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  الفصل السابع    
  التطبيق املؤقت للمعاهدات    

  مقدمة  - ألف  
التطبيـق  "أن تدرج موضـوع     ) ٢٠١١(قررت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والستني         -١٤٠

 على أساس املقترح املستنـسخ يف       )٢٩٥(رنامج عملها الطويل األجل    يف ب  "املؤقت للمعاهدات 
، يف  علمـاً  وأحاطت اجلمعية العامـة   . )٢٩٦(املرفق جيم لتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا تلك       

، يف مجلة أمور، بإدراج ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٦٦/٩٨ من قرارها ٧الفقرة  
  .ل األجلهذا املوضوع يف برنامج عمل اللجنة الطوي

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء  
، أن تـدرج    ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٢، املعقودة يف    ٣١٣٢قررت اللجنة يف جلستها       -١٤١

 يف برنامج عملها وعّينت السيد خوان مانويل غوميس         "التطبيق املؤقت للمعاهدات  "موضوع  
  . للموضوع خاصاًروبليدو مقرراً

، عرض املقرر اخلاص على     ٢٠١٢ه  ييول/ متوز ٢٧عقودة يف   ، امل ٣١٥١ويف اجللسة     -١٤٢
 عن املشاورات غري الرمسية اليت ُعقدت بشأن هذا املوضوع حتت رئاسته             شفوياً اللجنة تقريراً 

ويف اجللـسة نفـسها،    ). أدناه ١٥٥-١٤٤الفقرات  انظر   (٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٥ و ١٩يف  
  .أحاطت اللجنة علما بذلك التقرير

، قررت اللجنة أن تطلب من األمانة إعداد مـذكرة عـن            سة نفسها أيضاً  ويف اجلل   -١٤٣
األعمال السابقة اليت اضطلعت هبا اللجنة بشأن هذا املوضوع يف سياق أعماهلا املتعلقة بقانون              
املعاهدات، وعن األعمال التحضريية لألحكام ذات الصلة من اتفاقيـة قـانون املعاهـدات              

  .١٩٦٩ لعام

  اص عن املشاورات غري الرمسية املعقودة بشأن املوضوعتقرير املقرر اخل    
الغرض من هذه املشاورات غري الرمسية هو فتح حوار غري رمسي مع أعضاء اللجنـة                 -١٤٤

قد تكون مهمة بالنسبة للنظر يف هذا املوضـوع خـالل فتـرة             اليت  بشأن عدد من القضايا     
 تقريره الفين األول إىل اللجنـة يف        وكان املقرر اخلاص يعتزم تقدمي    . السنوات اخلمس احلالية  

بيد أنه أطلع أعضاء اللجنة على ورقة غري رمسية تـوجز           . )٢٠١٣(دورهتا اخلامسة والستني    
__________ 

 . ٣٦٧-٣٦٥، الفقرات )A/66/10 (١٠م الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رق )٢٩٥(
 .٣٣٤- ٣٣٠املرجع نفسه، الصفحات  )٢٩٦(
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بعض العناصر األولية، على أن ُتقرأ تلك العناصر باالقتران مع املنهاج الذي أعـده الـسيد                
رد يف املرفق جيم من تقريـر  جيورجيو غايا، والذي يتضمن املقترح األويل هلذه املوضوع، وي      

ويرى املقرر اخلاص أن أول أساس ينبغي أن يستند إليه نظر           ). A/66/10 (٢٠١١اللجنة لعام   
اللجنة يف هذا املوضوع هو األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة بشأن املوضوع املتعلق بقـانون            

يـة فيينـا لقـانون       عن األعمال التحضريية لألحكام ذات الصلة من اتفاق        املعاهدات، فضالً 
  . ١٩٦٩املعاهدات لعام 

ويف هذه املرحلة األولية، ارتأى املقرر اخلاص أن من املناسب التماس آراء أعـضاء                -١٤٥
اخلطوات اإلجرائية اليت سيلزم النظر     ) ١: (اللجنة بشأن مجلة أمور منها املسائل احملددة التالية       

 مـن   ١٨ومدى الصلة بني املادة     ) ٢(ائه؛   مسبقة للتطبيق املؤقت وإهن    فيها باعتبارها شروطاً  
قبـل  ما   معاهدة   غاية ومقصد ، اليت تنص على االلتزام بعدم تعطيل        ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

ومـدى  ) ٣( من اتفاقية فيينـا؛  ٢٥، ونظام التطبيق املؤقت مبوجب املادة النفاذدخوهلا حيز   
دات ألغراض حتديد قواعد القـانون      أمهية الوضع القانوين الناشئ عن التطبيق املؤقت للمعاه       

  .وضرورة احلصول على معلومات عن ممارسات الدول) ٤(الدويل العريف؛ 
  . عن جوانب املوضوع األخرىواستتبعت ذلك مناقشة ثرّية هلذه املسائل احملددة، فضالً  -١٤٦
ـ        وأثارت املسألتان األوليان عدداً     -١٤٧ اص  من التعليقات واالقتراحات يعتزم املقـرر اخل

 ١٨وفيما يتصل على وجه اخلصوص بالعالقة بني املـادتني          . أخذها يف احلسبان يف تقاريره    
، رأى معظم األعضاء الذين تناولوا الكلمة خبصوص هذه         ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٥و

 يتجاوز االلتزام العام بعدم تعطيل غاية ومقـصد         ٢٥النقطة أن التطبيق املؤقت مبوجب املادة       
هنمـا  إفيما بني هاتني املادتني من حيث       ورغم وجود عالقة    .  قبل دخوهلا حيز النفاذ    املعاهدة

تتعلقان بالفترة السابقة لدخول املعاهدة حيز النفاذ، فقد نشأ عنهما نظامان قانونيان خمتلفان،             
  .وينبغي التعامل معهما على ذلك األساس

الناشئة عن التطبيق املؤقت للمعاهدات     أما بالنسبة للمسألة املتعلقة مبدى أمهية احلالة          -١٤٨
ألغراض حتديد قواعد القانون الدويل العريف، فقد ساد شعور عام بأنه ينبغي أن تستبعد مـن                

ومـع  . نطاق هذا املوضوع اجلوانب املتعلقة بتشكيل قواعد القانون الدويل العريف وحتديدها          
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٢٥مـادة   ذلك، فمن املمكن التفكري يف إجراء حتليل للوضع العريف لل         

  .املعاهدات لقانون
وفيما يتعلق مبمارسات الدول وإمكانية االستعانة هبا، لوحظ أنه بـالرغم مـن أن                -١٤٩

اللجنة ال ينبغي هلا أن تشغل نفسها باملسائل اليت ظلت واقعاً جمرداً من منظور القانون الدويل،   
الـداخلي  بساطة أن تتجاهل موقف الـدول       فإن األعمال املتصلة هبذا املوضوع ال ميكنها ب       

من ممارسـات   متثيلية  واقُترح يف هذا الصدد أن االستعانة بعّينة        . يتعلق بالتطبيق املؤقت   فيما
  .الدول ذات الصلة ستكون مفيدة ألعمال اللجنة



A/67/10 

GE.12-62121 134 

واقُترح أيضاً أنه سيكون مفيداً ألعمال اللجنة أن تكون هناك أمثلة علـى شـروط         -١٥٠
  .قت يف املعاهداتالتطبيق املؤ

وتشمل النقاط األخرى اليت جرى تناوهلا خالل املناقشات على سبيل املثال املدلول              -١٥١
؛ وخمتلف األشكال واملظاهر املشمولة يف هذا التقليد        "التطبيق املؤقت للمعاهدة  "الدقيق لعبارة   

ا أو أي اتفاق مواز   نفسه ٢٥القانوين؛ واألساس القانوين للتطبيق املؤقت للمعاهدة، أي املادة         
للمعاهدة؛ واملسألة املتعلقة مبعرفة ما هي األجهزة املختصة باختاذ قرار بشأن التطبيق املؤقـت              

؛ وما إذا كان النظـام القـانوين        ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٤٦وعالقة هذه املسألة باملادة     
ذا كان التطبيق املؤقت    للتطبيق املؤقت هو نفسه الساري على خمتلف أنواع املعاهدات؛ وما إ          

، تترتب على اإلخالل هبا املسؤولية الدوليـة للدولـة          للمعاهدة ينشئ التزامات ملزمة قانوناً    
املعنية؛ وطرائق إهناء التطبيق املؤقت ملعاهدة واآلثار املترتبة عليه اليت قـد تـثري              ) الدول أو(

يقه، على حنو ما تنص عليـه       تساؤالت تتعلق بالقانون الذي حيكم إهناء نفاذ املعاهدات وتعل        
  .١٩٦٩ من اجلزء اخلامس من اتفاقية فيينا لعام ٣عدة مواد من الفصل 

. وعّرجت املناقشات على مسألة النتائج النهائية ألعمال اللجنة بشأن هذا املوضوع            -١٥٢
هذا الصدد، ساد الشعور بأن من السابق ألوانه بالنسبة للجنة أن تقرر اآلن ما هي تلك                 ويف
 إىل  وذكر بعض األعضاء إمكانية إعداد مشاريع مواد، لكن جرى التلمـيح أيـضاً            . نتائجال

أشكال أخرى ممكنة، مثل املبادئ التوجيهية والشروط النموذجية، اليت ينبغي أال تـستبعد يف              
  .هذه املرحلة

وأشار بعض األعضاء إىل إمكانية أن ُيطلب من األمانة إعداد مـذكرة بـشأن هـذا           -١٥٣
 أن تعـد    وبناء على املشاورات مع األمانة، يعتقد املقرر اخلاص أنه سيكون مفيـداً           . عاملوضو

األمانة مذكرة عن األعمال السابقة اليت اضطلعت هبا اللجنة بشأن هذا املوضـوع يف سـياق                
ملعاهدات، وعن األعمال التحضريية لألحكام ذات الصلة من اتفاقية قـانون           اأعماهلا عن قانون    

  . إىل األمانة بإعداد تلك املذكرةواقترح بالتايل أن ُتصدر اللجنة تكليفاً. ١٩٦٩ام املعاهدات لع
وأعرب املقرر اخلاص عن خالص امتنانه جلميع أعضاء اللجنة الذين شاركوا يف هذه               -١٥٤

املشاورات غري الرمسية والذين زّودوه بتعليقاهتم واقتراحاهتم القّيمة بشأن جوانب عديدة من            
 مهمة املقرر اخلـاص يف إعـداد        وقال إن تبادل اآلراء سيسّهل كثرياً     . املوضوعجوانب هذا   
  .تقريره األول

 .١٩٦٩وأشار املقرر اخلاص إىل أن اللجنة ينبغي أال تستهدف تغيري اتفاقية فيينا لعام                -١٥٥
 اللجـوء إىل  يفبل ينبغي أن يكون اهلدف هو استخراج ما ميكن أن يفيد الدول يف نظرهـا               

 املرونة املتأصـلة  ومن الالزم احلفاظ على. ق املؤقت يف ظل ظروف ووفق شروط معينة   التطبي
  .يف هذا اخليار


