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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة السادسة

   من جدول األعمال٨١البند 
        تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة والستني

  مشروع قرار
  

  آثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ل دورهتــا  مــن تقريــر جلنـة القــانون الــدويل عــن أعمــا سادسيف الفــصل الــوقـد نظــرت    

ــة والــ  ــة     )١(نيستالثالث ــشاريع املــواد املتعلق ــذي يتــضمن م ــات املــسلحة علــى    ، وال بآثــار الرتاع
  ،املعاهدات
أن جلنة القانون الدويل قررت أن توصي اجلمعيـة العامـة بـأن حتـيط علمـا                 وإذ تالحظ     

ــار الرتاعــات املــسلحة علــى املعاهــدات  مبــشاريع املــواد ــهفــق يف قــرار تتخــذه وتر املتعلقــة بآث   ب
تدرس يف مرحلة الحقة موضوع إعـداد اتفاقيـة اسـتنادا إىل مـشاريع املـواد      مشاريع املواد، وأن   

  ،)٢(املذكورة
استمرار أمهية تدوين القانون الدويل وتطويره التدرجيي، على النحو املـشار           وإذ تؤكد     

   من ميثاق األمم املتحدة،١٣من املادة ) أ( ١إليه يف الفقرة 

__________ 
  .Add.1) و (A/66/10 ١٠ون، امللحق رقم ستالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة وال  )١(  
  .٩٧ةاملرجع نفسه، الفقر  )٢(  
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 يكتـسي أمهيـة كـربى       آثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات    موضوع  أن  وإذ تالحظ     
  يف العالقات بني الدول،

آثــار الرتاعــات املــسلحة  جلنــة القــانون الــدويل أعماهلــا بــشأن باختتــامترحــب   - ١  
   للموضوع؛ مفصالاً املواد وشرح، واعتمادها مشاريَععلى املعاهدات

ــة القــانون الــدو تعــرب عــن تقــديرها   - ٢   يل إلســهامها املتواصــل يف تــدوين   للجن
  ؛تدرجيياالقانون الدويل وتطويره 

املتعلقة بآثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات اليت قدمتـها      باملواد  حتيط علما     - ٣  
املرفق نصها هبـذا القـرار، وتعرضـها علـى أنظـار احلكومـات دون احلكـم                 و جلنة القانون الدويل  

  ؛يف املستقبلراء بشأهنا مسبقا على اعتمادها أو اختاذ إج
ــ  املؤقــتعمــالاألتــدرج يف جــدول  أنتقــرر   - ٤   ــل  بنــدا ستنيدورهتا التاســعة وال
 بغيــة النظــر يف أمــور مــن مجلتــها مــسألة  “ آثــار الرتاعــات املــسلحة علــى املعاهــدات  ”عنوانــه

  .الشكل الذي قد تتخذه مشاريع املواد
  

  املرفق    
  تآثار الرتاعات املسلحة على املعاهدا    

  
  الباب األول

  النطاق والتعاريف
  

  ١املادة 
  النطاق

تسري هذه املواد على آثار الرتاع املـسلح علـى عالقـات الـدول يف إطـار معاهـدة مـن             
  .املعاهدات

  
  ٢املادة 

  التعاريف
  :ألغراض هذه املواد  
 اتفاق دويل معقود بني دول كتابة وخاضـع للقـانون           “املعاهدة”يقصد بتعبري     )أ(  

واء ورد هـذا االتفـاق يف صـك واحـد أو يف اثـنني أو أكثـر مـن الـصكوك املترابطـة،                    الدويل، س 
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وأيــاً كانــت تــسميته اخلاصــة، ويــشمل املعاهــدات املعقــودة بــني دول وتكــون منظمــات دوليــة  
  أيضاً أطرافاً فيها؛

 احلالة اليت يتم فيها اللجـوء إىل اسـتعمال القـوة            “الرتاع املسلح ”د بتعبري   يقص  )ب(  
ــة      املــسلحة ــسلطات احلكومي ــوة املــسلحة بــني ال ــل األمــد إىل الق ــدول أو اللجــوء الطوي  بــني ال

  .ومجاعات مسلحة منظمة
    

  الباب الثاين
  املبادئ 

  
  الفصل األول

   نزاع مسلحنشوبنفاذ املعاهدات عند 
  

  ٣املادة 
  املبدأ العام

  :ال ينهي نشوب نزاع مسلح أو يعلق حبكم الواقع نفاذ املعاهدات السارية  
  بني الدول األطراف يف الرتاع؛  )أ(  
  .بني دولة طرف يف الرتاع ودولة ليست طرفاً فيه  )ب(  

  
  ٤املادة 

  أحكام بشأن نفاذ املعاهدات
إذا احتوت املعاهدة ذاهتا على أحكـام بـشأن نفاذهـا يف حـاالت الـرتاع املـسلح، تظـل                      

  .هذه األحكام سارية
  

  ٥املادة 
  ملعاهداتتطبيق القواعد املتعلقة بتفسري ا

ُتطبَّــق أحكــام القــانون الــدويل املتعلقــة بتفــسري املعاهــدات لتقريــر مــدى إمكانيــة إهنــاء     
  .معاهدة أو االنسحاب منها أو تعليقها يف حال نشوب نزاع مسلح
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  ٦املادة     
  العوامل اليت تدل على مدى إمكانية إهناء املعاهدات أو االنسحاب منها أو تعليقها

ن ميكن إهناء املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليقها يف حـال نـشوب        للتأكد مما إذا كا     
  :نزاع مسلح، يوىل االعتبار جلميع العوامل ذات الصلة، مبا يف ذلك ما يلي

طبيعة املعاهدة، وخباصة موضوعها وهـدفها والغـرض منـها ومـضموهنا وعـدد                )أ(  
  األطراف فيها؛

ي، ونطاقـــه وحدتـــه ومدتـــه، خـــصائص الـــرتاع املـــسلح، مثـــل مـــداه اإلقليمـــ  )ب(  
  وكذلك درجة التدخل اخلارجي إذا كان الرتاع املسلح غري دويل، 

  
  ٧ملادة ا

  استمرار نفاذ املعاهدات بناًء على موضوعها
توجد يف ُمرفق هذه املواد قائمـة إرشـادية باملعاهـدات الـيت يكـون مقتـضى موضـوعها                     

  . املسلحأن تستمر يف النفاذ، كلياً أو جزئياً، خالل الرتاع
  

  الفصل الثاين
  أحكام أخرى متعلقة بنفاذ املعاهدات 

  
  ٨املادة 

  إبرام املعاهدات خالل الرتاع املسلح
ال يؤثر وجـود نـزاع مـسلح علـى أهليـة دولـة طـرف يف ذلـك الـرتاع املـسلح                         - ١  

  .إلبرام املعاهدات وفقاً للقانون الدويل
هناء أو تعليق معاهدة نافذة بينـها أو        جيوز للدول إبرام اتفاقات قانونية تتعلق بإ        - ٢  

  .جزء منها أثناء حاالت الرتاع املسلح، وجيوز هلا االتفاق على تعديل املعاهدة أو تنقيحها
  

  ٩املادة 
  اإلخطار بنية إهناء املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذها

نـها أو   على الدولة اليت تنوي إهنـاء معاهـدة هـي طـرف فيهـا أو االنـسحاب م                   - ١  
تعليق نفاذها بسبب نشوب نزاع مسلح أن ختطر بتلك النية الدولـة الطـرف األخـرى أو سـائر                   

  .الدول األطراف يف املعاهدة، أو اجلهة الوديعة للمعاهدة
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يكون اإلخطار نافذاً عند تسلم الدولة الطرف األخرى أو غريهـا مـن الـدول                  - ٢  
  . تاريخ الحقاألطراف هلذا اإلخطار، ما مل ينص اإلخطار على

ليس يف الفقرات السابقة ما ميس حق طرف يف االعتـراض خـالل مـدة زمنيـة                   - ٣  
معقولة، وفقاً ألحكام املعاهدة أو لقواعد القانون الدويل السارية األخرى، على إهنـاء املعاهـدة               

  .أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذها
دول املعنية أن تـسعى إىل إجيـاد        ، يكون على ال   ٣إذا أُثري اعتراض وفقاً للفقرة        - ٤  

  . من ميثاق األمم املتحدة٣٣حل عن طريق الوسائل املبينة يف املادة 
ــسابقة مــا ميــس حقــوق الــدول أو التزاماهتــا فيمــا يتعلــق       - ٥   لــيس يف الفقــرات ال

  .بتسوية الرتاعات طاملا ظلت سارية
  

  ١٠املادة 
  املعاهدةااللتزامات اليت يفرضها القانون الدويل مبعزل عن 

ال يترتــب علــى إهنــاء املعاهــدة أو االنــسحاب منــها أو تعليــق نفاذهــا، بــسبب نــشوب    
نــزاع مــسلح، االنتقــاص علــى أي حنــو مــن واجــب أي دولــة يف أن تفــي بــأي التــزام تتــضمنه    

  .املعاهدة وتكون ملزمة به مبوجب القانون الدويل مبعزل عن تلك املعاهدة
  
  ١١ملادة ا

  عاهدةإمكانية فصل أحكام امل
يسري إهناء املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذها بـسبب نـشوب نـزاع مـسلح                   

  :على املعاهدة بأكملها، ما مل تنص املعاهدة أو يتفق األطراف على خالف ذلك، إال عندما
تتضمن املعاهدة أحكاماً قابلـة للفـصل، مـن حيـث تطبيقهـا، عـن بقيـة أجـزاء                     )أ(  
  املعاهدة؛
ن املعاهــدة أو يثبــت بطريقــة أخـرى أن قبــول تلــك األحكــام مل يكــن  يتـبني مــ   )ب(  

  أساساً جوهرياً لرضا الطرف اآلخر أو األطراف األخرى االلتزاَم باملعاهدة بأكملها؛
  .يكون االستمرار يف تنفيذ بقية أجزاء املعاهدة غري منطوٍ على إجحاف  )ج(  
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  ١٢املادة 
  حاب منها أو تعليق نفاذهاسقوط احلق يف إهناء املعاهدة أو االنس

ال يكــون جــائزاً لدولــة أن تنــهي املعاهــدة أو تنــسحب منــها أو تعلــق نفاذهــا بــسبب      
  :نشوب نزاع مسلح إذا حدث أن الدولة بعد أن تصبح مدركة حلقائق الوضع

قــد وافقــت صــراحة علــى أن تظــل املعاهــدة نافــذة املفعــول أو علــى أن يظــل     )أ(  
  العمل هبا مستمراً؛ أو

وجــب، بــسبب مــسلكها، اعتبارهــا قــد وافقــت ضــمناً علــى اســتمرار نفــاذ        )ب(  
  .املعاهدة أو على مواصلة العمل هبا

  
  ١٣املادة 

  إحياء أو استئناف العالقات التعاهدية بعد نزاع مسلح
جيوز للدول األطراف، بعد انتهاء الرتاع املسلح، أن تنظم، بنـاًء علـى اتفـاق،                 - ١  

  .هنيت أو ُعلِّق نفاذها بسبب الرتاع املسلحإحياء املعاهدات اليت أُ
يتقرر استئناف نفاذ املعاهدة املعلقة بسبب نزاع مـسلح وفقـاً للعوامـل املـشار                 - ٢  

  .٦إليها يف املادة 
  

  الباب الثالث 
  أحكام متنوعة

  
  ١٤املادة 

  أثر ممارسة احلق يف الدفاع عن النفس على املعاهدة
 الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس وفقـاً مليثـاق   حيق لدولة متارس حقها األصيل يف   

األمم املتحدة أن تعلق، كلياً أو جزئياً، نفاذ معاهدة تكـون طرفـاً فيهـا طاملـا كـان ذلـك النفـاذ            
  .متعارضا مع ممارسة ذلك احلق

  
  ١٥املادة 

  املعتديةمنع استفادة الدولة 
حدة وقرار اجلمعية العامـة لألمـم        مبفهوم ميثاق األمم املت    ال جيوز لدولة ترتكب عدواناً      
راع بــسبب نــأن تنــهي معاهــدة أو تنــسحب منــها أو تعلــق نفاذهــا   ) ٢٩-د( ٣٣١٤املتحــدة 

  . العدوان، إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك ذلكمسلح ناجم عن
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  ١٦املادة 
  قرارات جملس األمن

ــشأن مــن         ــواد مبــا يتخــذه جملــس األمــن هبــذا ال ــاق  قــرال ُتخــل هــذه امل ــاً مليث ارات وفق
  .املتحدة األمم

  
  ١٧املادة 

  احلقوق والواجبات الناشئة عن قوانني احلياد
  .ال ُتخل هذه املواد حبقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانني احلياد  

  
  ١٨املادة 

  حاالت اإلهناء أو االنسحاب أو التعليق األخرى
: منها أو تعليقهـا نتيجـة أمـور منـها         ال ُتخل هذه املواد بإهناء املعاهدات أو االنسحاب           

أو حـدوث   ) ج(أو نشوء حالة يستحيل معها تنفيـذ املعاهـدة؛          ) ب(حدوث خرق مادي؛    ) أ(
  .تغري جوهري يف الظروف

  
  املرفق

  ٧قائمة إرشادية باملعاهدات املشار إليها يف املادة 
ــا فيهــا معاهــدات ا   املعاهــدات   )أ(   ــانون الرتاعــات املــسلحة، مب ــة بق ــانون املتعلق لق

  اإلنساين الدويل؛
 أو مـا يتـصل بـه        نظـام أو مركـز دائـم      لمـة   ئة أو املنظِّ  أو املنـشِ  لنِة  املعاهدات املع   )ب(  

  من حقوق دائمة، مبا فيها املعاهدات املنِشئة أو املعدِّلة للحدود الربية والبحرية؛
  املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف؛  )ج(  
  الة اجلنائية الدولية؛املعاهدات املتعلقة بالعد  )د(  
ــة واالتفاقــــات املتعلقــــة     )ه(   ــارة واملالحــ ــدات الــــصداقة والتجــ ــاحلقوق معاهــ بــ
  لألفراد؛ اخلاصة

  ؛قوق اإلنسان الدولية حلمايةاحلمعاهدات   )و(  
  ؛لبيئةباحلماية الدولية لاملعاهدات املتعلقة   )ز(  
  ؛منشآت ومرافقهبا من ما يتصل املعاهدات املتعلقة باجملاري املائية الدولية و  )ح(  



A/C.6/66/L.21
 

8 11-58029 
 

  ؛منشآت ومرافقما يتصل هبا من وبطبقات املياه اجلوفية املعاهدات املتعلقة   )ط(  
  املعاهدات اليت تكون صكوكاً تأسيسية ملنظمات دولية؛  )ي(  
الــسلمية، مبــا فيهــا  بــالطرق لمنازعــاتلدوليــة لتــسوية االاملعاهــدات املتعلقــة ب  )ك(  

  التسوية القضائية؛والتحكيم واللجوء إىل التوفيق والوساطة 
  .املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية والقنصليةاملعاهدات   )ل(  

  


