بوجود احلقوق اليت تترتب بصورة مباشرة ألشخاص آخرين أو لكيانات أخرى  .             يف هذا السياق

 ٤٣املادة 

  األداء الفعال لواجب اجلربضمان

                                                 ً                                                  عـلى أعضـاء املنظمة الدولية املسؤولية أن يتخذوا، وفقاً لقواعد املنظمة، مجيع التدابري املناسبة لتزويد        
  .                    ُ   ّّ                                                   املنظمة بالوسائل اليت ُتمكّّنها من الوفاء بالتزاماهتا على حنو فعال مبوجب هذا الفصل

 التعليق

                                                                                   كيان قانوين مستقل هي الوحيدة اليت تترتب عليها النتائج القانونية ألفعاهلا غري                                              املنظمات الدولية اليت تعترب ذات        ) ١ (
                                                       ً                                           وعندما تكون منظمة دولية ما مسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً، تتحمل الدول واملنظمات األخرى                 .              ً    املشـروعة دولياً  

                    وال تتصور هذه املادة    .   ٢٩    و   ٢٨           املادتني                                                      ً                           املسـؤولية بسبب عضويتها يف املنظمة الدولية املسؤولة وفقاً للشروط احملددة يف           
                َّ                                                                                                         أيـة حالة أخرى حتمَّل فيها الدول واملنظمات الدولية مسؤولية دولية عن فعل املنظمة اليت تكون هذه الدول واملنظمات                   

  .                  الدولية أعضاء فيها

                       إىل اجلمعية العامة يف عام      ً                                 ً                                                     ووفقاً لآلراء اليت أعربت عنها عدة دول رداً على سؤال أثارته اللجنة يف تقريرها املقدم                ) ٢ (
    ُ                                                                                                          ، ال ُيعتـرب أن أي التزام تبعي لألعضاء جتاه الطرف املضرور ينشأ عندما ال تكون املنظمة املسؤولة يف وضع                     )٥٤٢ (    ٢٠٠٦

     ُ                                                                                         وقد أُعرب عن هذا الرأي نفسه يف بيانني صدرا عن صندوق النقد الدويل ومنظمة حظر األسلحة                  .  )٥٤٣ (ُ   ّ            ُيمكّنها من اجلرب  
ـ   .  )٥٤٤ (            الكيميائـية                                                                                                         ذا ما يتفق، فيما يبدو، مع املمارسة اليت ال تتبني منها أية حالة تؤيد وجود ذلك االلتزام مبوجب                      وه

  .             القانون الدويل

                                                        

  .  ٢٨         ، الفقرة (A/61/10)    ١٠                                                                الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم   )   ٥٤٢ (
  ُ            وأُعرب عن آراء    ).   ٢٣         ، الفقرة (A/C.6/61/SR.14  "                      أساس ملثل هذا االلتزام  "                                  الحظ وفد هولندا أنه ليس هناك         )   ٥٤٣ (

  ؛  )  ٣٢          ، الفقرة  (A/C.6/61/SR.13  )                                              الدامنرك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد     (                                                       مماثلة من قبل الدامنرك، بالنيابة عن بلدان الشمال         
      املرجع  (       فرنسا      ؛ و  )  ٥٣-  ٥٢                        املرجع نفسه، الفقرتان     (             ؛ وإسبانيا    )  ٤٢-  ٤١             ، الفقرتان     ٢٣             ، الفقـرة    (A/C.6/61/SR.14           وبلجـيكا   

           ؛ وبيالروس   )  ٨٣                      املرجع نفسه، الفقرة     (                               ؛ والواليات املتحدة األمريكية      )  ٦٦                      املرجع نفسه، الفقرة     (              ؛ وإيطاليا،    )  ٦٣                 نفسـه، الفقرة    
            ؛ ورومانيا   )  ١٣           ، الفقرة   (A/C.6/61/SR.16          ؛ وكوبا    ) ٥           ، الفقرة   (A/C.6/61/SR.15            ؛ وسويسرا    )   ١٠٠                          املـرجع نفسـه، الفقرة       (

A/C.6/61/SR.19) ميكن وضع خمطط للمسؤولية التبعية عن التعويض كقاعدة      "                                    إال أن وفد بيالروس أشار إىل أنه           ).   ٦٠         لفقـرة       ، ا                                                    
  ، (A/C.6/61/SR.14  "                                                                 ً                                      خاصـة وذلك، على سبيل املثال، يف احلاالت اليت يكون فيها عمل املنظمة متصالً باستغالل املوارد اخلطرة                

             حتلل ما إذا    "                     طلب من اللجنة أن       )   ٤٩           ، الفقرة   (A/C.6/61/SR.13         األرجنتني                                          ورغم تأييده للرأي السائد، فإن وفد          ).    ١٠٠        الفقرة  
                                          ً                                                                                 كانـت املميزات اخلاصة لكل منظمة وقواعدها، فضالً عن اعتبارات العدالة واإلنصاف، تستدعي أن تكون هناك استثناءات من                  

   ".                                القاعدة األساسية حبسب ظروف كل حالة
) ٥٤٤   (  A/CN.4/582 ١-    شني-              ، الفرع الثاين .  
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                 ويتوقع أن تقوم     .                                                                                                   وبالتايل يتعني على الطرف املضرور أن يعتمد فقط على وفاء املنظمة الدولية املسؤولة بالتزاماهتا               ) ٣ (
             وهذا ينطوي،    .                                                                     زامها باجلرب، باستخدام مجيع الوسائل املتاحة القائمة مبوجب قواعدها                                               املنظمة املسؤولة، من أجل الوفاء بالت     

   .                                                        يف معظم احلاالت، على طلب مسامهات من قبل أعضاء املنظمة املعنية

ّ                                                 وقد قُّدم اقتراح بأن يكون هناك نص صريح على أن             ) ٤ (                                                      ً        تتخذ املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التدابري املناسبة، وفقاً         "     ُ
   ".                                                  ُ   ّ                                                                   واعدها، لضمان قيام أعضائها بتزويدها بالوسائل اليت ُتمكّنها من الوفاء بالتزاماهتا على حنو فعال مبوجب هذا الفصل                  لق

                                                       ً                        إال أن أغلبية أعضاء اللجنة اعتربوا أن هذا احلكم ليس ضرورياً ألن االلتزام               .                                              وقـد حظـي هذا االقتراح بقدر من التأييد        
  .                      ة ضمنية يف االلتزام باجلرب                  ً            املذكور سيكون مشموالً بالفعل بصور

                     ً فهذه املادة تتسم أساساً   .                                                       ُ                                      وقد أيدت أغلبية أعضاء اللجنة إدراج املادة احلالية اليت مل ُتقترح يف تقرير املقرر اخلاص                ) ٥ (
   ة،               ُ   ّ                                                           ً                            فاملقصود هبا أن ُتذكّر األعضاء يف منظمة دولية مسؤولة بأهنم مطالبون بأن يتخذوا، وفقاً لقواعد املنظم                 .             بطابع تفسريي 

   .                                                      ُ   ّ                                        مجيع التدابري املناسبة من أجل تزويد املنظمة بالوسائل اليت ُتمكّنها من الوفاء على حنو فعال بالتزامها باجلرب

                                          ففي حني أن قواعد املنظمة قد ال تتناول          .  )٥٤٥ (                                                             واملقصـود باإلشارة إىل املنظمة هو حتديد أساس االشتراط املعين           ) ٦ (
                                                                                  لتزام الواقع على عاتق األعضاء بتمويل املنظمة كجزء من الواجب العام املتمثل                                                     بالضرورة املسألة على حنو صريح، فإن اال      

                        وكما الحظ القاضي السري      .                            ُ          ً      ً                                              يف التعاون مع املنظمة ميكن أن ُيعترب مشموالً ضمنياً بشكل عام مبوجب القواعد ذات الصلة              
  .                     بعض نفقات األمم املتحدة     قضية                                                                     جريالد فيتسموريس، يف رأيه املستقل فيما يتصل بفتوى حمكمة العدل الدولية يف 

    ١٧              من املادة     ٢                                  ولذلك فإنه حىت يف غياب الفقرة         .                                                            ال ميكن للمنظمة أن تؤدي واجباهتا إذا مل يكن هناك متويل           "  
                         ً     ً                                                       ُ                          مـن امليـثاق، فإن مثة التزاماً عاماً يقع على عاتق الدول األعضاء جمتمعة بتمويل املنظمة يتعني أن ُيستخلص من               

      يستدل ̀        ، أي                                      األضرار الالحقة مبوظفي األمم املتحدة                                                  إىل املبدأ ذاته الذي طبقته احملكمة يف قضية                           امليثاق باالستناد   
                              تقارير حمكمة العدل الدولية،       (̀         لواجباهتا  ]                 أي أداء املنظمة   [                                                     بالضـرورة عـلى أنه أمر جوهري بالنسبة ألدائها          

  . )٥٤٦ (  )"            باإلنكليزية   ١٨٢         ، الصفحة     ١٩٤٩

                                                                                  لجنة عن رأي مفاده أنه ال يترتب على أعضاء منظمة دولية ما أي واجب مبوجب                                              وقـد أعربت غالبية أعضاء ال       ) ٧ (
  .                                                                                 ُ   ّ                                             القانون الدويل بأن يتخذوا مجيع التدابري املناسبة لتزويد املنظمة املسؤولة بالوسائل اليت ُتمكّنها من الوفاء بالتزامها باجلرب                 

                                         خرين عن رأي مفاده أنه ينبغي النص على مثل                                                                     غري أنه كان لبعض األعضاء رأي خمالف، يف حني أعرب بعض األعضاء اآل            
                                                         ومن شأن هذا االلتزام أن يكمل أي التزام قائم مبوجب           .                                                                هـذا االلـتزام بوصـفه قـاعدة من قواعد التطوير التدرجيي           

  .            قواعد املنظمة

                                                        

                                     الدامنرك وفنلندا وآيسلندا والنرويج     (                                                                      بـيانات اليت أدلت هبا وفود الدامنرك، بالنيابة عن بلدان الشمال                      انظـر ال    )   ٥٤٥ (
  ؛  )  ٥٣                   املرجع نفسه، الفقرة  (           ؛ وإسبانيا  )  ٤٢         ، الفقرة (A/C.6/61/SR.14           ؛ وبلجيكا   )  ٣٢             ، الفقـرة    (A/C.6/61/SR.13  )          والسـويد 

                                                     كما أن معهد القانون الدويل قد اعترب أن االلتزام            ).  ٥           ، الفقرة   (A/C.6/61/SR.15            ؛ وسويسرا    )  ٦٣                      املرجع نفسه، الفقرة     (        وفرنسا  
 Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 66-II (             مبوجب قواعدها  "                                      ً    بتمويل منظمة دولية مسؤولة ال يكون قائماً إال 

(1996), p. 451,.(   
) ٥٤٦   (  I.C.J. Reports 1962, p. 208.  
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 الفصل الثالث
 اإلخالل اجلسيم بااللتزامات اليت تفرضها القواعد القطعية

 للمبادئ العامة للقانون الدويل

 ]٤٣[٤٤ املادة

 نطاق انطباق هذا الفصل

                                                                                 يسـري هذا الفصل على املسؤولية الدولية املترتبة على إحالل جسيم من جانب منظمة دولية    - ١ 
  .                                                                بالتزام ناشئ مبوجب قاعدة قطعية تفرضها املبادئ العامة للقانون الدويل

                         م أو منهجي عن الوفاء                                 ً                                      يكون اإلخالل هبذا االلتزام جسيماً إذا كان ينطوي على تقاعس جسي           - ٢ 
  .                                       بااللتزام من جانب املنظمة الدولية املسؤولة

 التعليق

                                             املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة   ٤٠                                      َّ                       إن نطـاق الفصـل الثالث يقابل النطاق املعرَّف يف املادة              ) ١ (
                        ً         لعامة للقانون الدويل إخالالً أقل                                                                             وقـد يكون اإلخالل بالتزام ناشئ مبوجب قاعدة قطعية تفرضها املبادئ ا             .  )٥٤٧ (     ً   دولـياً 

  .                                       ُ                         إال أن خطر وقوع مثل هذا اإلخالل ال ميكن أن ُيستبعد بالكامل             .       ً                                                احتماالً يف حالة املنظمات الدولية منه يف حالة الدول        
  .                                                                           فإذا حدث بالفعل إخالل جسيم، فإنه يستتبع العواقب نفسها اليت تنطبق يف حالة الدول

                                           املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري         ٤٠                                        ما هذه املادة مطابقتان لفقريت املادة                                        والفقـرتان اللـتان تتألف منه       ) ٢ (
   ".              املنظمة الدولية "      بتعبري   "       الدولة "                         ولكن مع االستعاضة عن كلمة   .  )٥٤٨ (             ً املشروعة دولياً

 ]٤٤[٤٥املادة 

 نتائج معينة مترتبة على اإلخالل اجلسيم بالتزام ما
 مبوجب هذا الفصل

                                                                         واملنظمات الدولية يف سبيل وضع حد، بالوسائل املشروعة، ألي إخالل جسيم                          تتعاون الدول    - ١ 
   ].  ٤٣   [  ٤٤                     باملعىن املقصود يف املادة 

                                                                                          ال تعترف أي دولة أو منظمة دولية بشرعية وضع ناجم عن إخالل جسيم باملعىن املقصود يف                 - ٢ 
  .                                               ، وال تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع ]  ٤٣   [  ٤٤      املادة 

                                                        

  ، )Corr.1   ، و، (A/56/10  ١٠                                            ة العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم                            الوثـائق الرمسـية للجمعـي     )   ٥٤٧ (
  .   ٢١٩       الصفحة 

  .          املرجع نفسه  )   ٥٤٨ (
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                                                                                   ال ختل هذه املادة بالنتائج األخرى املشار إليها يف هذا الباب وال مبا قد يترتب من نتائج أخرى  - ٣ 
  .                                                 على إخالل ينطبق عليه هذا الفصل مبقتضى القانون الدويل

 التعليق

      ملبادئ                              ّ                     ً      ً                                                         تـنص هذه املادة على أنه إذا أخلّت منظمة دولية ما إخالالً جسيماً بالتزام ناشئ عن قاعدة قطعية تفرضها ا                     ) ١ (
                                                                                                          ً                     العامـة للقـانون الدويل، تقع على عاتق الدول واملنظمات الدولية واجبات تقابل تلك الواجبات املنطبقة على الدول وفقاً                   

            ُ                                    ولذلك فقد اسُتخدمت هنا نفس الصيغة املستخدمة         .  )٥٤٩ (                                                 ً          املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً          ٤١        للمادة  
  . ٢         يف الفقرة   "                  أو املنظمة الدولية "         وعبارة  ١         يف الفقرة   "                 واملنظمات الدولية "         فة عبارة                        يف تلك املادة ولكن مع إضا

                       ، أعربت عدة دول عن      )٥٥٠ (    ٢٠٠٦    ً                                                                              ورداً عـلى سؤال أثارته اللجنة يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية العامة يف عام                 ) ٢ (
  .  )٥٥١ (           ّ                ً     ً دولة اليت ختلّ بالتزاماهتا إخالالً مماثالً                                                                     رأي مفاده أن الوضع القانوين ملنظمة دولية ما ينبغي أن يكون هو نفس وضع ال

   .  )٥٥٢ (                                                          ً        ً                             وعالوة على ذلك، فقد رأت عدة دول أن على املنظمات الدولية أيضاً التزاماً بالتعاون يف سبيل وضع حد لإلخالل

  :                                                وأبدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية املالحظة التالية  ) ٣ (

                                                              م بالتعاون لوضع حد هلذا اخلرق ألنه يف حالة ارتكاب منظمة                                                               مـن املؤكد أنه ينبغي أن يكون على الدول التزا          "
                     ً                                                                      ً     ً                  دولـية ألفعال تشكل خرقاً لقاعدة قطعية تفرضها املبادئ العامة للقانون الدويل، فال يكون موقفها خمتلفاً كثرياً                 

  . )٥٥٣ ( "              عن موقف الدولة

              جيب أن تتصرف    "                         ها أن املنظمة الدولية                                                                                     وفيما يتعلق بااللتزام بالتعاون من جانب املنظمات الدولية، الحظت املنظمة نفس          
  . )٥٥٤ ( "     ً                    ً         دائماً يف حدود واليتها ووفقاً لقواعدها

                                                        
  .   ٢٢٣                   املرجع نفسه، الصفحة   )   ٥٤٩ (
  .  ٢٨         ، الفقرة (A/61/10)    ١٠                                                                الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم   )   ٥٥٠ (
  )                                              الدامنرك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد     (     مال                                                            انظـر مداخـالت الدامنـرك، بالنـيابة عـن بلدان الش             )   ٥٥١ (

A/C.6/61/SR.13)    (            ؛ وهولندا    )  ٥٠                      املرجع نفسه، الفقرة     (             ؛ واألرجنتني    )  ٣٣             ، الفقـرة A/C.6/61/SR.14   ؛ وبلجيكا   )  ٢٥           ، الفقرة           
      املرجع  (            ؛ وبيالورس    )  ٦٤                      املرجع نفسه، الفقرة     (           ؛ وفرنسا    )  ٥٤                      املرجع نفسه، الفقرة     (             ؛ وإسبانيا    )  ٤٦-  ٤٣                       املرجع نفسه، الفقرات     (

                   ؛ واالحتاد الروسي    ) ٥           ، الفقرة   A/C.6/61/SR.16 (           ؛ واألردن    ) ٨           ، الفقرة   A/C.6/61/SR.15 (            ؛ وسويسرا    )   ١٠١                   نفسـه، الفقـرة     
) A/C.6/61/SR.18 (           ؛ ورومانيا  )  ٦٨         ، الفقرة A/C.6/61/SR.19 ٦٠         ، الفقرة  .(   

   )                                 ندا وآيسلندا والنرويج والسويد                الدامنرك وفنل  (                                                               انظـر مداخـالت الدامنـرك، بالنـيابة عـن بلدان الشمال               )   ٥٥٢ (
) A/C.6/61/SR.13    (            ؛ وهولندا    )  ٥٠                      املرجع نفسه، الفقرة     (             ؛ واألرجنتني    )  ٣٣             ، الفقـرة A/C.6/61/SR.14   ؛ وبلجيكا   )  ٢٥           ، الفقرة           
    سه،          املرجع نف  (            ؛ وبيالروس    )  ٦٤                      املرجع نفسه، الفقرة     (           ؛ وفرنسا    )  ٥٤                      املرجع نفسه، الفقرة     (             ؛ وإسبانيا    )  ٤٥                      املرجع نفسه، الفقرة     (

   ).  ٦٨         ، الفقرة A/C.6/61/SR.18 (                ؛ واالحتاد الروسي  ) ٨         ، الفقرة A/C.6/61/SR.15          ؛ وسويسرا  )   ١٠١       الفقرة 
) ٥٥٣   (  A/C.4/582 ٢  -     شني -              ، الفرع الثاين .  
                                        أي التزام للمنظمات الدولية بالتعاون إمنا  "                                              وقد خطا صندوق النقد الدويل خطوة أبعد إذ قال إن   .           املرجع نفسه  )   ٥٥٤ (

   ).          املرجع نفسه   " (            يتحدد مبوجبها                    خيضع ألحكام مواثيقها و
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  .                                        ُ                                                                       ومـن الواضح أنه ليس املقصود هبذه املادة أن ُتسند إىل املنظمات الدولية وظائف ال تندرج يف نطاق والياهتا                     ) ٤ (
             وهذه املادة ال   .                        ما هو مطلوب يف هذه املادة                                              ُ   َّ                    ومن جهة ثانية، فإن بعض املنظمات الدولية ميكن أن ُتكلَّف بوظائف تتجاوز     

                                                                                                                       ختـل بأيـة وظيفة مسندة إىل منظمة ما فيما يتعلق خبروق معينة لاللتزامات الناشئة مبوجب قواعد قطعية تفرضها املبادئ               
  .                                                                العامة للقانون الدويل، كما يف حالة األمم املتحدة، فيما يتصل بالعدوان

                 ُ   َّ                                               لة على احلاالت اليت ُتؤكَّد فيها االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة فيما                                  ويف حـني أن املمارسة ال تقدم أمث       ) ٥ (
                                                                 ُ                                                          يـتعلق خبرق جسيم ترتكبه منظمة دولية، فإن من األمور اليت هلا مغزاها أن ُتعترب هذه االلتزامات منطبقة على املنظمات                    

  .              ُ                                 الدولية عندما ُيزعم أن اخلرق قد ارتكب من قبل دولة

                                                             ً                             ق، قد يكون من املفيد التذكري بأن حمكمة العدل الدولية قد أقرت أوالً، يف منطوق فتواها بشأن                        ويف هـذا السيا     ) ٦ (
                                                     ، االلتزام الذي يقع على عاتق إسرائيل بأن توقف                                                                                   اآلثـار القانونـية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة           

     بعدم  "                                               ، وااللتزام الذي يقع على عاتق مجيع الدول          "           مات املعنية     ً                               نظراً لطبيعة وأمهية احلقوق وااللتزا     "                       أعمـال تشييد اجلدار     
                                                                                                                         االعـتراف بالوضع غري القانوين املترتب على تشييد اجلدار وعدم تقدمي العون أو املساعدة يف اإلبقاء على الوضع الناشئ                   

  :                       مث أضافت احملكمة قائلة إنه  .  )٥٥٥ ( "              عن هذا التشييد

                                                                           العامة وجملس األمن، النظر يف ما يلزم من إجراءات أخرى إلهناء الوضع                                                   ينبغي لألمم املتحدة، وال سيما اجلمعية      "
  . )٥٥٦ ( "                                                                                 غري القانوين الناتج عن تشييد اجلدار والنظام املرتبط به، مع املراعاة الواجبة هلذه الفتوى

     ظمات                                                                                                       وهـناك بعـض األمثلة على املمارسة املتصلة باخلروقات اجلسيمة اليت ترتكبها الدول تتعلق بواجب املن                 ) ٧ (
                                              ففيما يتعلق بضم العراق للكويت، على سبيل         .                                                                        الدولـية بعدم االعتراف بشرعية حالة نامجة عن خرق من هذه اخلروقات           

                                                                   إىل مجيع الدول واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة عدم االعتراف           )     ١٩٩٠ (   ٦٦٢                                املـثال، طلب قرار جملس األمن       
ّ                                     قدام على أي معامالت قد تفّسر على أهنا اعتراف غري مباشر                                                                      بذلـك الضـم واالمتـناع عـن اختـاذ أي إجراء أو اإل                                      

        بشأن      ١٩٩١                                                                                       ومـن األمـثلة األخرى اإلعالن الصادر عن الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية يف عام                  .  )٥٥٧ ( "       بالضـم 
         ص اجلملة                     وقد تضمن هذا الن      ".                                                                                        املـبادئ التوجيهـية لالعتراف بالدول اجلديدة يف أوروبا الشرقية ويف االحتاد السوفيايت             "

  . )٥٥٨ ( "                                                               لن تعترف اجلماعة والدول األعضاء فيها بالكيانات الناشئة عن العدوان   : "       التالية

                                                                                                             وتـتعلق هذه املادة بااللتزامات احملددة للدول واملنظمات الدولية يف حالة حدوث إخالل جسيم من قبل منظمة                   ) ٨ (
                                           وليس املقصود هبذه املادة أن تستبعد وجود         .         الدويل                                                                         دولـية اللتزام ناشئ عن قاعدة قطعية تفرضها املبادئ العامة للقانون          

  .                   ً                                   التزامات مماثلة أيضاً بالنسبة ألشخاص آخرين أو كيانات أخرى

                                                        
     ٢٠٠         ، صفحة       ٢٠٠٤                                تقارير حمكمـة العدل الدولية،                                    باء ودال، من فقرة املنطوق،        )  ٣ (                       انظر الفقرة الفرعية      )   ٥٥٥ (

  .   ١٥٩                         من النص اإلنكليزي، الفقرة 
            من النص      ٢٠٢           ، الصفحة       ٢٠٠٤   ،                              تقارير حمكمة العدل الدولية                           هاء من فقرة املنطوق،       )  ٣ (                   الفقـرة الفرعية      )   ٥٥٦ (

  .   ٢٠٠                   املرجع نفسه، الصفحة   .            من الفتوى   ١٦٠                              وترد هذه اللغة نفسها يف الفقرة   .    ١٦٣           زي، الفقرة       اإلنكلي
  . ٢         ، الفقرة     ١٩٩٠      أغسطس  /    آب ٩      املؤرخ   )     ١٩٩٠ (   ٦٦٢              قرار جملس األمن   )   ٥٥٧ (
    ١٦                                                                                                        اجلماعة األوروبية، إعالن بشأن يوغوسالفيا وبشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة باالعتراف بالدول اجلديدة،               )   ٥٥٨ (

  .International Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 1485, at p. 1487           ، مستنسخ يف     ١٩٩١      ديسمرب  /    األول      كانون 
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 الفصل التاسع
 االلتزام بالتسليم أو املماثلة

  مقدمة-ألف 

       ـاكمة                           االلـتزام بالتسليم أو احمل    "     ُ               ، أن ُتدرج موضوع      )    ٢٠٠٤ (                                            قـررت اللجنة، يف دورهتا السادسة واخلمسني         -   ٣٤٥
) aut dedere aut judicare"(  يف برنامج عملها الطويل األجل                            ) وخالل الدورة السابعة واخلمسني، قررت اللجنة يف   .  )٥٥٩                                          

    ُ                                   ّ                          أن ُتدرج املوضوع يف برنامج عملها احلايل وعّينت السيد جيسالف               ٢٠٠٥       أغسطس   /     آب  ٤               املعقودة يف        ٢٨٦٥        جلستها  
    ٢٣          املؤرخ     ٢٢ /  ٦٠               من قرارها     ٥                                       وقد أيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة         .  )٥٦٠ (             ً     ً      ً                غالتسـكي مقـرراً خاصاً معنياً باملوضوع      

  .                  ُ                              ، قرار اللجنة بأن ُتدرج هذا املوضوع يف برنامج عملها    ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين

  .           ونظرت فيه )٥٦١ (                          ، التقرير األويل للمقرر اخلاص )    ٢٠٠٦ (                                        وقد تلقت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واخلمسني  -   ٣٤٦

 وضوع يف الدورة احلالية النظر يف امل-باء 

     ً      ، فضالً عن    )Corr.1    و A/CN.4/585 (ُ                                                   ِّ                       ُعـرض عـلى اللجـنة، يف دورهتا احلالية، التقرير الثاين للمقرِّر اخلاص               -   ٣٤٧
                                     ونظرت اللجنة يف التقرير يف جلساهتا         ). Add.1-4      و   A/CN.4/579 (                                                التعلـيقات واملعلومات اليت وردت من احلكومات        

  .    ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب ٣         يوليه إىل  /     متوز  ٣١        فترة من               املعقودة يف ال    ٢٩٤٧     إىل     ٢٩٤٥

          ِّ                     عرض املقر ر اخلاص لتقريره الثاين-١

        ِّ                                                                                                      الحـظ املقرِّر اخلاص أن تقريره الثاين يلخص األفكار واملفاهيم الرئيسية اليت وردت يف تقريره األويل، من أجل                   -   ٣٤٨
                  وأكد أن خطة العمل   .                             دل فيما يتعلق هبذا املوضوع                                                                             التماس آراء اللجنة، بعضويتها اجلديدة، بشأن املسائل األكثر إثارة للج         

                                               الرئيسية اليت سيسترشد هبا يف مواصلة االضطالع بعمله    "              خارطة الطريق  "             تظل متثل     )٥٦٢ (                                  األولـية الواردة يف تقريره األويل     
  .               بشأن هذا املوضوع

                                 يت جرت يف الدورة السابقة واليت                                                                                       وقد كانت املسائل التالية من بني املسائل الرئيسية اليت أثريت خالل املناقشة ال             -   ٣٤٩
ُ  ما إذا كان مصدر االلتزام بالتسليم أو احملاكمة هو مصدر حمُض   :          ِّ                                           سـريحب املقـرِّر اخلـاص بتلقي آراء اللجنة بصددها                                                              

                                                        
           ، الفقرتان )A/59/10 (  ١٠                                                                   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم           انظـر     )   ٥٥٩ (

    وقد   .                                       يم واملدخل العام املمكنني هلذا املوضوع          ُ                                                           وقد أُرفق بتقرير اللجنة لتلك السنة منهاج موجز يصف التنظ           .    ٣٦٣-   ٣٦٢
                                  ، بتقرير اللجنة املتعلق بربنامج         ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول   ٢          املؤرخ     ٤١ /  ٥٩                        ً                    أحاطـت اجلمعية العامة علماً، يف قرارها        

  .                 عملها الطويل األجل
  .   ٥٠٠         ، الفقرة  )A/60/10 (  ١٠                           ، الدورة الستون، امللحق رقم           املرجع نفسه  )   ٥٦٠ (
) ٥٦١   (  A/CN.4/571.  
) ٥٦٢   (  A/CN.4/571 ٦١         ، الفقرة  .  
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                             مثل جرائم احلرب، والقرصنة،     (                      ً                                                                         تعاهدي أو أنه يرد أيضاً يف القانون الدويل العريف، على األقل بالنسبة لبعض فئات اجلرائم                
                                                                     ؛ وما إذا كان ينبغي أن يكون هناك متييز واضح بني االلتزام بالتسليم أو     )                                             ادة اجلماعية، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية         واإلب

     وإذا  (                                                                                                                       احملاكمـة ومفهوم الوالية القضائية العاملية، وما إذا كان ينبغي النظر يف هذا املفهوم األخري يف سياق هذا املوضوع                    
                                                                                               ؛ وما إذا كان العنصران البديالن لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة ينبغي أن يعامال على قدم                )                             كان األمر كذلك، فإىل أي حد     

                                                                                                                               املسـاواة، أو مـا إذا كان ينبغي أن يكون ألحدمها أولوية على اآلخر؛ وما إذا كان ينبغي للجنة أن تنظر يف ما يسمى                        
                                                    ولية خمتصة؛ وما هو الشكل الذي ينبغي أن يتخذه                                                            الذي يشمل عنصر تسليم املتهم إىل حمكمة جنائية د          "                 الـبديل الثالثي   "

         ِّ               َّ                                           والحظ املقرِّر اخلاص أنه قد متَّ اإلعراب عن جمموعة كبرية وخمتلفة من              .                                                    املنـتج النهائي لعمل اللجنة املتعلق هبذا املوضوع       
  .                                                                      اآلراء بشأن هذه املسائل خالل دورة اللجنة يف السنة املاضية ويف اللجنة السادسة

ـ    -   ٣٥٠  ِّ                                                                                                  رِّر اخلـاص يستطيع، حىت يف هذه املرحلة، أن يقدم مشروع مادة واحدة فيما يتعلق بنطاق انطباق                              إال أن املق
                                                      ويتضمن احلكم املقترح ثالثة عناصر سيلزم أن تتناوهلا          .  )٥٦٣ (                                                               مشـاريع املـواد املرتقبة بشأن االلتزام بالتسليم أو احملاكمة         

                                                        م، سيتعني أن تأخذ مشاريع املواد يف االعتبار خمتلف فترات نشوء                                             ففيما يتعلق بعنصر الزمن املشار إليه يف هذا احلك  .       اللجنة
                                                    وفيما يتعلق بالعنصر املوضوعي، سيتعني على اللجنة         .                                                                      االلتزام وسريانه وآثاره؛ ومسألة مصدر االلتزام تتصل بالفترة األوىل        

ٍ         ا إذا كان ينبغي أن يكون جلزٍء واحٍد            ُ                                             ِّ                                   أن ُتثبت وجود ونطاق االلتزام بالتسليم أو احملاكمة، حمدِّدة بذلك، يف مجلة أمور، م                   ٍ                          
ٍ                                                                               مـن الـبديل أولوية على اجلزء اآلخر، وإىل أي حٍد يكون للدولة املتحفظة على الشخص املشتبه به هامش من السلطة                                                              
                                                                                                                             التقديرية بأن ترفض طلب التسليم، وما إذا كان االلتزام يشتمل على إمكانية تسليم الشخص املشتبه به إىل حمكمة جنائية                   

      ً                                                                                                          وأخرياً، وفيما يتعلق بالعنصر الشخصي، أشار احلكم إىل األشخاص اخلاضعني للوالية القضائية للدول املعنية، مما                 .       دولـية 
                  وإىل جانب العنصر     .                                                                                              ً                يثري مسألة عالقة االلتزام مبفهوم الوالية القضائية العاملية، وهي مسألة يلزم أن تنظر فيها اللجنة أيضاً               

  .      ِّ                   ُ                            أن حتدِّد اجلرائم واألفعال اجلُرمية اليت يشملها هذا االلتزام                             ً الشخصي، سيتعني على اللجنة أيضاً

ٍ                                                    ً            كمـا اقـترح املقرِّر اخلاص خطةً ملزيٍد من التطوير وعرض أفكاره بشأن املواد اليت ستصاغ مستقبالً          -   ٣٥١        وأوضح،   .               ِّ          ً    
   أو  (           ادة أخرى                          ٍ      ٍ                       ً                                                بصـفة خاصة، أن مشروع مادٍة واحدٍة ينبغي أن يتضمن تعريفاً للمصطلحات املستخدمة، وأن مشروع م               

ّ                                                      ينبغي أن ُتخّصص لوصف االلتزام بالتسليم أو احملاكمة والعناصر املكونة له   )                      جمموعة من مشاريع املواد              ِّ  كما توخى املقرِّر   .          ُ  
                                ٍ      ٍ                                          كل دولة ملزمة بتسليم أو حماكمة جمرٍم مزعوٍم إذا ما نصت على هذا االلتزام               "                                        اخلاص صياغة مشروع مادة تنص على أن        

                                                                   َّ             وينبغي أن تكون هناك مشاريع مواد أخرى تستلهم مشروع مدونة اجلرائم املخلَّة               ".            ً  الدولة طرفاً                          معاهدة تكون فيها هذه     
  .    ١٩٩٦                                               بسلم اإلنسانية وأمنها الذي اعتمدته اللجنة يف عام 

          ِّ                                                                 َّ                         وأشـار املقـرِّر اخلاص يف النهاية إىل ضرورة القيام، يف هذه الدورة، بتكرار الطلب املوجَّه إىل احلكومات لكي        -   ٣٥٢
  .                                                                     معلومات عن تشريعاهتا وممارستها فيما يتعلق بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة    تقدم

                                                        
  :            على ما يلي ١                ينص مشروع املادة   )   ٥٦٣ (

 نطاق التطبيق
                                                                                                           تطـبق مشاريع املواد هذه على إرساء االلتزام البديل للدول بتسليم أو حماكمة األشخاص اخلاضعني لواليتها                 

  .                                          القضائية ومضمون هذا االلتزام وتطبيقه وآثاره
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 موجز املناقشة - ٢

             تعليقات عامة  ) أ ( 

                                                                                                              تـناول أعضـاء اللجنة على وجه اخلصوص، يف تعليقاهتم العامة، مصدر االلتزام بالتسليم أو احملاكمة وعالقته                  -   ٣٥٣
   ما  (    ، و                                                 ، ومسألة تسليم املتهم إىل حمكمة جنائية دولية        هـ                        م والعنصرين املكونني ل                   ونطاق االلتزا   ،                            بالواليـة القضائية العاملية   

  . )                      الذي اقترحه املقرر اخلاص  "              البديل الثالث "   ب       يسمى 

  ُ                                                                                                             وأُعـرب عن رأي مؤداه أن مسألة مصدر االلتزام بالتسليم أو احملاكمة متثل جوهر املوضوع املطروح وينبغي أن                   -   ٣٥٤
    ومع   .                                                                                  بالنظر على وجه اخلصوص إىل أن املوقف الذي اختذته بعض احلكومات يف تعليقاهتا                                          ختصـها اللجنة بتحليل دقيق،    

  ه ـ                                                    ً                                                            بعض األعضاء بأن االلتزام بالتسليم أو احملاكمة كان قائماً على معاهدات يف أغلب األحيان، فقد ارتأوا أن ل                          تسـليم   
ُ     ُعرف      ً   طابعـاً                                                      ولكن تظل هناك مسألة تتصل مبا إذا كان االلتزام           .   ويل                                                   ، ولو فيما يتصل باجلرائم املشمولة بالقانون الد           ً أيضاً ً  اً   ي 

                                                                                                                       ينطـبق فقط على جرائم معينة مشمولة بالقانون الدويل العريف أو سيتسع نطاقه ليشمل جرائم أخرى منصوص عليها يف                   
       ى حتديد                                         ويرى بعض األعضاء أن على اللجنة أن تركز عل  .                                       ً                   معاهدات دولية، وما إذا كان سينطبق أيضاً على اجلرائم العادية

                                                                   وارتأى بعض األعضاء اآلخرين أن على اللجنة أال حتاول وضع قائمة             .                                                     اجلـرائم اليت يشملها االلتزام بالتسليم أو احملاكمة       
                              ، بل ينبغي باألحرى أن تضع       )                                                                         إذ سيؤدي ذلك إىل عرقلة التطوير التدرجيي للقانون الدويل يف هذا اجملال            (                 هبـذه اجلـرائم     

   ُ                       واقُترح يف هذا الصدد أن       .                                                                   ائم اليت تكون الدولة إزاءها ملزمة بذلك االلتزام حبكم القانون                                       معـايري تتيح حتديد فئات اجلر     
                                                      الذي عوجل بإسهاب يف مشروع القانون ذي الصلة الذي           "                                      اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها     "                          تشـري اللجنة إىل مفهوم      

                  ً                                      غي هلا أن تنظر أيضاً يف مسألة ما إذا كان االلتزام                                                   وأشار بعض األعضاء، إىل أن اللجنة ينب            ١٩٩٦           يف عام             اللجنة        وضـعته 
  .                              من قواعد القانون الدويل العمومي                          ُ                     بالتسليم أو احملاكمة ميكن أن ُيستمد من قاعدة قطعية 

                                                   ً                                             وأشار بعض األعضاء كذلك إىل أن املشروع املقبل ينبغي، أياً كان األمر، أن يستهدف تنظيم كلتا احلالتني اللتني  -   ٣٥٥
      سياق                                                                                                  لدول ملزمة بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة مبوجب القانون الدويل العريف، واملشاكل اليت تنشأ يف                                 تكـون فـيهما ا    

                                                                     غري أن بعض األعضاء اآلخرين حذروا من حصر توصيات اللجنة يف نطاق             .        االلتزام     ذلك                                معـاهدة أو أكـثر تفـرض        
  .              قانون املعاهدات

                                                           لتزام بالتسليم أو احملاكمة والوالية القضائية العاملية يتشاطران                                      وشدد بعض األعضاء على أنه حىت وإن كان اال -   ٣٥٦
  ،   ")            املالذات اآلمنة "                                                                     وهو مكافحة اإلفالت من العقاب حبرمان األشخاص املتهمني جبرائم معينة من         (    ً      ً       هدفـاً واحـداً     

                   لجنة عدم إدراجها                                                            تكون معاجلة الوالية القضائية العاملية، اليت قررت ال         ال              وهلذا ينبغي أ    .                              فينـبغي الـتفريق بيـنهما     
  ُ                                    وأُشري يف هذا الصدد إىل أن االلتزام         .                                      بقدر اتصاهلا املباشر باملوضوع الراهن        إال                                  كموضـوع يف جـدول أعماهلـا،        

                                                                           إذا كانت الدولة املعنية قد أرست واليتها القضائية وكان الشخص، يف أي                                                      بالتسـليم أو احملاكمـة لـن ينشأ إال          
                                         ِ         ً          وأشر بعض األعضاء اآلخرين إىل أن الدولة املعتِقلة غالباً ما تكون  .         لسيطرهتا      ً                   ً  موجوداً يف إقليمها أو خاضعاً        األحوال، 

                                       ، فإن االلتزام بالتسليم أو احملاكمة مفروض          ألحد اآلراء      ً   ووفقاً  .                                                    هلـا الوالية القضائية فقط كنتيجة لعدم تسليم املتهم     
  ُ    َ                                        ن ُتعالَج العالقة بني االلتزام بالتسليم أو                واقترح أ   .                                                                  عـلى الدول فيما خيص اجلرائم اخلاضعة للوالية القضائية العاملية         

   .                                        احملاكمة والوالية القضائية العاملية يف نص خاص
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  ،  "    اكمة  احمل " و  "        التسليم   : "                            ُ                                                       وفيما يتعلق بنطاق االلتزام، أُعرب عن آراء خمتلفة فيما يتعلق بعنصري االلتزام            -   ٣٥٧
ِ                            ً            الدولة املعتِقلة هلا سلطة أن تقرر، استناداً إىل             ً                               ووفقاً ملا ذكره بعض األعضاء، فإن         .                                والعالقـة املتـبادلة بيـنهما                 

                                            وأشار بعض األعضاء اآلخرين إىل أن االلتزام         .                            ، أي عنصري االلتزام تنفذ                      على وجه اخلصوص                    تشـريعاهتا احمللية  
                                                                                                     بالتسـليم أو احملاكمة قد ينشأ يف حاالت خمتلفة، ينبغي أن تأخذها اللجنة يف االعتبار ألن تلك احلاالت ميكن أن       

   ه                                             عرض االلتزام على أنه بديل من شأنه أن يلقي بظالل                   رأى أعضاء آخرون أن  و  .                           ن مهمة لتحديد نطاق االلتزام   تكو
  .                          ظلمة على طابع االلتزام ذاته  امل

    مثل  (                                        ُ                                                           وفيما يتعلق باجلزء األول من االلتزام، فقد ذُكر أنه بينما ستحتاج اللجنة إىل دراسة حدود التسليم           -   ٣٥٨
ِ                                                                    ئم السياسية أو مواطين الدولة املعتِقلة، أو احلالة اليت ال تضمن فيها الدولة الطالبة للتسليم                                      احلـدود املتعلقة باجلرا                                    

                                                         ، ينبغي هلا أن تتوخى احلذر من الدخول يف حتليل للجوانب الفنية  )                                      توفري ضمانات حمددة حلماية حقوق الفرد املعين
   ).      احملاكمة   " (judicare "   ب                           لعنصر االلتزام املشار إليه          الدقيق  ىن                               كما سيتعني على اللجنة أن حتدد املع  .               لقانون التسليم

                                                                 ، أوضح بعض األعضاء أن التسليم حملكمة جنائية دولية ال ينبغي            "              البديل الثالث  "     ب                            وفيما يتعلق مبا يسمى      -   ٣٥٩
                                                                                                              أن يعـاجل يف السـياق احلايل، ألنه خيضع لظروف خمتلفة، ويثري مشاكل خمتلفة عن املشاكل اليت يثريها التسليم                  

extradition .                   ذات صلة       معينة                                                                                     غـري أن بعـض األعضاء اآلخرين قد ذكروا أن اللجنة ينبغي هلا أن تعاجل مسائل        
                          ً                                                      ّ                    باملوضوع احلايل؛ وأشاروا، مثالً، إىل أن واجب الدولة تسليم فرد إىل حمكمة دولية ميكن أن يشلّ االلتزام بالتسليم 

                                                          ار البعض إىل أن الصكوك اليت تقوم عليها احملاكم الدولية تتناول      وأش .                                      أو احملاكمة وينبغي معاجلته يف مشاريع املواد
  .                                                               مسألة الطلبات املتزامنة املتعلقة بالتسليم أو التقدمي إىل حمكمة دولية

                         الذي اقترحه املقرر اخلاص ١                        تعليقات على مشروع املادة   ) ب ( 

                                 خلاص مقبول من حيث املبدأ، فقد                               الذي اقترحه املقرر ا     ١                                             بينما ارتأى بعض األعضاء أن مشروع املادة         -   ٣٦٠
                                                        ً                                          أشار أعضاء آخرون إىل أن من الصعب على اللجنة أن تتخذ موقفاً بشأن نطاق مشاريع املواد دون أن تعرف آراء 

                       وأعرب بعض األعضاء عن      .                                                                                    املقرر اخلاص بشأن املسائل الالحقة، ومن بينها مصدر االلتزام بالتسليم أو احملاكمة           
                                                                              رات الزمنية املختلفة املتصلة هبذا االلتزام، غري أهنم انتقدوا املصطلحات املستخدمة يف نص                       تأييدهم لإلشارة إىل الفت

                                      واقترح بعض األعضاء اآلخرين حذف تلك         ).                                               إرسـاء ومضمون هذا االلتزام وتطبيقه وآثاره       (                  مشـروع املـادة     
          الطابع      ً    نظراً ألن   "  ل     البدي "                 ضرورة حذف صفة          ُ        كما اسُتصوب     .                  ً                            اإلشارة، مفضلني بدالً منها صياغة مبسطة للنص      

                                        وأبدى بعض األعضاء تأييدهم لرأي املقرر       .                                                 لاللتزام، مسألة ستبحثها اللجنة يف مرحلة الحقة                املفـترض             الـبديل   
                                                                                                              اخلـاص أن االلتزام بالتسليم أو احملاكمة ال يوجد إال يف حالة األشخاص الطبيعيني؛ وإن كان أحد األعضاء قد                   

                 وظل هناك تفاوت     .                                                األشخاص االعتباريني الضالعني يف ارتكاب جرائم                                              ارتأى أنه ينبغي مواصلة استكشاف حالة     
    ".    مبدأ "   أم   "       التزام "        على أهنا   "                        إما التسليم وإما احملاكمة "                                                     يف اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشري اللجنة إىل عبارة 

            املوجودين يف   "           بعبارة    ١                       يف هناية مشروع املادة       "                 واليتها القضائية  "                                             وأعرب عن رأي ينادي باالستعاضة عن عبارة        
  .                           ِ                                         ، وذلك لتوضيح أن الدولة املعِتقلة رمبا ال تكون هلا والية جنائية على املتهم "                    أراضيها أو حتت سيطرهتا
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                                             تعليقات بشأن األعمال املقبلة للجنة بشأن املوضوع  ) ج ( 

                             خاص، عن التأييد العتزام       ُ          وأُعرب، بوجه   .                                                                    رحـب بعض األعضاء خبطة مواصلة التطوير املبينة يف التقرير الثاين           -   ٣٦١
                                            ُ       ً                                             ً                   املقرر اخلاص السري على خطة العمل األولية، ولكن أُشري أيضاً إىل ضرورة مواصلة تطوير هذه اخلطة لكي تعرض هيكالً                   

                                                                                           وأعرب بعض األعضاء عن اتفاقهم مع اقتراحات املقرر اخلاص بشأن املواد املمكن صياغتها يف                .      ً                  واضـحاً لألعمال املقبلة   
                                                         ولكن جرى اإلعراب عن رأي مؤداه أن صياغة النص الذي            .                                             بشأن نطاق االلتزام بالتسليم أو احملاكمة                     املستقبل، وخاصة 

     مبدأ            للنص على                                        ً                                             ً                 إىل احلاالت اليت يكون االلتزام فيها منصوصاً عليه يف معاهدة من املعاهدات ميكن أن تعترب تكراراً                        يشـري   
  .                                            العقد شريعة املتعاقدين وينبغي مراجعتها بعناية

                                                                   ً      ً                       كما جرى اإلعراب عن التأييد لالقتراح الداعي إىل أن يقدم املقرر اخلاص عرضاً ممنهجاً للمعاهدات الدولية ذات  -   ٣٦٢
                        يتطلب، إىل جانب دراسة                قيد البحث                               أن نظر اللجنة يف املوضوع                 قد ذكروا                        غري أن بعض األعضاء       .                      الصلة يف هذا امليدان   

                           مبا يف ذلك، حسب االقتضاء،      (   ً                                           رناً للتشريعات والقرارات القضائية الوطنية                                         ً           املعـاهدات والقانون الدويل العريف، حتليالً مقا      
                                   رغم أن عدة دول قد ردت على طلب تقدمي  و   ).                                                                         اآلراء ذات الصـلة الصـادرة عن قضاة فرادى يف حمكمة العدل الدولية            

                          ردة من احلكومات مل توفر                                                                                                     معلومات الصادر عن اللجنة يف دورهتا السابقة، فإن مناقشات اللجنة السادسة والتعليقات الوا            
               وجرى اإلعراب عن   .                                                                   واقترح بعض األعضاء توجيه هذا الطلب مرة أخرى يف الدورة احلالية          .      ً      ً           ً      أساسـاً كافياً للمضي قدماً    

                      ن يف االعتبار التعليقات                                                                                 ْ      رأي مفـاده أن املقرر اخلاص واللجنة ينبغي هلما، مع ذلك، تناول املوضوع بشكل مستقل، آخذيْ    
                                                                                                       وكان من رأي بعض األعضاء أن على اللجنة أال تتردد يف تقدمي مقترحات من أجل التطوير التدرجيي                   .                 املقدمة من الدول  

  .                                              للقانون الدويل يف هذا امليدان إن رأت أن ذلك مناسب

  .                                                                                  وفيما خيص مسألة الشكل النهائي، أبدى بعض األعضاء تأييدهم لصياغة جمموعة من مشاريع املواد -   ٣٦٣

 للمقرر اخلاصاملالحظات اخلتامية  -٣

  "        االلتزام "                                                                                      املقرر اخلاص يف بادئ األمر أن مناقشة اللجنة قد أكدت رأيه أنه ينبغي اإلبقاء على اإلشارة إىل          ذكـر    -   ٣٦٤
                يف عنوان املوضوع   )                        إما التسليم وإما احملاكمة (   "aut dedere aut judicare "                                            بالتسـليم أو احملاكمـة وإىل العبارة الالتينية   

  .        حمل النظر

                                 مسألة مصدر االلتزام بالتسليم أو     )  أ (  :           ً                                                             وأشـار أيضاً إىل أن املناقشة قد ركزت على ثالث مسائل رئيسية، وهي             -   ٣٦٥
                                                                         اللتزام ومفهوم الوالية القضائية العاملية، وكيف ينبغي جتسيدها يف مشاريع املواد؛      هذا ا                مشكلة العالقة بني   )  ب (          احملاكمة؛ و 

  .                                                       أيه أن املداخالت املختلفة قد أوضحت آراء اللجنة بشأن املوضوع         وكان من ر  .        االلتزام    ذلك            مسألة نطاق   )  ج ( و

                                                                                            ً                    وأضـاف أنـه فيما يتعلق باملسألة األوىل املذكورة أعاله، فقد كان الرأي القائل بأن املعاهدات تشكل مصدراً                   -   ٣٦٦
            كون لاللتزام  ي             إمكانية أن                                                           ُ        ً                       لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة موضع توافق عام يف اآلراء، ولكن اقُترح أيضاً أن تستكشف اللجنة      

                           وذكر املقرر اخلاص أن عدة        ).                                      مثل اجلرائم املشمولة بالقانون الدويل     (ُ                                              ُعـريف، ولو فيما يتعلق ببعض فئات اجلرائم                 طـابع   
                                                ً                                                                             أعضاء قد أعربوا عن رأيهم بشأن هذه اإلمكانية، مشرياً إىل أنه يوافق على ضرورة أن يستند أي موقف تتخذه اللجنة إىل                     

                                                 وهلذا الغرض، من املناسب أن تواصل اللجنة طلب          .                                                      لـلمعاهدات والتشريعات والقرارات القضائية الوطنية                  حتلـيل واف    
  .                                          املساعدة من احلكومات يف مجع املعلومات ذات الصلة
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                                                                                                              وفـيما يـتعلق باملسألة الثانية، ذكر املقرر اخلاص أن بعض األعضاء قد اقترحوا أن تدرس اللجنة مفهوم الوالية             -   ٣٦٧
                                                         وقال إنه يوافق على هذا االقتراح وعلى الرأي القائل           .                                                             ة العاملـية لتحديد عالقتها بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة                 القضـائي 
  .                         إما بالتسليم وإما باحملاكمة  ً             زاً على االلتزام                                    َّ أن يظل عمل اللجنة، يف كل األحوال، مركَّ       بضرورة 

                                                        اتفاقه مع رأي األعضاء الذين أشاروا إىل أن االلتزام                                                                       وفـيما يـتعلق باملسـألة الثالثة، أعرب املقرر اخلاص عن             -   ٣٦٨
                                                                             أنه التزام بديل؛ كما أعرب عن اتفاقه على ضرورة أن تنظر اللجنة بعناية يف العالقة  ب      بوصف                            بالتسليم أو احملاكمة ينبغي أال 

                           تناعه بضرورة أن يكون إرساء                         وكرر املقرر اخلاص تأكيد اق   ).                التسليم واحملاكمة (                     بني عنصري هذا االلتزام          والترابط          املتبادلة 
                                                كما أشار إىل أنه سيمتنع، بالنظر إىل التعليقات اليت   .                                                                االلـتزام بالتسـليم أو احملاكمة وتطبيقه وآثاره موضع حتليل مستقل    

           ً                                                   ، وسريكز بدالً من ذلك على االفتراضات اليت ميكن مبقتضاها أن            "              البديل الثالث  "     ب                                        أبديـت، عن مواصلة حبث ما يسمى        
             املقترح يف    ١                            وفيما يتعلق مبشروع املادة       .                                                                       يم فرد حملكمة جنائية دولية آثار على االلتزام بالتسليم أو احملاكمة             تسل         يكـون ل  

                                                                                                                           التقرير الثاين، اقترح املقرر اخلاص إحالته إىل جلنة الصياغة يف الدورة املقبلة، هو ومشروع أحكام أخرى سيقدمها هو يف                   
  .            الوقت املناسب
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 الفصل العاشر

 للجنة واستنتاجاهتا األخرىمقررات ا

  برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها-ألف 

  .                         ، فريق ختطيط للدورة احلالية    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١١            املعقودة يف     ٢٩١٨                       أنشأت اللجنة، يف جلستها  -   ٣٦٩

ُ                                                         وُعرض عليه الفرع زاي من موجز املواضيع اليت جرت مناقش           .         جلسات  ٦                       وعقـد فريق التخطيط      -   ٣٧٠                تها يف اللجنة    
                 ؛ وقرار اجلمعية    "                                  قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى    "                                                                  السادسـة للجمعية العامة خالل دورهتا احلادية والستني، وعنوانه          

                                                               بشأن تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثامنة              ٢٠٠٦       ديسمرب   /                كـانون األول    ٤            املـؤرخ      ٣٤ /  ٦١          العامـة   
  .     منه  ١٩   و  ١٥   و  ١٤   و ٩ و   ٨   و ٧                      واخلمسني، وخباصة الفقرات 

  العالقة بني جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة-١

ٍ            ُ                                                    رأت جلنة القانون الدويل أنه من املفيد أن تناقَش، على أساٍس منتظم، الُسبل اليت ميكن هبا زيادة تعزيز احلوار                    -  ٧١ ٣           َ                                          
                                         عية العامة، ويف هذا الصدد أجرى فريق                                                                                         بينها وبني اللجنة السادسة يف ضوء النداءات الواردة يف القرارات السنوية للجم           

َ       وستواَصل هذه   .                                                                                               التخطيط التابع للجنة القانون الدويل مناقشات بشأن العالقة بينها وبني اللجنة السادسة للجمعية العامة      
                                                             ويف غضون ذلك، تود اللجنة التذكري بأن بإمكان الوفود املهتمة حضور   .                                               املناقشـات يف دورة اللجـنة يف العام القادم       

ٍ        لتوزيعها على نطاق حمدوٍد     .../A/CN.4                                                                             لسات العامة للجنة، وبأن مشاريع تقاريرها، اليت تصدر يف سلسلة الوثائق              اجل                       
     ُ                                                    ِّ             ً      ً                     واليت ُتعتمد عادة أثناء األسبوع األخري من دورة اللجنة، ميكن االطِّالع عليها سلفاً، رهناً مبا                 ) L-documents         الوثائق   (

َ  ُ                                 قد ُيدَخلُ عليها من تعديالت أثناء مر               ِّ                                                    وميكن االطِّالع على مشاريع التقارير يف موقع نظام الوثائق الرمسية    .             حلة االعتماد    ُ  
                                                                                         كما ترحب اللجنة باستمرار العمل مبا درجت عليه العادة فيما يتعلق بإجراء مشاورات               .  )٥٦٤ ( )(ODS                لألمـم املتحدة    

                             دورات اجلمعية العامة، وذلك                                                                                       غري رمسية يف شكل مناقشات بني أعضاء اللجنة السادسة وأعضائها هي الذين حيضرون              
                             وسوف يكون من دواعي تقدير       .                                                                                  كوسيلة مفيدة لتعزيز احلوار بشأن خمتلف املواضيع املدرجة يف جدول أعمال اللجنة           

  .                                                                                          اللجنة أن تتم، قدر اإلمكان، زيادة عدد هذه االجتماعات واختيار بعض املواضيع من أجل توجيه النقاش

ُ              ويـنظر فـريق التخطـيط يف ُسـُبل         -   ٣٧٢  ُ                                                                          حتسـني الفصلني الثاين والثالث من تقرير اللجنة جلعلهما أكثر مالءمة                                 
  .         للمستخدمني

  تدابري توفري التكاليف-٢

                                    ويف مقتضيات برنامج عمل اللجنة        ٣٤ /  ٦١                             من قرار اجلمعية العامة       ٨                                           قـررت اللجنة، بعد أن نظرت يف الفقرة          -   ٣٧٣
      يونيه  /        حزيران ٥                                     اجلزء األول من الدورة التاسعة واخلمسني يف                                                         للـدورة احلالـية الناشئة عن ظروف غري متوقعة، أن ختتتم      

  .                                             ، خمتصرة بذلك فترة انعقاد الدورة مبدة ثالثة أيام    ٢٠٠٧

                                                        
) ٥٦٤   (  http://documents.un.org.  
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  الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل-٣

ّ                                                 قـّرر فريق التخطيط يف جلسته األوىل املعقودة يف           -   ٣٧٤             نامج العمل                               إنشاء فريق عامل معين برب         ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٤ 
                                          وسيقدم الفريق العامل تقريره اخلتامي يف هناية   .                                                                          الطويل األجل لفترة اخلمس سنوات احلالية، يرأسه السيد إنريكيه كانديويت         

ّ                            ً       ً      ً                              وقّدم رئيس الفريق العامل تقريراً مرحلياً شفوياً إىل فريق التخطيط يف              .                  فترة اخلمس سنوات          ، حيث      ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٢٥  
                                                                                     إىل أن الفريق العامل قد عقد أربعة اجتماعات نظر خالهلا يف بعض املواضيع اليت ميكن إدراجها يف                           أشـار، يف مجلة أمور،      

                          ، على أساس ورقة عمل أعدها "                    ً              االتفاق واملمارسة الحقاً بشأن املعاهدات "                                         بـرنامج العمـل، مـن بيـنها موضوع عن      
  .    نولت  .        السيد ج

     فرقة                                                            إدراج مواضـيع جديـدة يف برنامج عمل اللجنة وإنشاء أ           - ٤
                                عاملة للنظر يف جدوى مواضيع معينة

     ُ                                ، أن ُتدرج يف برنامج عملها موضوع           ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران  ١               املعقودة يف        ٢٩٢٩                            قـررت اللجنة، يف جلستها       -   ٣٧٥
  .              ً     ً  أوسبينا مقرراً خاصاً-   ّ                          وعّينت السيد إدواردو فالينسيا   "                           محاية األشخاص يف حاالت الكوارث "

     ُ                                ، أن ُتدرج يف برنامج عملها موضوع           ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٢٠            املعقودة يف         ٢٩٤٠                             وقـررت اللجنة، يف جلستها       -   ٣٧٦
   .              ً     ً كولودكني مقرراً خاصاً  .      ّ                ، وعّينت السيد رومان أ "                                                    حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية "

                 ً   توح العضوية معنياً          ً     ً      ، فريقاً عامالً مف       ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران  ١               املعقودة يف        ٢٩٢٩                                كما أنشأت اللجنة، يف جلستها       -   ٣٧٧
                   حكم الدولة األكثر    "                                                                                                  مبوضـوع حكـم الدولة األكثر رعاية برئاسة السيد دونالد ماكريه لبحث إمكانية إدراج موضوع                

             ً   ، وكان معروضاً       ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ١٧    و   ١٦                                  وعقد الفريق العامل اجتماعني يف        .                               يف برنامج عملها الطويل األجل      "      رعاية
   ُ                                             ً      ً           وخلُص الفريق العامل إىل أنه ميكن للجنة أن تؤدي دوراً مفيداً             .      برييرا  .                 اكريه والسيد أ   م  .                                 عليه ورقة عمل أعدها السيد د     

                                                                                                                     يف تقـدمي إيضـاحات بشأن معىن وأثر حكم الدولة األكثر رعاية يف جمال اتفاقات االستثمار، وأيد إدراج املوضوع يف                    
                                              طلعت به اللجنة يف املاضي بشأن حكم الدولة           ُ                                                    واعُترب أن هذا العمل يقوم على أساس العمل الذي اض           .                    برنامج عمل اللجنة  
                        ، يف تقرير الفريق العامل     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢٧               املعقودة يف        ٢٩٤٤                             ونظـرت اللجنة، يف جلستها        .  )٥٦٥ (                األكـثر رعايـة   

  .                            وقررت إحالته إىل فريق التخطيط

                                                        
   َّ   وعيَّنت   )     ١٩٦٧ (                                     يف برنامج عملها يف دورهتا العشرين         "                          حكم الدولة األكثر رعاية    "                      أدرجت اللجنة موضوع      )   ٥٦٥ (

                                                  وأهنت اللجنة القراءة الثانية للموضوع يف دورهتا         .                                           أوشاكوف بوصفهما املقررين اخلاصني املتعاقبني      .                             إندريـه إوستور ونيكوالي أ    
                                                                                            لعامة، يف دوراهتا اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني والثامنة والثالثني واألربعني والثالثة                          ودعت اجلمعية ا     ).     ١٩٧٨ (          الـثالثني   

                                                                 ، احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية إىل إبداء تعليقاهتا على          )    ١٩٨٨    ، و     ١٩٨٥    ، و     ١٩٨٣    ، و     ١٩٨١    ، و     ١٩٨٠ (           واألربعـني   
             ، يف مقررها    )    ١٩٩١ (     ً                                             علماً مع التقدير يف دورهتا السادسة واألربعني                               وأحاطت اجلمعية العامة    .                                     مشاريع املواد اليت اقترحتها اللجنة    

                                                                                                      ، بعمل اللجنة وبآراء وتعليقات احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية، وقررت توجيه نظر الدول األعضاء واملنظمات    ٤١٦ /  ٤٦
                                   والتمست اللجنة يف دورهتا الثامنة       .          ً  راه مالئماً                                                                                        احلكومـية الدولية إىل مشاريع املواد لكي تنظر فيها يف احلاالت املناسبة وبقدر ما ت              

  .                                  واخلمسني آراء احلكومات حول هذا املوضوع
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  برنامج عمل اللجنة ملا تبقى من فترة السنوات اخلمس-٥

                                                                                  أنه قد درجت العادة يف مستهل كل فترة مخس سنوات أن يتم إعداد برنامج عمل                                            أعـادت اللجنة إىل األذهان       -   ٣٧٨
ٍ         ً       اللجنة ملا تبقى من فترة السنوات اخلمس، ُتحّدد فيه بوجٍه عاٍم األهداف املراد حتقيقها فيما يتعلق بكل موضوٍع استناداً إىل                                              ٍ    ٍ          ّ   ُ                                     

             ً                                ابع أويل، نظراً ألن طبيعة العمل وتعقيداته             ِ                               وحسب ِعلم اللجنة، فلربنامج العمل ط       .                                   إرشـادات يقدمها املقررون اخلاصون    
  .                           ً حتول دون اليقني يف التنبؤ سلفاً

  )    ٢٠١١-    ٢٠٠٨ (             برنامج العمل  

                      التحفظات على املعاهدات  ) أ ( 

٢٠٠٨    :  

  .                                                  سيقدم املقرر اخلاص تقريره الثالث عشر عن صحة التحفظات 

٢٠٠٩    :  

                     ظات واالعتراضات على   ُ                                                                      ُيفـترض أن يقـدم املقرر اخلاص تقريره الرابع عشر عن آثار التحف             
                                                                                                  الـتحفظات، وعلى األرجح عن خالفة الدول واملنظمات الدولية فيما يتعلق بالتحفظات، األمر الذي              

  .                                                     سيسمح بالفروغ من القراءة األوىل ملشاريع املبادئ التوجيهية

٢٠١١-    ٢٠١٠    :  

  يت ُ                                                                                     ُيفترض أن يقدم املقرر اخلاص تقريريه اخلامس عشر والسادس عشر يف ضوء التحفظات ال              
  .    ٢٠١١                                                                           تبديها الدول، بغية الفروغ من القراءة الثانية ملشاريع املبادئ التوجيهية يف عام 

           طرد األجانب  ) ب ( 

٢٠٠٨    :  

                                                                                              سيقدم املقرر اخلاص إضافة إىل تقريره الثالث عن طرد األجانب يتناول فيها مسألة الطرد يف                
           كما سيقدم    .                            بعد التجريد من اجلنسية                                                                     حالة الرعايا ذوي اجلنسيات املزدوجة أو املتعددة، ومسألة الطرد        

                                                                                                     تقريـره الـرابع عن طرد األجانب الذي يتناول فيه حدود احلق يف الطرد اليت تتصل حبقوق اإلنسان                  
  .       األساسية

٢٠٠٩    :  

                                                                                           سـيقدم املقـرر اخلـاص تقريره اخلامس عن طرد األجانب الذي يتناول فيه احلدود املتصلة                 
  .   طرد                                  باإلجراء الذي يتعني اتباعه يف حالة ال

٢٠١٠    :  

  .                                                                        سيقدم املقرر اخلاص تقريره السادس عن طرد األجانب الذي يتناول فيه أسباب الطرد 
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٢٠١١    :  

                                                                           ً                  سيقدم املقرر اخلاص تقريره السابع عن طرد األجانب الذي يتناول فيه مدة اإلقامة فضالً عن                
  .                               حقوق امللكية اخلاصة بالشخص املطرود

   ات                                آثار النـزاعات املسلحة على املعاهد  ) ج ( 

٢٠٠٨    :  

                                                                                                 تبدأ جلنة الصياغة النظر يف مشاريع املواد املقدمة من املقرر اخلاص، ويلي ذلك اعتماد مشاريع                
  .     املواد

٢٠٠٩    :  

ُ                                                                                               ُيرجأ العمل يف هذا املوضوع بغية إتاحة الوقت للحكومات لتقدمي تعليقاهتا على مشاريع املواد               
  .                      املعتمدة يف القراءة األوىل

٢٠١١-    ٢٠١٠    :  

                                                                             خلاص تقارير إضافية تتضمن مقترحات فيما يتعلق بالقراءة الثانية ملشاريع املواد،                   سيقدم املقرر ا   
  .    ً                                   آخذاً يف اعتباره تعليقات احلكومات ومالحظاهتا

                        املوارد الطبيعية املشتركة  ) د ( 

٢٠٠٨    :  

                                                                                           سيقدم املقرر اخلاص تقريره اخلامس الذي يتضمن اجملموعة الكاملة من مشاريع املواد املنقحة              
 ُ  َ  ُ                                                           وُيؤَملُ أن تفرغ اللجنة من القراءة الثانية ملشاريع املواد يف            .                                  ت املياه اجلوفية العابرة للحدود              بشأن طبقا 

  .    ٢٠٠٨    عام 

٢٠٠٩    :  

           َّ   وإذا مل يتسنَّ     .                                                                                  ال يعتزم املقرر اخلاص تقدمي أي تقرير عن طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود             
  ُ  َ  ُ                                     ، ُيؤَملُ أن تفرغ منها يف اجلزء األول من             ٢٠٠٨                                                            للجنة الفروغ من القراءة الثانية ملشاريع املواد يف عام        

  .    ٢٠٠٩         دورة عام 

٢٠١١-    ٢٠١٠    :  

ّ                               ً                    يـتوىل املقرر اخلاص إعداد دراسات يف ضوء ما قد تقّرره اللجنة بشأن كيفية املضي قدماً يف                                                              
  .                                                                تناول موضوع املوارد الطبيعية غري طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
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     لية                     مسؤولية املنظمات الدو    ) ه ( 

٢٠٠٨    :  

  .                                                              سيقدم املقرر اخلاص تقريره السادس عن إعمال مسؤولية املنظمة الدولية 

٢٠٠٩    :  

  .                                                                     تفرغ اللجنة من القراءة األوىل ملشاريع املواد بشأن مسؤولية املنظمات الدولية 

�٢٠١١    ٢٠١٠    :  

                                                                                        تشـرع اللجـنة يف القـراءة الثانـية ملشاريع املواد عقب تلقيها تعليقات احلكومات                
  .         ت الدولية       واملنظما

  )                      مبدأ التسليم أو احملاكمة (                                االلتزام بتسليم اجملرمني أو حماكمتهم   ) و ( 

٢٠٠٨    :  

     مبدأ  (                                                                                 سـيقدم املقـرر اخلاص تقريره الثالث عن االلتزام بتسليم اجملرمني أو حماكمتهم               
   ).                 التسليم أو احملاكمة

٢٠٠٩    :  

     مبدأ  (             أو حماكمتهم                                                                       سـيقدم املقـرر اخلاص تقريره الرابع عن االلتزام بتسليم اجملرمني             
   ).                 التسليم أو احملاكمة

٢٠١١-    ٢٠١٠    :  

                                                 ً                                            سيقدم املقرر اخلاص تقريره اخلامس، إذا كان ذلك ضرورياً، وتفرغ اللجنة من القراءة األوىل               
   ).                      مبدأ التسليم أو احملاكمة (                                                      ملشاريع املواد املتعلقة بااللتزام بتسليم اجملرمني أو حماكمتهم 

                                الوالية القضائية اجلنائية األجنبية                      حصانة مسؤويل الدولة من   ) ز ( 

٢٠٠٨    :  

  .                            سيقدم املقرر اخلاص تقريره األويل 

٢٠٠٩    :  

  .                             سيقدم املقرر اخلاص تقريره الثاين 

٢٠١١-    ٢٠١٠    :  

  .                                                              يقدم املقرر اخلاص تقاريره الالحقة يف ضوء ما حيدث يف اللجنة من تطورات 
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                           محاية األشخاص يف حاالت الكوارث  ) ح ( 

٢٠٠٨    :  

  .           ً      ً اخلاص تقريراً أولياً            سيقدم املقرر  

٢٠٠٩    :  

  .                              سيقدم املقرر اخلاص التقرير الثاين 

٢٠١١-    ٢٠١٠    :  

  .                                                              يقدم املقرر اخلاص تقاريره الالحقة يف ضوء ما حيدث يف اللجنة من تطورات 

  األتعاب-٦

ّ               ً                                                                           كّررت اللجنة جمدداً آراءها بشأن مسألة األتعاب الناشئة عن اعتماد اجلمعية العامة قرارها            -   ٣٧٩     ٢٧     ملؤرخ    ا   ٢٧٢ /  ٥٦ 
ّ         وشددت اللجنة جمدداً على أن القرار املذكور َيَمّس          .  )٥٦٦ (                                           ، وهـي آراء أبدهتا يف تقاريرها السابقة           ٢٠٠٢        مـارس    /    آذار  َ  َ                      ً                 

ُ                                                     خصوصـاً املقررين اخلاصني، ال سيما املنتمون منهم إىل بلدان نامية، حيث إنه ُيَعرُِّض للخطر الدعم املقدم ملا يقومون به                     ِّ  َ  ُ                                                            ً     
                                                           ً                              اللجنة اجلمعية العامة على أن تعيد النظر يف هذه املسألة، توخياً للعودة، يف هذه                  وحتث  .                              مـن عمـل يف جمـال البحوث       

  .                                           املرحلة، إىل دفع األتعاب املخصصة للمقررين اخلاصني

  الوثائق واملنشورات-٧

                                      النشر اخلارجي لوثائق جلنة القانون الدويل  ) أ ( 

                                                            خلارجي لوثائق جلنة القانون الدويل، برئاسة السيد جيورجيو                               ً     ً      ً                      أنشأ فريق التخطيط فريقاً عامالً معنياً مبسألة النشر ا         -   ٣٨٠
ّ                            ً      ً                   وقّدم رئيس الفريق العامل تقريراً شفوياً إىل فريق التخطيط يف   .     غايا   .    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢٥  

  .                                                                                             وافقت اللجنة على مشروع املبادئ التوجيهية التالية اليت أعدها الفريق العامل بشأن نشر وثائق اللجنة -   ٣٨١

                                ئ توجيهية بشأن نشر وثائق اللجنة          مشروع مباد " 

َ                                                   َّ                                      لضـمان أن ُتنَسـب أعمـال جلنة القانون الدويل إىل مؤلفها بشكل سليم، تطبَّق املبادئ التوجيهية                  "    ُ          
  :                                                                                                     السياساتية التالية عندما يسعى أعضاء حاليون أو سابقون من أعضاء اللجنة إىل نشر وثائق متصلة بأعمال اللجنة

                                                        
           ، الفقرات (A/57/10)  ١٠                                                                              الوثـائق الرمسـية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم                    انظـر     )   ٥٦٦ (

        التاسعة            ، الدورة               ؛ املرجع نفسه     ٤٤٧   ة          ، الفقر (A/58/10)  ١٠                                          ، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم                       ؛ املـرجع نفسه      ٥٣١-   ٥٢٥
   ؛   ٥٠١           ، الفقرة   (A/60/10)  ١٠                                الدورة الستون، امللحق رقم                   ؛ املرجع نفسه،     ٣٦٩           ، الفقرة (A/59/10)  ١٠                      واخلمسون، امللحق رقم    

  .   ٢٦٩         ، الفقرة                      الدورة احلادية والستون   ،          املرجع نفسه
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َ               ينـبغي أن ُتنَسب وثائق       - ١ "                                      ُ   َّ                              اللجنة إىل مؤلفها بشكل سليم، على أن ُيحدَّد بوضوح ما إذا كان                      ُ 
                                                                                               مؤلف الوثيقة هو اللجنة ككل، أو هيئة أنشأهتا اللجنة، أو مقرر خاص، أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة؛

َ                 ً         ً                                                             عـندما ُتستنَسخ يف املنشور، كلياً أو جزئياً، وثيقة من وثائق اللجنة، ينبغي اإلشارة إىل ذلك                 - ٢ "       ُ      
              النحو املناسب؛    على 

                                          َ                                                   إذا كانـت الوثيقة املقرر نشرها تتعلق مبوضوع َخلصت اللجنة بشأنه إىل نتيجة مجاعية ما،                - ٣ "  
                                                         حىت وإن كانت مؤقتة، ينبغي اإلشارة إىل تلك النتيجة يف املنشور؛

ِ                               ال جيوز لفرادى األعضاء القيام من تلقاء أنفسهم بنشر وثائق للّجنة أُِعدت بقصد نشرها من               - ٤ "   ُ     ّ                                                          
َ                   ً                                                                 جانـب األمم املتحدة، قبل أن ُتنَشر هذه الوثائق رمسياً، مبا يف ذلك نشرها على املوقع الشبكي اخلاص بأعمال                     ُ                          

        اللجنة؛

   ".                                   ينبغي موافاة اللجنة بنسخة من املنشور - ٥ "  

                                   جتهيز تقارير املقررين اخلاصني وإصدارها  ) ب ( 

                                             ومع مراعاة القواعد واألنظمة املتصلة بتقدمي        .            م يف حينها                                                       نظرت اللجنة يف مسألة تقدمي املقررين اخلاصني تقاريره        -   ٣٨٢
                          ً                                                                  ِّ                         الوثـائق يف األمم املتحدة، فضالً عن عبء العمل الثقيل امللقى على كاهل اخلدمات ذات الصلة يف املنظمة، تشدِّد اللجنة                

              ً             وتوزيعها مسبقاً حبيث يتاح        ً                                                                                          جمـدداً على األمهية اليت توليها لتقدمي املقررين اخلاصني تقاريرهم يف حينها لكي يتم جتهيزها                
ٍ                 لألعضـاء وقـت كاٍف لدراستها        ُ ِّ                                                                                وذُكِّرت اللجنة يف هذا الصدد بأن جتهيز األمانة للوثائق خيضع جلداول زمنية صارمة               .              

َ                       ً                       ُ   َّ                                       للغاية ِوفَق نظام وضعته األمانة بناًء على طلب الدول األعضاء ُتعيَّن مبوجبه فترات زمنية حمددة لتجهيز الوثائق   ِ        .  

ـ    -   ٣٨٣          كانون    ٢٢               باء املؤرخ       ٢٠٢ /  ٤٧                                      مـن منطوق قرار اجلمعية العامة         ٨                            نة إىل األذهـان الفقـرة                      وتعـيد اللج
         َّ                                                                                  ، الذي حثَّت اجلمعية فيه اإلدارات الفنية باألمانة العامة على االلتزام بالقاعدة اليت تقتضي منها أن     ١٩٩٢         ديسـمرب    /    األول

                                                      مة املسؤولة عن جتهيز الوثائق قبل بداية الدورات بعشرة                                                                           تقـدم وثائق ما قبل الدورة إىل الوحدة ذات الصلة يف األمانة العا            
                                       وتدرك اللجنة الظروف اخلاصة اليت حتيط        .                                                                            أسـابيع على األقل، ليتسىن جتهيزها يف الوقت املناسب جبميع اللغات الرمسية           

                من إدارة شؤون                                                                                                         بعملـية تقدمي املقررين اخلاصني تقاريرهم يف الوقت املناسب، وقد وضعت يف اعتبارها التوصية املقدمة                
                    ومع مراعاة املبادئ     .                                   ً      ً      ً                                                       اجلمعـية العامـة واملؤمترات، وأيدت رمسياً إطاراً زمنياً أقصر من عشرة أسابيع لتقدمي هذه الوثائق               

                                                                                                                             الـناظمة لتقدمي الوثائق وإصدارها بغية إتاحة اجملال لتجهيزها يف الوقت املناسب، طلبت اللجنة إعفاء وثائقها من قاعدة                  
                            ً                                                                               دمي وثائق ما قبل الدورة، علماً بأن الفترة الزمنية احملددة لتجهيز الوثائق، اليت جيب أال يتجاوز عدد                                        العشـرة أسـابيع لتق    

  .                                  كلماهتا العدد احملدد، هي أربعة أسابيع

                                                                                                                  وتعيد اللجنة تأكيد أمهية توفري وإتاحة مجيع األدلة املتعلقة مبمارسة الدول وغري ذلك من مصادر القانون الدويل                  -   ٣٨٤
                                    وبينما تدرك اللجنة مزايا اختصار       .                    َ           َ                                                  ة بأداء اللجنة وظيفَتها املتمثلةَ يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه                     ذات الصـل  

                                      ً     ً                ً                                                                  الوثـائق قـدر اإلمكان، فإهنا تعتقد اعتقاداً قوياً أنه ال ميكن مسبقاً فرض قيود للحد من طول وثائقها ومشاريع حبوثها                     
  .                     وتقارير املقررين اخلاصني
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                                                  م األعمال غري املنجزة املتصلة حبولية جلنة القانون الدويل    تراك  ) ج ( 

             ، فالحظت أن    )٥٦٧ (                                                                                             أعربت اللجنة عن قلقها بشأن تراكم األعمال غري املنجزة املتصلة حبولية جلنة القانون الدويل              -   ٣٨٥
                    لك يف ما تضطلع به من                                                                                                  الـتأخر يف نشر احلولية باللغات الرمسية لألمم املتحدة قد ترتبت عليه آثار سلبية يف أعماهلا، وكذ           

                                                                                                                    أنشـطة تدريـس وتدريـب وحبث ونشر يف جمال القانون الدويل، وما تبذله من جهود واسعة النطاق يف سبيل تدوين                     
                  وتؤكد أمهية ضمان     .                                                                                          وتدرك اللجنة ضرورة بذل جهود متضافرة يف سبيل التقليل من تراكم األعمال غري املنجزة               .       أحكامه

    كما   .                                                                                   الربنامج ذي الصلة من امليزانية العادية ملعاجلة مشكلة تراكم األعمال غري املنجزة                                            ختصـيص املوارد الالزمة يف إطار       
     ً                                                               ووفقاً لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية لألمم            .                                                 اقترحت إنشاء صندوق استئماين ملعاجلة هذه احلاالت      

                                            ربعات من أجل هذه القضية احلامسة األمهية يف                                                                           املـتحدة، ستقدم بلدان أعضاء ومنظمات غري حكومية وجهات خاصة ت          
                                                                                                                            تفهـم مـا تـنهض به اللجنة من عمل يف جمال التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه، ويف تعزيز سيادة القانون يف                      

  .               العالقات الدولية

                                              منشورات أخرى واملساعدة اليت تقدمها شعبة التدوين  ) د ( 

                                                                             لتدوين التابعة لألمانة ملا تقدمه من مساعدة قيمة يف إطار ما توفره من                                                       أعربـت اللجـنة عـن تقديرها لشعبة ا         -   ٣٨٦
                      وطلبت اللجنة يف جلستها   .                                                                                            خدمات موضوعية للجنة ويف إعداد مشاريع البحوث، من خالل توفري املواد القانونية وحتليلها            

                             اية على الكوارث الطبيعية،                                                          إىل األمانة أن تعد دراسة أساسية، تقتصر يف البد             ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب  ٩               املعقودة يف        ٢٩٥٤
                         حصانة موظفي الدولة من     "                                    ، وكذلك دراسة أساسية عن موضوع        "                              محاية األشخاص يف حالة الكوارث     "               عـن موضـوع     

   ".                      الوالية اجلنائية األجنبية

                                                                                                                   وأقـرت اللجـنة مبا للمنشورات القانونية اليت أعدهتا األمانة من أمهية خاصة وقيمة هامة يف عمل اللجنة، وهي                    -   ٣٨٧
                    ، واحلولية القانونية (The Work of the International Law Commission)                        أعمال جلنة القانون الدويل   :               نشورات التالية  امل

                                                    ، وجمموعة تقارير األمم املتحدة عن قرارات التحكيم الدويل (The United Nations Juridical Yearbook)            لألمم املتحدة 
(United Nations, Reports of International Arbitral Awards)  والدلـيل التحليلي عن أعمال جلنة القانون الدويل ،                                                

(the Analytical Guide to the International Law Commission)   والسلسـلة التشـريعية لألمم املتحدة ،                                     (United 

                                                        
              على النحو       ٢٠٠١-    ١٩٩٤           ن الفترة                                           ، كانت األعمال املتراكمة غري املنجزة ع          ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٣٠    حىت    )   ٥٦٧ (

                        ، اجمللدان األول والثاين        ١٩٩٥    ...                         بالصينية؛ املرجع نفسه       ):  ٢    و  ١        اجلزءان   (                         ، اجمللدان األول والثاين         ١٩٩٤    ...        حولـية   :        الـتايل 
               بية والفرنسية؛                                    باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعر   ):  ١     اجلزء  (               ، اجمللد الثاين       ١٩٩٦    ...                         بالصينية؛ املرجع نفسه       ):  ٢    و  ١        اجلزءان   (

                     باإلسبانية واإلنكليزية    ):  ١     اجلزء  (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٧    ...                      بالصينية؛ املرجع نفسه    ):  ٢   و ١         اجلـزءان   (                         واجمللـدان األول والـثاين    
   ):  ١      اجلزء (             ، اجمللد الثاين     ١٩٩٨    ...                      بالصينية؛ املرجع نفسه    ):  ٢   و ١       اجلزءان  (                                                 والروسية والعربية والفرنسية؛ واجمللدان األول والثاين 

  ،     ١٩٩٩     ...                        بالصينية؛ املرجع نفسه       ):  ٢    و  ١        اجلزءان   (                                                                              باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والفرنسية؛ واجمللدان األول والثاين         
          بالصينية؛    ):  ٢    و  ١        اجلزءان   (                                                                              باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والفرنسية؛ واجمللدان األول والثاين            ):  ١      اجلزء   (               اجمللـد الثاين    

                                                                             باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والفرنسية؛ واجمللدان األول والثاين           ):  ١      اجلزء   (                ، اجمللد الثاين        ٢٠٠٠    ...                  املـرجع نفسـه     
                                          باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية       ):  ٢    و  ١        اجلزءان   (                ، اجمللد الثاين        ٢٠٠١     ...                          بالصـينية؛ املرجع نفسه        ):  ٢    و  ١          اجلـزءان    (

                                                       ومل يصدر أي جملد باللغات الرمسية الست مجيعها منذ عام         .                   بالروسية والصينية   )  ٢    و  ١        اجلزءان   (                    لدان األول والثاين                   والفرنسية؛ واجمل 
  .                حىت الوقت احلاضر    ٢٠٠٢
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Nations Legislative Series) ومرجع ممارسات هيئات األمم املتحدة ،                                 (Repertory of Practice of United Nations 

Organs) ،  وكررت طلبها إىل األمانة العامة أن تواصل موافاهتا هبذه املنشورات                                                          .  

                                                                                                                  ووضـعت اللجنة يف اعتبارها ما لنشر معلومات عنها من أمهية، فرحبت بنشر شعبة التدوين الطبعة السابعة من                   -   ٣٨٨
 ً     ً        ً    ّ  ً                               اً شامالً وموثوقاً وحمّدثاً ملسامهة اللجنة يف التطوير                               الذي يتضمن استعراض    "                          أعمال جلنة القانون الدويل    "                    املنشـور املعـنون     

                                                                            والحظت اللجنة مع التقدير بأنه، نتيجة للمبادرة املتصلة بعمليات النشر اإللكتروين    .                                     الـتدرجيي للقـانون الدويل وتدوينه     
            اخلمس سنوات                            أول مرة يف مستهل فترة        )                باإلنكليزية فقط  (                                                         آلخـذة يف االتسـاع، أصدرت شعبة التدوين هذا املنشور            ا

  َّ                                                                                                                      وضَّمنته أعمال اللجنة حىت هناية فترة السنوات اخلمس السابقة، وهي ممارسة ينبغي تشجيع شعبة التدوين على مواصلتها                  
                ُِ                                                                   وإضافة إىل ذلك، طُِلب إىل األمانة أن تبذل كل ما يف وسعها يف سبيل إصدار هذا                  .                          ً       يف فـترات اخلمس سنوات مستقبالً     

  .                                  األخرى قبل بدء الدورة الستني للجنة                          املنشور باللغات الرمسية اخلمس

                           ً        ً                           ، بالنسبة لنظر اللجنة حاضراً ومستقبالً يف املواضيع املتعلقة          "                 احلولية القانونية  "                                وأشـارت اللجـنة إىل أمهـية         -   ٣٨٩
ّ                                                                           باملنظمات الدولية، فأقرت بأن هذه احلولية اليت تعّدها األمانة، تتسم بقيمة عظيمة، حيث إهنا تتضمن أكثر املعلومات                                                               

                                                                                                                    ولية وموثوقية عما حيدث داخل منظومة األمم املتحدة من تطورات وأنشطة قانونية رئيسية، وعن ممارسة الدول فيما                  مش
                                                                                         والحظت اللجنة أنه، نتيجة ملبادرة شعبة التدوين اآلخذة يف االتساع فيما يتعلق بالنشر               .                             يـتعلق باملـنظمات الدولية    

                               ً              يف غضون أقل من سنة واحدة مقارنةً خبمس             ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣          لعامي     ية               احلولية القانون                                اإللكتروين، فقد متكنت من نشر      
ِ                                                                 وُشِجعت األمانة على مواصلة هذه املبادرة هبدف تسريع خطى عملية            .                                           سـنوات يف حالة أحدث جملدات هذه احلولية         ُ  

   .                              ً إعداد طبعات هذا املنشور مستقبالً

              جمموعة قرارات   "                            نة بفائدة املنشور املعنون          ً                                                                ونظـراً ملـا ملمارسـة الدول من أمهية يف عمل اللجنة، نوهت اللج              -   ٣٩٠
                                                                                                         والذي تعده شعبة التدوين وتتضمن القرارات الدولية الصادرة بشأن قضايا جوهرية متعلقة بالقانون               "                  التحكـيم الـدويل   

  . ر                                               وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تواصل إعداد هذا املنشو  .                                                     الدويل العام واليت تتصف بأمهية قانونية أو تارخيية مستدمية

 (Analytical Guide to the "                                          الدليل التحليلي عن أعمال جلنة القانون الدويل "                               ومـع مراعاة ما للمنشور املعنون   -   ٣٩١

Work of the International Law Commission (   من قيمة بوصفه دليالً ال غىن عنه يف البحوث، وأن الطبعة األوىل منه                                        ً                  
                                                               لتدوين أن تشرع يف إعداد الطبعة الثانية هلذا املنشور مبناسبة الذكرى                             ، طلبت اللجنة إىل شعبة ا         ٢٠٠٤                   قـد نشـرت عام      

  .    ٢٠٠٨                                           السنوية الستني إلنشاء اللجنة، اليت ستحل يف عام 

                 من أمهية وفائدة يف   (Legislative Series)  "                  السلسلة التشريعية "                                             وإذ تدرك اللجنة ما ملنشور شعبة التدوين املعنون  -   ٣٩٢
                                                                                              بشأن مواضيع عدة، وذلك من خالل دراسة التشريعات الوطنية وقرارات احملاكم الوطنية ذات                                           ما تقوم به اللجنة من عمل     

                                                       ً                                                             الصـلة واملراسالت الدبلوماسية وغريها من املراسالت الرمسية، فضالً عن أحكام املعاهدات، ما أتاح هلا أن تنهض على                  
                 ً                                يل وتطويرها تدرجيياً يف جماالت عدة، طلبت اللجنة                                                                               النحو الواجب باملسؤولية املسندة إليها يف تدوين أحكام القانون الدو         

  .                 السلسلة التشريعية                       إىل األمانة أن تواصل نشر 

 (Repertory of Practice   "                             مرجع ممارسات هيئات األمم املتحدة "                                        وأقـرت اللجـنة مبا ملنشور األمانة املعنون    -   ٣٩٣
of United Nations Organs(  ي للسجالت الالزمة للدراسات التحليلية املتعلقة                                      مـن أمهية وفائدة بوصفه املصدر الرئيس                                           

              ونشرها على                مرجع املمارسات                                         ً     ُ                                            بتطبـيق أحكـام امليثاق وتفسريها، فأحاطت علماً مبا أُحرز من تقدم يف إعداد دراسات                
   .                  اإلنترنت بثالث لغات
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                        يف األمم املتحدة، قد                                                                                             وأعـادت اللجنة إىل األذهان أن حمكمة العدل الدولية، بوصفها اجلهاز القضائي الرئيسي             -   ٣٩٤
                                             ً                                                                          هنضت بدور هام يف الفصل يف املنازعات بني الدول وفقاً ألحكام القانون الدويل، وطلبت إىل األمانة أن تبذل كل ما يف                     

                ، جبميع اللغات    "                                                                  موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية         "                                 وسـعها يف سـبيل مواصلة نشر        
   .                   الرمسية لألمم املتحدة

                                                                                                                  كما أعربت اللجنة عن تقديرها لألمانة ملا أحرزته من نتائج يف عملها املتواصل يف سبيل حتديث وإدارة موقعها                    -   ٣٩٥
ّ                                                      ونّوهت بوجه خاص بإنشاء موقع جديد على اإلنترنت عن            .  )٥٦٨ (                                               عـلى اإلنترنـت املتعلق بلجنة القانون الدويل              جمموعة   

                                                            ميكن بواسطته البحث عن كلمة أو مصطلح ما يف كامل نصوص              ،                                                      تقاريـر األمـم املتحدة عن قرارات التحكيم الدويل        
                                                                    ، على أن يتم يف وقت الحق حتديثه ليشمل ما قد يصدر من جملدات               )     ً           جملداً حىت اآلن     ٢٥ (                            جمموعـة اجمللـدات املنشورة      

            وضها بعملها                                                          ً     ً                            وكـررت اللجنة تأكيدها أن هذه املواقع على اإلنترنت تشكل مورداً قيماً للغاية بالنسبة هلا يف هن       .        جديـدة 
                                               ً                                                                          وبالنسـبة للباحـثني يف وثائقها من أفراد اجملتمع عموماً، ما يسهم يف النهوض بتدريس القانون الدويل ودراسته ونشره                   

                                                                                               وترحب اللجنة بزيادة تطوير املوقع اإللكتروين املتعلق بعملها، مع تضمينه معلومات عن احلالة               .                         وتقديره على نطاق أوسع   
   .                يف جدول أعماهلا                       الراهنة للمواضيع املدرجة

  االحتفال بالذكرى السنوية الستني إلنشاء اللجنة-٨

          ، ووافقت      ٢٠٠٨                                                                                             حبثت اللجنة اإلمكانيات املختلفة لالحتفال بالذكرى السنوية الستني إلنشائها اليت حتل يف عام               -   ٣٩٦
  :                    على التوصيات التالية

                                        ا األمني العام، ورئيس اجلمعية العامة،         ُ                      ُ                                     أن ُيعقـد اجتماع رمسي للجنة ُتدعى إليه شخصيات بارزة منه            ) أ ( 
                                                                                      ورئيس حمكمة العدل الدولية، ومفوض األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وممثلو احلكومة املضيفة؛

    ُ                                                                              أن ُيعقد اجتماع ملدة يوم ونصف يوم مع املستشارين القانونيني املتفانني يف خدمة عمل اللجنة؛  ) ب ( 

                                                                          على القيام، باالشتراك مع املنظمات اإلقليمية القائمة والرابطات املهنية            ُ   َّ                       أن ُتشـجَّع الـدول األعضاء         ) ج ( 
  .                                                                       ُ   َّ                   واملؤسسات األكادميية وأعضاء اللجنة املعنيني، بعقد اجتماعات وطنية أو إقليمية ُتخصَّص ملناقشة عمل اللجنة

                املساعدة يف وضع             ، بتقدمي    )٥٦٩ (                                                                               وأوصـت اللجـنة بـأن تقوم األمانة، بالتشاور مع جمموعة من أعضاء اللجنة              -   ٣٩٧
   ). ب ( و  )  أ (                                         الترتيبات الالزمة لتنفيذ ما جاء يف الفقرتني 

                                                        

  ./http://www.un.org/law/ilc  :            عنوان املوقع  )   ٥٦٨ (
        نديويت،   كا  .                     غاليتسكي، والسيد إ    .                  بيليه، والسيد ج    .         السيد أ   :                                             أعضـاء اجملموعـة هـم التالـية أمسـاؤهم           )   ٥٦٩ (
  .                                                                   يامادا، وسيشارك يف اجملموعة رئيس اللجنة ورئيس فريق التخطيط حبكم منصبهما  .                           كوميساريو أفونسو، والسيد ش  .         والسيد ب
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  االجتماع مع خرباء األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان-٩

      ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٦    و   ١٥         ً      ، اجتماعاً يف     )٥٧٠ (                  من نظامها األساسي    )  ١ (  ٢٥                 ً            عقدت اللجنة، وفقاً للمادة      -   ٣٩٨
                                                                      يف ميدان حقوق اإلنسان من بينهم ممثلون عن هيئات معاهدات حقوق                                                  مـع خرباء األمم املتحدة وخرباء آخرين      

ُ                ً                                      وُدعي لالجتماع أيضاً خرباء من اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان  .       اإلنسان                              وخالل هذا االجتماع، أجرى أعضاء   .  
         ات حقوق        ً      ً                                                        تبادالً مفيداً لآلراء بشأن القضايا املتصلة بالتحفظات على معاهد          )٥٧١ (                           اللجنة وخرباء حقوق اإلنسان   

                                                                                                      اإلنسان، وخباصة بشأن أسباب انتفاء صحة التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان وتقدير صحة التحفظات              
  . )٥٧٢ (                       على معاهدات حقوق اإلنسان

  موعد ومكان انعقاد الدورة الستني للجنة-باء 

   ٧            يونيه ومن    /         حزيران  ٦          مايو إىل    /       أيار  ٥                                                              قـررت اللجـنة عقد دورهتا الستني يف جنيف يف الفترتني من              -   ٣٩٩
  .    ٢٠٠٨      أغسطس  /    آب ٨         يوليه إىل  /   متوز

  التعاون مع اهليئات األخرى-جيم 

                                                                                                    قـام السـيد ناريـندر سينغ بتمثيل اللجنة يف الدورة السادسة واألربعني للمنظمة االستشارية القانونية         -   ٤٠٠
                ً       قررت اللجنة أيضاً أن     و  .     ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز  ٦       إىل    ٢                                                   األفريقية املعقودة يف كاب تاون يف الفترة من          -           اآلسـيوية   

                                                                                                          ميثلها السيد آالن بيليه يف االجتماع الرابع والثالثني للجنة املستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام، وهو 
  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١١   و  ١٠                                 االجتماع الذي سيعقد يف ستراسبورغ يف 

                                         ، تكلمت القاضية روزالني هيغيرت، رئيسة          ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ١٠                      للجنة املعقودة يف         ٢٩٣٣             ويف اجللسـة     -   ٤٠١
                                                                             ً                                  حمكمـة العدل الدولية، أمام اللجنة وأطلعتها على األنشطة اليت اضطلعت هبا احملكمة مؤخراً والقضايا املعروضة                

  .                     وأعقب ذلك تبادل لآلراء  .  )٥٧٣ (           ً عليها حالياً

                                                        
                               ً      جيوز للجنة، إذا اعتربت ذلك ضرورياً، أن    : "                           من النظام األساسي على ما يلي  )  ١ (  ٢٥                تـنص املـادة       )   ٥٧٠ (

   ".                                  موضوع يدخل يف نطاق اختصاص ذلك اجلهاز                                               تتشاور مع أي جهاز من أجهزة األمم املتحدة بشأن أي 
                                                           السيد فيليب تيكسييه، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية         :                                         شارك يف االجتماع اخلرباء التالية أمساؤهم       )   ٥٧١ (

                                                                                                           واالجتماعية والثقافية؛ والسيد ناجيل روديل، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛ والسيد جربيل كامارا، جلنة مناهضة التعذيب؛ 
ـ                                                                                                             يد جان زرماتن، جلنة حقوق الطفل؛ والسيد ألكسندر سيسيليانوس، جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة؛ والسيد                والس

                                                                                                                     أمحـد الـربعي، اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والسيدة لييزبث ليجرتاد، احملكمة                 
                                                               لس أوروبا، والسيدة فرانسواز هامبسون، عضو اللجنة الفرعية                                                            األوروبـية حلقـوق اإلنسان؛ والسيد فنسنت بريغر، جم        

  .                                السابقة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
     ً       ً              ُ           ملخصاً مقتضباً لفهمه الذي ال ُيعزى إىل   "                      التحفظات على املعاهدات "                          أعد املقرر اخلاص املعين مبوضوع   )   ٥٧٢ (

  ./Http://www.un.org/law/ilc  :         اللجنة                                                             اللجنة ملا بدا يف املناقشة املدرجة على املوقع اإللكتروين املتعلق بعمل
                                                        ً                                         هذه الكلمة مسجلة يف احملضر املوجز لتلك اجللسة، وهي مدرجة أيضاً على املوقع اإللكتروين املتعلق                 )   ٥٧٣ (

  .           بعمل اللجنة
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                          قانون الدويل السيد موريسيو                                                                            وقـد مـثل اللجـنة القانونية للبلدان األمريكية يف الدورة احلالية للجنة ال       -   ٤٠٢
  .  )٥٧٤ (    ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٢٦               املعقودة يف        ٢٩٤٣                                                                إردوسـيا ساكاسـا الذي ألقى كلمة أمام اللجنة يف جلستها            

  .                     وأعقب ذلك تبادل لآلراء

                                                            األفريقية يف الدورة احلالية للجنة القانون الدويل األمني         -   َّ                                             ومـثَّل املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية        -   ٤٠٣
    ٢٧               املعقودة يف        ٢٩٤٤                                          كامل الذي حتدث أمام اللجنة يف جلستها          .                                       للمنظمة االستشارية، السيد وفيق ز            العـام 
  .                     وأعقب ذلك تبادل لآلراء  .  )٥٧٥ (    ٢٠٠٧      يوليه  /   متوز

   َّ                                                                                                 ومثَّل اللجنة األوروبية للتعاون القانوين وجلنة املستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام يف الدورة  -   ٤٠٤
                                                                                                      ة للجنة القانون الدويل مدير إدارة املشورة القانونية والقانون الدويل العام، السيد مانويل لبزرتوا الذي حتدث      احلالي

  .                     وأعقب ذلك تبادل لآلراء  .  )٥٧٦ (    ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب ٨            املعقودة يف     ٢٩٥٢                     أمام اللجنة يف جلستها 

                                 نة القانون الدويل واللجنة الدولية                                    ، جرى تبادل غري رمسي لآلراء بني أعضاء جل    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ١١   ويف  -   ٤٠٥
  .                                                للصليب األمحر بشأن املواضيع اليت هي حمل اهتمام متبادل

  متثيل اللجنة يف الدورة الثانية والستني للجمعية العامة-دال 

  .                                                                                     قررت اللجنة أن ميثلها رئيسها السيد إيان براونلي يف الدورة الثانية والستني للجمعية العامة -   ٤٠٦

                                         ، طلبت اللجنة من السيد موريس كامتو املقرر     ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب ٩            املعقودة يف     ٢٩٥٤      لسـة        ويف اجل  -   ٤٠٧
   ٥                                                                            ، أن حيضر الدورة الثانية والستني للجمعية العامة مبقتضى أحكام الفقرة             "           طرد األجانب  "                   اخلاص املعين مبوضوع    

  . )٥٧٧ (  ٣٥ /  ٤٤                      من قرار اجلمعية العامة 

  احللقة الدراسية للقانون الدويل-هاء 

ُ                                                                       ، ُعقدت الدورة الثالثة واألربعون للحلقة الدراسية للقانون الدويل يف            ٣٤ /  ٦١   ً                         عمالً بقرار اجلمعية العامة      -   ٤٠٨   
            وهذه احللقة    .                                        أثناء انعقاد الدورة احلالية للجنة         ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٢٧       إىل    ٩                                    قصـر األمـم جبنيف يف الفترة من         

                                          ويل ولألساتذة اجلامعيني الشبان أو املوظفني                                                                     الدراسـية موجهـة للطـالب املتقدمني املتخصصني يف القانون الد          
  .                                                                                      احلكوميني الذين يشتغلون مبهن أكادميية أو دبلوماسية أو يشغلون وظائف يف اخلدمة املدنية يف بلداهنم

                                                        
  .                                        هذه الكلمة مسجلة يف احملضر املوجز لتلك اجللسة  )   ٥٧٤ (
  .                    احلاشية السابقة نفسها  )   ٥٧٥ (
  .                    احلاشية السابقة نفسها  )   ٥٧٦ (
                                                                       تدعو جلنة القانون الدويل إىل أن تطلب إىل مقرر خاص، إذا اقتضت             - ٥    ...                        إن اجلمعـية العامة،      "  )   ٥٧٧ (

                                                                                        ً             الظروف ذلك، أن حيضر دورة اجلمعية العامة أثناء مناقشة املوضوع الذي يكون ذلك املقرر اخلاص مسؤوالً عنه، وتطلب 
   ".                                                            إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة يف حدود املوارد القائمة
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      ّ                                       ً                                                     وقـد متكّن من االشتراك يف الدورة مخسة وعشرون مشتركاً من جنسيات خمتلفة، معظمهم من البلدان                 -   ٤٠٩
                                                                                 كون يف احللقة الدراسية اجللسات العامة للجنة وحضروا حماضرات جرى الترتيب هلا                       وشهد املشتر   .  )٥٧٨ (         النامـية 

  .     ً                                                             خصيصاً من أجلهم، وشاركوا يف أعمال األفرقة العاملة املعنية مبواضيع حمددة

                                             وتوىل السيد أولريك فون بلومنتال، املستشار        .                                                            وافتتح احللقة الدراسية رئيس اللجنة السيد إيان براونلي        -   ٤١٠
                                                                                                          ين األقدم يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، مسؤولية إدارة احللقة الدراسية وتنظيمها وتسيري أعماهلا، وقد                      القانو

  .                                                                              ساعده يف ذلك السيد فيتوريو مينييت، اخلبري االستشاري القانوين مبكتب األمم املتحدة يف جنيف

  ؛  "                         مسؤولية املنظمات الدولية   "   ا                    السيد جورجيو غاي    :                                                  وألقـى أعضاء اللجنة حماضرات على النحو التايل        -   ٤١١
ا       ؛  "                                  خطوة إىل األمام يف القانون الدويل       :                                          النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       : "                    ّ         والسـيدة بـاوال إسكارامّي

                     تدوين قانون املوارد    "  :                        ؛ والسيد شوسي يامادا    "                   نظرة من الداخل   -                     جلنة القانون الدويل       : "                      والسـيد آالن بيلـيه    
                                                 ً             املساعدة املقدمة من الدول يف األفعال غري املشروعة دولياً املرتكبة من  "  :                لسيد غيورغ نوليت    ؛ وا "                الطبيعية املشتركة

َ                       ِقـَبل دولـة أخـرى                                 حنو اتفاقية شاملة بشأن       " :            روهان برييرا   .             ؛ والسيد أ   "                                   قضايا املسؤولية وتطوير القانون    -ِ 
         ؛ والسيد  "(aut dedere aut judicare)                           االلتزام بالتسليم أو احملاكمة  "  :                        ؛ والسيد جيسالف غاليتسكي "        اإلرهـاب 

   ".          طرد األجانب   : "           موريس كامتو

                         ؛ والسيد دانييل مولر،     "   ِّ                              مقدِّمة ألعمال جلنة القانون الدويل       : "                     السيد فيتوريو مينييت    :      ُ                       كما أُلقيت احملاضرات التالية    -   ٤١٢
                               ك، املستشارة القانونية للجنة                            ؛ والسيدة جيلينا بيجي    "                       التحفظات على املعاهدات   "  :                                        مسـاعد املقرر اخلاص السيد آالن بيليه      

             مفوضية األمم   (                         ؛ والسيد ماركوس مشيدت      "                                                     التحديات الراهنة اليت تواجه القانون اإلنساين الدويل       "  :                      الدولية للصليب األمحر  
  . "                          حصان طروادة أم تقدم حقيقي؟  :                              جملس حقوق اإلنسان بعد سنته األوىل "  :                           املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

                       وحتدث يف االجتماع عضوا      .                                                                  جتماع مائدة مستديرة بشأن النظم اإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان                          كمـا مت تنظيم ا     -   ٤١٣
     األمني  (            كارينيو   -                         والسيد إدموندو فارغاس      )                                                 القاضي السابق يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان       (                        اللجنة لوسيوس كافليش    

                                                                 وال على التوايل النظام األورويب ونظام البلدان األمريكية حلماية             فتنا  )                                                         التنفيذي السابق للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      
                                                        

       السيدة   :                                                                                رة الثالثة واألربعني للحلقة الدراسية للقانون الدويل األشخاص التالية أمساؤهم                      شارك يف الدو    )   ٥٧٨ (
                                 ، والسيد فيكتور كايرو بالومو      )        أوروغواي (                                     ، والسيدة ماريا إيوخينيا برونيين       )       الربتغال (                                تانـيا دا فونسيكا ألكسندري      

                           ، والسيد غابرييل إيريرا     )      النيجر (             غاربا عبده                      ، والسيد إيساكا     )         كوستاريكا (                                   ، والسيد ألونسو تشافريي سواريس       )    كوبا (
ّ              ، والسيد عّمار جابر      )      أوغندا (                            ، والسيدة بيبيان إيسوتو      )         األرجنـتني  ( ا      )      العراق (                           الواليات املتحدة   (                 ّ        ، والسيدة ميالين خاّن

  ،  )       آيرلندا   (                          ، والسيدة نواال ين مهورشبرياف )      غامبيا (                          ، والسيدة ياسن أليو امبوج  )    الصني (                        ، والسيدة مان أنتينغ     )        األمريكية
          ، والسيد   )    اهلند (                        ، والسيدة بريا بيالي      )         موريتانيا (                            ، والسيد أمحد ولد هارون       )       اليابان (                                والسـيد ياسـويوكي أوكازاكي      

                                               ، والسيدة فيلونيانا راوبيلينا راكو تواسوين       )        ليتوانيا (                               ، والسيد إيستيس رادافيكتوس      )      املكسيك (                          سريخيو بويغ دي ال بارا      
                   ، والسيدة ماريان    )        سلوفينيا (                            ، والسيدة فاسيلكا سانسن      )        غواتيماال (                        تينا رودريغيس بينيدا                         ، والسيدة آنا كريس    )      مدغشقر (

                               ، والسيدة أنوشا ويكراماسينغ     )      هولندا (                                ، والسيد تون فان دن برانت        )       رومانيا (                             ، والسيدة سيمونا سبينارو      )   مايل (      سيديب  
                 برئاسة السيد       ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٢٥      يف                            وقد اجتمعت جلنة االختيار      ).      ملديف (                        ، والسيدة عائشة زهري      )         سري النكا  (

                     من املرشحني للمشاركة    ١٣٠      ً         مرشحاً من بني   ٢٦        واختارت   )                                رئيس شبكة جنيف األكادميية الدولية (               جان ماري دوفور 
  .                                                                ويف اللحظة األخرية، مل حيضر املرشح السادس والعشرون الذي اختارته اللجنة  .                 يف احللقة الدراسية



 

208 

                                                                                                                       حقـوق اإلنسان، بينما حتدث السيد موتوي موبياال، املوظف يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن النظام                  
َ                                   وتركزت املناقشة على التحليل املقاَرن للنظم اإلقليمية الثالثة وتأثريها امل  .        األفريقي   .   َ  تباَدل                               

ُ                                                                                                   وُدعـي املشـتركون يف احللقة الدراسية إىل زيارة منظمة التجارة العاملية حيث حضروا جلسيت إحاطة                 -   ٤١٤  
                                                                                                                  إعالمـية حتدثـت فيهما السيدة غابريال مارسيو، مستشارة املدير العام، والسيد فرينر زدوك، مدير أمانة هيئة                 

                                                             على القضايا القانونية الراهنة يف منظمة التجارة العاملية                                                                  االسـتئناف يف منظمة التجارة العاملية، وتركزت املناقشة         
  .                                          وعلى نظام تسوية املنازعات يف إطار هذه املنظمة

     ُ                                                                                                             وقـد أُحلـق كل مشترك من املشتركني يف احللقة الدراسية بواحد من ثالثة أفرقة عاملة معنية باملواضيع التالية                    -   ٤١٥
  ؛  "                             االلتزام بالتسليم أو احملاكمة    "    ؛ و  "                                       ائل اجلديدة واملسائل اليت مل يتم حلها         املس  :                                          النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     "
                                     ّ                                               وقام عضوا اللجنة، السيدة باوال إسكارامّيا والسيد جيسالف غاليتسكي، باإلضافة إىل              ".                          الـتحفظات على املعاهدات    " و

   ً    َّ                                    يراً وقدَّم استنتاجاته إىل احللقة الدراسية                               وأعد كل فريق عامل تقر      .                                                          السيد دانييل مولر، بتقدمي توجيهات إىل األفرقة العاملة       
  .                                                وقد مت جتميع هذه التقارير وتوزيعها على مجيع املشتركني  .                                 يف جلسة خاصة مت تنظيمها هلذه الغاية

                                                                                               ومشلت مجهورية وكانتون جنيف املشتركني بكرم الضيافة املعهود ونظمت هلم زيارة بصحبة مرشد إىل               -   ٤١٦
  .                           البلدي أعقبها حفل استقبال                      قاعة آالباما يف مبىن اجمللس

                                                                                                    وحتدث أمام اللجنة وإىل املشتركني يف احللقة الدراسية لدى اختتامها كل من السيد براونلي والسيد فون            -   ٤١٧
ُ                              ُ                         وُمنح كل مشترك من املشتركني شهادة ُتثبت مشاركته يف           .                                                     بلومنتال والسيدة ياسن أليو إمبوج، باسم املشتركني        

  .              لحلقة الدراسية                        الدورة الثالثة واألربعني ل

                                                                                            وقد الحظت اللجنة بتقدير بالغ أن حكومات أملانيا وسويسرا وفنلندا وقربص واململكة املتحدة ونيوزيلندا  -   ٤١٨
    وقد   .                                                                                                     قدمـت أو تعهـدت بتقدمي تربعات إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين للحلقة الدراسية للقانون الدويل             

ٍ                                                                كاٍف من الزماالت للمرشحني اجلديرين من البلدان النامية من أجل                                                      أتاحـت احلالة املالية للصندوق تقدمي عدد           
ُ                                     وقد ُمنحت يف هذا العام زماالت كاملة          .                             حتقيق التوزيع اجلغرايف املالئم       إىل   )                                  تشمل تكاليف السفر وبدل اإلقامة     (    

ُ                                مرشحاً وُمنح مرشحان اثنان زمالة جزئية   ١٤    ).                   تشمل بدل اإلقامة فقط (      ً  

                 ومن بني هؤالء، حصل   .        جنسية   ١٦٠       ً         مشتركاً ميثلون    ٩٧٩                   يف احللقة الدراسية        ، اشترك    ١٩٦٥         ومنذ عام  -   ٤١٩
  .       ً            مشتركاً على زماالت   ٥٩٨

    ِّ                                                    ِّ                                         وتشدِّد اللجنة على األمهية اليت توليها للحلقة الدراسية اليت متكِّن القانونيني الشباب، وال سيما من البلدان  -   ٤٢٠
  .                                                  نظمات الدولية الكثرية اليت يوجد مقرها يف جنيف                      ّ                                              النامـية، مـن االطّالع على أعمال اللجنة وعلى أنشطة امل          

                                                                                                            وتوصي اللجنة بأن تناشد اجلمعية العامة الدول مرة أخرى تقدمي تربعات من أجل ضمان عقد احللقة الدراسية يف             
  .                   بأوسع مشاركة ممكنة    ٢٠٠٨    عام 

  .                  رمجة شفوية شاملة             خدمات ت      ٢٠٠٧                                ُ                                       وقد الحظت اللجنة بارتياح أنه قد أُتيحت للحلقة الدراسية يف عام             -   ٤٢١
  .                                                                                                    وتعرب اللجنة عن أملها يف أن تتاح اخلدمات نفسها للحلقة الدراسية يف الدورة القادمة، يف حدود املوارد املوجودة

----- 




