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  النزاعات المسلحة على المعاهداتالمواد المتعلقة بآثار     

  التاريخ اإلجرائي    
  

   ــا الثانيــة واخلمســني املعقــودة يف عــام حــدبنــاء علــى توصــية 2000دت اللجنــة يف دور ،
تــــأثري النزاعــــات املســــلحة علــــى ”الفريــــق العامــــل املعــــين بربنــــامج العمــــل الطويــــل األجــــل موضــــوع 

). 729-726، الفقـــــرات (A/55/10راجـــــه يف برنـــــامج عملهـــــا طويـــــل األجـــــل إلد“ املعاهـــــدات
وأُرفــــق بتقريــــر اللجنــــة لتلــــك الســــنة ملخــــص املخطــــط العــــام الــــذي يصــــف اهليكــــل العــــام والــــنهج 

، املرفــق الثــاين). وأشــري يف املخطــط العــام إىل أن اللجنــة كانــت قــد (A/55/10املمكنــني للموضــوع 
ل جـــزءا مــــن شــــرط وأنــــه شــــك  ،ملهـــا علــــى قــــانون املعاهـــداتاملوضــــوع أثنــــاء ع تركـــت جانبــــا هـــذا

). وأقـــر املخطـــط العـــام  73االســتثناء املنصـــوص عليـــه يف معاهـــدة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات (املـــادة 
كــــذلك أن املوضــــوع مناســــب للتــــدوين و/أو التطــــوير التــــدرجيي بــــالنظر إىل وجــــود قــــدر كبــــري مــــن 

، وإىل وجــــود عناصــــر مــــن عــــدم التــــيقن، مــــن ناحيــــة املمارســــة واخلــــربة يف هــــذا اــــال، مــــن ناحيــــة
أخــــرى. وأُشــــري كــــذلك إىل أن املوضــــوع حظــــي بقــــدر كبــــري مــــن التأييــــد يف الفريــــق العامــــل املعــــين 
بربنـامج العمــل الطويــل األجــل، وأنــه مت التســليم عمومـا بوجــود حاجــة مســتمرة لتوضــيح القــانون يف 

  هذا اال.

كـــــانون األول/   12املـــــؤرخ  55/152قرارهـــــا وقـــــد أحاطـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة علمـــــا يف   
 56/82بتقريـر اللجنـة املتعلـق بربنـامج عملهـا طويـل األجـل، وطلبـت يف قرارهـا  2000ديسمرب 
أن تواصـــل النظـــر يف املوضـــوع، مـــع إيـــالء  اللجنـــة إىل 2001كـــانون األول/ديســـمرب   12املـــؤرخ 

  االعتبار الواجب للتعليقات اليت أبدا احلكومات.

أن تـدرج موضــوع  2004وقـررت اللجنـة يف دورـا السادسـة واخلمسـني املعقـودة يف عـام   
فة  السـيد إيـان براونلـي بصـعـني يف برنـامج عملهـا وأن تُ “ آثار النزاعات املسلحة على املعاهـدات”

. ووافقـــت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا )364، الفقـــرة A/59/10( مقـــرر خـــاص بشـــأن هـــذا املوضـــوع
علــى مقــرر اللجنــة بــإدراج املوضــوع يف برنــامج  2004كــانون األول/ديســمرب   2املــؤرخ  59/41

  عملها.

 2005امنـــــــة واخلمســـــــني املعقـــــــودتني يف عـــــــامي ويف الــــــدورتني الســـــــابعة واخلمســـــــني والث  
 (A/CN.4/552علـــــــــى التـــــــــوايل، تلقـــــــــت اللجنـــــــــة أول تقريـــــــــرين مـــــــــن املقـــــــــرر اخلـــــــــاص  2006 و
، A/CN.4/550، وتلقــــــــــت كــــــــــذلك مــــــــــذكرة مــــــــــن األمانــــــــــة العامــــــــــة ()Corr.1، و A/CN.4/570 و
اقــرتاح املقــرر ، أيــدت اللجنــة 2005. ويف دورــا الســابعة واخلمســني املعقــودة يف عــام )Corr.1 و

اخلـــاص بـــأن تُعمـــم األمانـــة العامـــة علـــى احلكومـــات مـــذكرة تطلـــب إليهـــا فيهـــا موافاـــا مبعلومـــات 
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، A/60/10ا يف مــــا يتعلــــق ــــذا املوضــــوع، وخباصــــة أحــــدث ممارســــاا ــــذا اــــال (احــــول ممارســــ
  ).191-108الفقرات 

علــى  2008و  2007ي ويف الــدورتني التاســعة واخلمســني والســتني املعقــودتني يف عــام  
 (A/CN.4/578 التقريــــر الثالــــثتابعــــت اللجنــــة القــــراءة األوىل ملشــــاريع املــــواد علــــى أســــاس  ،التــــوايل

املقــــــرر اخلــــــاص. ويف دورــــــا التاســــــعة املقــــــدمني مــــــن  )(A/CN.4/589 التقريــــــر الرابــــــعو  Corr.1) و
اســة الســيد لوشــيوس  ، قــررت اللجنــة أن تنشــئ فريقــا عــامال برئ2007واخلمســني املعقــودة يف عــام 

  ).16، الفقرة (A/62/10كافليش 

 2007كـــــانون األول/ديســـــمرب   6املـــــؤرخ  62/66وكـــــررت اجلمعيـــــة العامـــــة يف قرارهـــــا   
دعوا للحكومـات إىل تزويـد اللجنـة مبعلومـات حـول ممارسـة الدولـة بشـأن هـذا املوضـوع، وخباصـة 

  املمارسات. أحدث

، اعتمـدت اللجنـة، بـالقراءة األوىل، جمموعـة 2008ويف دورا السـتني، املعقـودة يف عـام   
مــادة مــن مشــاريع املــواد املتعلقــة بآثــار النزاعــات املســلحة علــى املعاهــدات، إضــافة  18مؤلفــة مــن 

 16عمــال بــاملواد مــن  ة،). وأحالــت اللجنــ62، الفقــرة (A/63/10إىل مرفــق وجمموعــة مــن الشــروح 
نظامهـــا األساســـي، مشـــاريع املـــواد، عـــن طريـــق األمـــني العـــام، إىل احلكومـــات إلبـــداء  مـــن 21إىل 

تعليقاــا ومالحظاــا عليهــا، مشــفوعة بطلــب بــأن تُقــدم التعليقــات واملالحظــات إىل األمــني العــام 
  ).  63، الفقرة (A/63/10 2010كانون الثاين/يناير   1حبلول 

، أعربــــــت اجلمعيــــــة 2008كــــــانون األول/ديســــــمرب   11املــــــؤرخ  63/123ر ويف القــــــرا  
آثــار النزاعــات ”العامــة عــن تقــديرها للجنــة إلجنازهــا القــراءة األوىل ملشــاريع املــواد املتعلقــة مبوضــوع 

وليـه جلنـة القـانون الـدويل مـن أمهيـة ، ووجهت أنظار احلكومـات إىل مـا ت“املسلحة على املعاهدات
  الستقاء تعليقاا ومالحظاا على مشاريع املواد والشروح املتعلقة ا يف املوعد املطلوب.

وعقـــــب اســـــتقالة الســـــيد إيـــــان براونلـــــي مـــــن اللجنـــــة، عينـــــت اللجنـــــة يف دورـــــا احلاديـــــة   
اخلــاص هلــذا املوضــوع.  املقــرر بصــفةالســيد لوشــيوس كــافليش  2009والســتني، املعقــودة يف عــام 

A/64/10) 229، الفقرة.(  

، كــان معروضــا علــى اللجنــة التقريــر 2010ويف دورــا الثانيــة والســتني، املعقــودة يف عــام   
، الـــــذي يتضـــــمن مقرتحاتـــــه خبصـــــوص Add.1)، و (A/CN.4/627األول للمقـــــرر اخلـــــاص اجلديـــــد (

لقراءة األوىل، مــع أخــذ التعليقــات إعــادة صــياغة مشــاريع املــواد علــى النحــو الــذي اُعتمــدت فيــه بــا
بعــني االعتبــار. وكــان معروضــا علــى اللجنــة أيضــا جمموعــة مــن  يت أبــدا احلكومــاتواملالحظــات الــ
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. وأحالــت Add.1) ، و(A/CN.4/622التعليقــات واملالحظــات املكتوبــة الــيت وردت مــن احلكومــات 
  ).190  ، الفقرةA/65/10إىل جلنة الصياغة ( 17إىل  1اللجنة مشاريع املواد من 

، تابعـــــت اللجنـــــة القـــــراءة الثانيـــــة 2011ويف دورـــــا الثالثـــــة والســـــتني، املعقـــــودة يف عـــــام   
(الــيت شــرعت ــا يف دورــا الثانيــة ملشــاريع املــواد املتعلقــة بآثــار النزاعــات املســلحة علــى املعاهــدات 

تعتمـــد، بـــالقراءة الثانيـــة ومتكنـــت اللجنــة بالتـــايل أن  )، وأجنزـــا.2010املعقـــودة يف عـــام والســتني 
مـــــادة مـــــن مشـــــاريع املـــــواد حـــــول هـــــذا املوضـــــوع (الـــــيت تتضـــــمن قائمـــــة  18جمموعـــــة مؤلفـــــة مـــــن 

جزئيـــا، خـــالل النـــزاع املســـلح)،  باملعاهـــدات الـــيت مـــؤدى موضـــوعها أن تســـتمر يف النفـــاذ، كليـــا أو
واد إىل ). وقـــد ُقســـمت مشـــاريع املـــ101 و 100، الفقرتـــان (A/66/10مشـــفوعة بالشـــروح عليهـــا 

)؛ 2و  1(املادتــان “ النطــاق والتعــاريف”ثالثــة أبــواب، علــى النحــو التــايل: البــاب األول بعنــوان 
أحكـــــام ”)؛ والبـــــاب الثالـــــث بعنـــــوان 13 إىل 3(املـــــواد مـــــن “ املبـــــادئ”والبـــــاب الثـــــاين بعنـــــوان 

  ).18إىل  14(املواد من “ متنوعة

بـــأن حتـــيط اجلمعيـــة العامـــة مـــن نظامهـــا األساســـي،  23وأوصـــت اللجنـــة، وفقـــا للمـــادة   
علمـــا مبشـــاريع املـــواد يف قـــرار وأن ترفقهـــا بـــالقرار، وبـــأن تنظـــر يف مرحلـــة الحقـــة يف وضـــع اتفاقيـــة 

  ).97، الفقرة (A/66/10استنادا إىل مشاريع املواد 

اطـــت اجلمعيـــة العامـــة ، أح2011كـــانون األول/ديســـمرب   1املـــؤرخ  66/99ويف القـــرار   
املواد املتعلقـــة بآثـــار النزاعـــات املســـلحة علـــى املعاهـــدات، املرفـــق نصـــها بـــالقرار، وعرضـــتها علمـــا بـــ

اعتمادهــا أو اختــاذ إجــراء آخــر بشــأا يف  مســألةعلــى أنظــار احلكومــات دون احلكــم مســبقا علــى 
التاســعة والســتني الــيت ســتعقد يف  النظــر يف املوضــوع يف دورــا دعــاو املســتقبل. وقــررت كــذلك أن تُ 

 مــــــن أجـــــل النظــــــر يف أمـــــور مــــــن مجلتهـــــا مســــــألة الشـــــكل الــــــذي قـــــد توضــــــع فيــــــه 2014عـــــام 
  املواد.  مشاريع

  


