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  العاشر الفصل
املعاهدات عرب الزمن

 مقدمة -ألف

ــــــا الســــــتني ( -٣٤٤ ــــــدرج ٢٠٠٨قــــــررت اللجنــــــة، يف دور )، أن ت
مج عملهـا وأن تنشـئ فريـق  موضوع "املعاهدات عـرب الـزمن" يف بـر

ملوضــوع يف  ــا احلاديــة والســتنيدراســة معنيــاً  . وأنشــأت )١٣٦٧(دور
ــا احلاديــة والســتني ، فريــق الدراســة املعــين )٢٠٠٩( اللجنـة، يف دور

ســــــة الســــــيد غيــــــورغ نــــــوليت.  مبوضــــــوع املعاهــــــدات عــــــرب الــــــزمن، بر
ــز فريــق الدراســة مناقشــته علــى حتديــد القضــا  ويف تلــك الــدورة، ركَّ

والنتـائج احملتملـة  اليت يتعني تغطيتها، وأساليب عمل فريق الدراسـة،
 .)١٣٦٨(لعمل اللجنة بشأن هذا املوضوع

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -ء

أُعيـــد يف هـــذه الـــدورة إنشـــاء فريـــق الدراســـة املعـــين مبوضـــوع  -٣٤٥
سة السيد غيورغ نوليت.  املعاهدات عرب الزمن، بر

املعقـــودة  ٣٠٧١وقــد أحاطـــت اللجنـــة علمــاً، يف جلســـتها  -٣٤٦
لتقريــــر الشــــفوي الــــذي قدمــــه رئــــيس ٢٠١٠متوز/يوليــــه  ٣٠يف   ،

وافقــت علــى فريــق الدراســة املعــين مبوضــوع املعاهــدات عــرب الــزمن، و 
ن يدرَج طلب للمعلومات يف الفصل الثالث  توصية فريق الدراسة 
ــــه األمانــــة العامــــة نظــــر الــــدول إىل هــــذا  مــــن تقريــــر اللجنــــة وأن توجِّ

 .)١٣٦٩(الطلب أيضاً 

 مناقشات فريق الدراسة -١
ر/مــــايو  ٢٦و ٥عقــــد فريــــق الدراســــة أربــــع جلســــات يف  -٣٤٧ أ

 .٢٠١٠متوز/يوليه  ٢٨و
الدراســة عملــه بشــأن جوانــب املوضــوع املتصــلة  وبــدأ فريــق -٣٤٨

التفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة، على أسـاس تقريـر متهيـدي 
أعــده رئــيس الفريــق بشــأن االجتهــادات ذات الصــلة حملكمــة العــدل 

 .املخصصةالدولية وهيئات التحكيم ذات الوالية 

__________ 
(انظـــر  ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ٨املعقـــودة يف  ٢٩٩٧يف جلســـتها  )١٣٦٧( 

لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٨ حوليـــة ). ولالطـــالع علـــى ٣٥٣، الفقـــرة )الثـــاين، ا
املخطــــط العــــام للموضــــوع، انظــــر املرجــــع نفســــه، املرفــــق األول. وقــــد أحاطــــت 

كــــانون   ١١املــــؤرخ  ٦٣/١٢٣مــــن قرارهــــا  ٦فقــــرة اجلمعيــــة العامــــة علمــــاً، يف ال
 قررته اللجنة. ، مبا٢٠٠٨األول/ديسمرب 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرات ٢٠٠٩ حوليةانظر  )١٣٦٨(   .٢٢٦-٢٢٠، ا
ه. ٣٥٤انظر الفقرة  )١٣٦٩(   أد

 يهــاف مبــا وقــد تنــاول التقريــر التمهيــدي عــدداً مــن املســائل، -٣٤٩
يلــي: قضــا املصــطلحات؛ واألمهيــة العامــة لالتفاقــات الالحقــة  مــا

واملمارســة الالحقــة يف تفســري املعاهــدات؛ ومســألة قــانون االنتقاليــة 
الزمنيــــــة؛ والعالقــــــة بـــــــني التفســــــري التطـــــــوري واالتفاقــــــات الالحقـــــــة 
واملمارســــــــة الالحقــــــــة؛ والعناصــــــــر املختلفــــــــة لالتفاقــــــــات الالحقــــــــة 

مثـل بــدء وانتهـاء الفــرتة ذات الصـلة الــيت ميكــن واملمارسـة الالحقــة، 
اتفاق مشرتك  أو أن حتدث فيها هذه الظاهرة، وحتديد فهم مشرتك

يف ذلـك الـدور احملتمـل للسـكوت، ومسـائل َعـزو  مبـا بني األطراف،
ــــــات الالحقــــــة واملمارســــــة الالحقــــــة   ــــــة؛ واالتفاق التصــــــرف إىل الدول

 كوسيلة حمتملة لتعديل املعاهدات.

وكانــــت هــــذه املســــائل املختلفــــة موضــــوعاً ملناقشــــات أوليــــة  -٣٥٠
أنـه نظـراً لضـيق الوقـت، تعـنيَّ أن  إال جرت يف إطار فريـق الدراسـة،

لتعـــديل احملتمـــل  يؤجـــل إىل الســـنة التاليـــة النظـــر يف الفـــرع املتصـــل 
 للمعاهدات عن طريق االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة.

لتطـــرق إليهـــا خـــالل مناقشـــات ومـــن اجلوانـــب الـــيت جـــرى ا -٣٥١
إذا كـــان لـــدى خمتلـــف اهليئـــات  مـــا يلـــي: مســـألة مـــا فريـــق الدراســـة

شـــبه القضـــائية فهـــم خمتلـــف لـــدور االتفاقـــات الالحقـــة  أو القضـــائية
واملمارسة الالحقة يف تفسـري املعاهـدات، ومـدى ميـل هـذه اهليئـات 

ا  إذ مـــا إىل إعطــاء وزن خمتلــف هلــذه االتفاقـــات واملمارســة؛ ومســألة
كانت أمهية ومغزى االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة ميكن أن 
ملعاهدة املعنية، مثل عمرهـا وموضـوعها  يتفاو تبعاً لعوامل تتصل 

أنه ارتُئـي بصـفة  إال حنو املستقبل. أو طابعها املوجَّه حنو املاضي أو
عامة أنه من غري املمكن التوصل إىل أي استنتاجات قاطعة بشـأن 

 املسائل يف هذه املرحلة.هذه 

ر/مـايو  -٣٥٢ وخالل اجللسة األوىل لفريـق الدراسـة املعقـودة يف أ
، أعرب بعض األعضاء عـن رغبـتهم يف أن تقـدَّم معلومـات ٢٠١٠

إضافية بشـأن اجلوانـب ذات الصـلة مـن العمـل التحضـريي التفاقيـة 
ــــا لتــــايل١٩٦٩ لعــــام فيين قــــدَّم الــــرئيس إىل فريــــق الدراســــة يف  ،. و

جلسته الثالثة إضافًة إىل تقريره التمهيدي تتناول العمل التحضـريي 
لقواعــــد املتعلقــــة بتفســــري ١٩٦٩ لعــــام التفاقيــــة فيينــــا فيمــــا يتصــــل 

وتعديل املعاهدات، وبقانون االنتقالية الزمنية. وقد تناولت اإلضافة 
نيـــــة،  يتعلـــــق فيمـــــاعمـــــل اللجنـــــة  بقيامهـــــا، يف قـــــراءة أوىل وقـــــراءة 
ريع املــواد املتصــلة بتفســري وتعــديل املعاهــدات، فضــًال بصــياغة مشــا

عـــن التعـــديالت الـــيت أُدخلـــت علــــى مشـــاريع املـــواد تلـــك مبقتضــــى 
. وقد خُلصت اإلضافة إىل استنتاج مفاده ١٩٦٩ لعام اتفاقية فيينا

 مــن اتفاقيــة فيينــا ٣١(أ) و(ب) مــن املـادة ٣أن الفقـرتني الفــرعيتني 
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حقة" و"املمارسـة الالحقـة" مهـا بشأن "االتفاقات الال ١٩٦٩ لعام
من خملفات خطة أكثر طموحاً وضعتها اللجنة لكي تتناول مسألة 
قـانون االنتقاليـة الزمنيــة وتعـديل املعاهــدات. وقـد تعــذَّر حتقيـق هــذه 
ت  اخلطــة األكثــر طموحــاً وذلــك ألســباب خمتلفــة، وخباصــة الصــعو

ة بشـأن قـانون املتمثلة يف القيام بطريقـة مناسـبة بصـياغة قاعـدة عامـ
أبدتــه الــدول مــن مقاومــة خــالل مــؤمتر األمــم  ومــا االنتقاليــة الزمنيــة

املتحدة لقانون املعاهدات لقبول قاعـدة صـرحية بشـأن التعـديل غـري 
يبـدو  ال أنـه إال الرمسي للمعاهدات علـى أسـاس املمارسـة الالحقـة.

أن االختالفات الواضحة مـن حيـث املوضـوع قـد أدت إىل التخلـي 
 طة األولية األكثر طموحاً.عن اخل

 العمل املقبل وطلب املعلومات -٢
قش فريق الدراسة أيضاً مسألة عملـه املقبـل. ومـن املتوقـع  -٣٥٣

أن يستكمل فريق الدراسة أوًال، خالل الدورة الثالثة والستني للجنة 
)، مناقشته للتقرير التمهيدي الذي أعده رئيسه، مث ينتقـل ٢٠١١(

نيــــة  مــــن عملــــه بشــــأن االتفاقــــات الالحقــــة واملمارســــة إىل مرحلــــة 

غريهــا مــن  أو الالحقــة، أي حتليــل االجتهــادات القانونيــة للمحــاكم
اهليئات املستقلة اليت تعمل يف إطار نُظم خاصة. وسيتم ذلك على 
أساس تقرير يُعّده رئيس فريـق الدراسـة. ومبـوازاة ذلـك، يُتوقـع تقـدمي 

 بشأن قضا حمددة. مسامهات أخرى من ِقبل بعض األعضاء

 ٢٨وقد حبث فريـق الدراسـة أيضـاً، يف جلسـته املعقـودة يف  -٣٥٤
، إمكانيــة أن يُــدرج يف الفصــل الثالــث مــن تقريــر ٢٠١٠متوز/يوليــه 

ا احلالية طلب للمعلومات من احلكومات،  اللجنة عن أعمال دور
ـــه األمانـــة العامـــة نظـــر احلكومـــات إىل هـــذا الطلـــب. وقـــد  وأن توجِّ

ي عموماً يف فريق الدراسة أن املعلومات اليت تقدمها احلكومات ارتُئ
ذا املوضوع ستكون مفيدة جـداً، وخباصـة فيمـا يتصـل  يتعلق فيما

 لنظـــــر يف حـــــاالت املمارســـــة الالحقـــــة واالتفاقـــــات الالحقـــــة الـــــيت
شـبه قضـائية صـادرة عـن هيئـة  أو تكن موضـوعاً لقـرارات قضـائية مل

ــــذلك فقــــد أوصــــى ف ــــة. ول ن يُــــدرج يف دولي ــــة  ــــق الدراســــة اللجن ري
الفصل الثالث من تقرير السنة احلالية فرع يتضمن طلباً للمعلومات 
ـــه األمانـــة العامـــة  حـــول موضـــوع "املعاهـــدات عـــرب الـــزمن"، وأن توجِّ

 نظر الدول إىل هذا الطلب.
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