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 الفصل الثاني  شر
 المعاهدات  بر الزمم

 مقدمة -للف
أن تأأأأأأأدرج ( 2008دأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأة يف دورهتأأأأأأأا السأأأأأأأتني ) -217

موضأأأوع "املعاحأأأدات عأأأرب الأأأزمن" يف برنأأأامج عملهأأأا وأن تنشأأأئ لأأأه 
  (891)فري  درا ة يف دورهتا احلادية والستني

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
 29، املعقأأأأأأودة يف 3012أنشأأأأأفت اللجنأأأأأأة يف جلسأأأأأأتها  -218

، فري  درا ة يُعل ووضوع املعاحأدات عأرب الأزمن 2009أيار/مايو 
 برما ة السيد غيورغ نول  

، 2009متوا/يوليه  31، املعقودة يف 3029ويف اجللسة  -219
أ اطأأأأت اللجنأأأأة علمأأأأاً بأأأأالتقرير الشأأأأىلو  املقأأأأدد مأأأأن رمأأأأيس فريأأأأ  

   الزمنملعاحدات عرب الدرا ة املعر با

 منادشات فري  الدرا ة  -1
  2009متوا/يوليأه  28و 7عقد فري  الدرا أة جلسأتني يف  -220

وركزت املنادشات يف فري  الدرا أة علأى اديأد القضأايا الأ  يتعأني 
تغفيتهأأأا، وأ أأأاليب عمأأأل فريأأأ  الدرا أأأة، والنتيجأأأة احملتملأأأة لعمأأأل 

 اللجنة بشفن ح ا املوضوع 
للمنادشأأأأة، كأأأأان معروضأأأأاً علأأأأى فريأأأأ  الدرا أأأأة  وكف أأأأاس -221

الو أأأام  التاليأأأة: وردتأأأان غأأأأ رمسيتأأأني مقأأأدمتان مأأأن الأأأرميس متأأأثالن 
 نقفأأأة بدايأأأة للنظأأأر يف نفأأأاق العمأأأل املقبأأأل بشأأأفن حأأأ ا املوضأأأوع؛
واملقأأرتا املتعلأأ  هبأأ ا املوضأأوع الأأ   ورد يف املرفأأ  األول مأأن تقريأأر 

دورهتأأأأأأأأأأأا السأأأأأأأأأأأتني اللجنأأأأأأأأأأأة إىل اجلمعيأأأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأأأن أعمأأأأأأأأأأأال 
؛ وبعض املواد املرجعية، منها مقتفىلأات ذات األة (892)2008 عاد

 ، (893)من مأواد اللجنأة املتعلقأة بقأانون املعاحأدات، والتعليقأات عليهأا
 

__________ 

 )انظأأأأر 2008 ب/أغسأأأأفس  8املعقأأأأودة يف  2997يف جلسأأأأتها  (891)
(  ولالطأأأالع علأأأى 353، الىلقأأأرة (الثأأأاين، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2008  وليأأأة

املخفأأأأط العأأأأاد للموضأأأأوع، انظأأأأر املرجأأأأع نىلسأأأأه، املرفأأأأ  األول  ودأأأأد أ اطأأأأت 
كأأأأانون   11املأأأأؤر   63/123مأأأأن درارحأأأأا  6اجلمعيأأأة العامأأأأة علمأأأأاً، يف الىلقأأأأرة 

 ، وا دررته اللجنة  2008األول/ديسمرب 

 عالو أ 891انظر احلاشية  (892)

 187، ه A/6309/Rev.1الو يقأأأأة ، اجمللأأأأد الثأأأأاين، 1966 وليأأأة  (893)
 وما يليها 

، (894)املعاحأأدات لقأأانون املتحأأدة األمأأم ملأأؤمتر الرمسيأأة الو أأام ومأأن 
 ومأأن ا أأتنتاجات وتقريأأر فريأأ  الدرا أأة التأأابع للجنأأة املعأأر بتجأأأزؤ

  (895)القانون الدويل
وفيما يتعل  بنفأاق املوضأوع، كأان السأؤال األ ا أي حأو  -222

حل ينبغي أن يركز فري  الدرا ة عمله على دضأية االتىلأاق الال أ  
واملمار ة الال قة أد عليه اتباع هنج أو ع بفن يتناول أيضاً دضأايا 
أ أأأأر  مثأأأأل: )أ(   أأأأار أفعأأأأال أو  أأأأرو  معينأأأأة علأأأأى املعاحأأأأدات 

انىلرادية، وك لك الظرو  الودامعية  )ا هناء والتعلي ، وأفعال أ ر  
كأأأأادروق املاديأأأأة وتغأأأأأ الظأأأأرو (؛ )ب(   أأأأار املتأأأأادر األ أأأأر  
املسأأأأأأتجدة للقأأأأأأانون الأأأأأأدويل علأأأأأأى املعاحأأأأأأدات )  أأأأأأار املعاحأأأأأأدات 

تعأأأأأأديل املتعادبأأأأأة، والعأأأأأأر  املسأأأأأأتجد، والأأأأأأبفالن والتقأأأأأأادد(؛ )ج( 
املعاحأدات، وإد أال تغيأأات علأأى املعاحأدات باالتىلأاق بأني بعأأض 

   أطرافها فقط
وأعأأأرب أعضأأأاء عديأأأدون بىلريأأأ  الدرا أأأة عأأأن تىلضأأأيلهم  -223

األ أأأأأأأأ  بأأأأأأأأنهج أضأأأأأأأأي  يقتتأأأأأأأأر فيأأأأأأأأه عمأأأأأأأأل فريأأأأأأأأ  الدرا أأأأأأأأة، يف 
احلأأايل علأأى األدأأل، علأأى مسأأفلة االتىلأأاق الال أأ  واملمار أأة  الودأأت

لو ظ أن نفاق االتىلاق الال أ  واملمار أة الال قأة  الال قة  كما
ال يغفأأأأأي تىلسأأأأأأ املعاحأأأأأدات حأأأأو نفأأأأأاق وا أأأأأع يف  أأأأأد ذاتأأأأه، إذ 

فحسب بل يغفي أيضاً جوانب ذات الة  ووفقاً لرأ    ر، فإن 
النهج ال   يتعني على فري  الدرا ة اتباعه ينبغي أن يحون أر ب 
كثأأأاً مأأن مسأأفلة االتىلأأاق الال أأ  واملمار أأة الال قأأة لحأأي يغفأأي 
ان جمموعة من املسامل املتعلقة بالتالت بني املعاحدات والزمن  وك

مأأن رأ  بعأأض األعضأأاء أنأأه لأأيس مأأن املستتأأوب علأأى أ   أأال 
 تأأأأأر نفأأأأأاق املوضأأأأأوع مأأأأأن البدايأأأأأة يف مسأأأأأفلة االتىلأأأأأاق الال أأأأأ  
واملمار ة الال قة  كمأا ادأرتا بعأض األعضأاء إمحانيأة  أأ العمأل 
بفريقأأة متواايأأة بشأأفن االتىلأأاق الال أأ  واملمار أأة الال قأأة وبشأأأفن 

__________ 

(894) Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, first session…  أعأالو(؛ و 568)انظأر احلاشأيةOfficial Records 

of the United Nations Conference on the Law of Treaties, first and second 

sessions… ( ؛ وأعأالو 558انظأر احلاشأية)Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, second session, Vienna, 9 

April–22 May 1969, Summary records of the plenary meetings and of the 

meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11/Add.1, United 

Nations publication, Sales No. E.70.V.6)  

؛ والو يقأأة 251الىلقأأرة (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2006  وليأأة (895)
A/CN.4/L.682 وCorr.1 وAdd.1  مستنسأأأخة؛ متا أأأة علأأأى املودأأأع الشأأأبحي(

كإضأأأافة للجنأأأة، و أأأام  الأأأدورة الثامنأأأة وادمسأأأني؛ و أأأو  يأأأرد الأأأنز النهأأأامي  
 ( (األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2006  ولية أل
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  تندرج يف إطار النفأاق جانب   ر أو بعض اجلوانب األ ر  ال
 األو ع للموضوع  

وفيما يتعل  بف اليب عمأل فريأ  الدرا أة، كأان مأن رأ   -224
العديد من األعضاء أن العمل املضفلع به ينبغي أن يحون مجأاعي 
الفأأابع، وأشأأاروا إىل احلاجأأة إىل إجأأراء توايأأع منا أأب للمهأأاد فيمأأا 

 بني أعضاء فري  الدرا ة املهتمني  
مأأأا يتعلأأأ  بالنتيجأأأة احملتملأأأة لعمأأأل اللجنأأأة بشأأأفن حأأأ ا وفي -225

املوضأأأوع، أكأأأد العديأأأد مأأأن األعضأأأاء أن املنأأأتج النهأأأامي ينبغأأأي أن 
يأأوفر توجيهأأات عمليأأة للأأدول  ويف حأأ ا التأأدد، فأأإن فحأأرة إعأأداد 
 أأجل للممار أأة دأأد يُرفأأ  بأأه بعأأض اال أأتنتاجات  ظيأأت بأأدعم 

ض األعضأأاء أن وا أأع يف فريأأ  الدرا أأة  غأأأ أنأأه كأأان مأأن رأ  بعأأ
اللجنأأأة ينبغأأأي أن تظأأأل مرنأأأة يف حأأأ و املر لأأأة جتأأأاو النتيجأأأة احملتملأأأة 

 لعملها يف إطار ح ا املوضوع 

 ا تنتاجات فري  الدرا ة -2
 اتىل  فري  الدرا ة على اآليت: -226

ينبغأأأأأأأي بأأأأأأأدء العمأأأأأأأل بشأأأأأأأفن االتىلأأأأأأأاق الال أأأأأأأ   )أ( 
 أيعدحا الأرميس واملمار ة الال قة علأى أ أاس التقأارير املتعادبأة الأ  

لحي ينظر فيها فري  الدرا ة، مع مواالة ا تحشا  إمحانية تناول 
 املوضوع من منظور أر ب؛

يعأأأأد الأأأأرميس للعأأأأاد املقبأأأأل تقريأأأأراً عأأأأن االتىلأأأأاق  )ب( 
الال أأأأ  واملمار أأأأة الال قأأأأة كمأأأأا تناوهلمأأأأا اجتهأأأأاد حمحمأأأأة العأأأأدل 

الواليأأأة الدوليأأأة واحملأأأاكم واهلي أأأات القضأأأامية الدوليأأأة األ أأأر  ذات 
 العامة أو الوالية املختتة؛

تشأأجيع مسأأامهات األعضأأاء اآل أأرين املهتمأأني  )ج( 
مأأأأأن فريأأأأأأ  الدرا أأأأأة بشأأأأأأفن موضأأأأأوع االتىلأأأأأأاق الال أأأأأ  واملمار أأأأأأة 
الال قأأأة، و ااأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  وسأأأفلة االتىلأأأاق الال أأأ  واملمار أأأة 
الال قأأأة علأأأى التأأأعيد ا دليمأأأي أو فيمأأأا يتتأأأل بأأأنظم معاحأأأدات 

 ت حمددة للقانون الدويل؛ ااة أو جماال
وفضاًل عن ذلك، وجهت الدعوة إىل األعضأاء  )د( 

املهتمني لتقدمي مسامهات بشفن القضأايا املندرجأة يف إطأار النفأاق 
 األو ع للموضوع على  و ما  ب  ذكرو 


