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    الفصل الثاين عشر    
  التطبيق املؤقت للمعاهدات

  مقدمة  - ألف  
التطبيق املؤقت  "ع  موضوأن تدرج   ) ٢٠١٢(قررت اللجنة يف دورهتا الرابعة والستني         -٢٢٣

 روبليدو مقرراً خاصـاً     -يف برنامج عملها وتعيني السيد خوان مانويل غوميس         " للمعاهدات
بتقرير شفوي قدمه املقرر اخلاص عن      ويف اجللسة نفسها، أحاطت اللجنة علماً       . )٨٣٩(للموضوع

 أيـضاً أن  وقررت اللجنة. املشاورات غري الرمسية اليت أُجريت بشأن هذا املوضوع حتت رئاسته    
تطلب إىل األمانة العامة إعداد مذكرة عن األعمال السابقة اليت اضطلعت هبا اللجنة بشأن هذا               
املوضوع يف سياق أعماهلا املتعلقة بقانون املعاهدات، وعن األعمال التحضريية لألحكـام ذات             

ويف وقـت   ). ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعـام      (١٩٦٩الصلة من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام        
/  كـانون األول   ١٤  املـؤرخ  ٦٧/٩٢تالٍ، الحظت اجلمعية العامة مع التقدير، يف قرارهـا          

  .، قرار اللجنة إدراج هذا املوضوع يف برنامج عملها٢٠١٢ ديسمرب
، كان معروضاً أمام اللجنـة التقريـر األول         )٢٠١٣(ويف الدورة اخلامسة والستني       -٢٢٤

ي توخى أن حيدد بوجه عام املسائل القانونية الرئيسية الـيت           الذ) A/CN.4/664(للمقرر اخلاص   
تنشأ يف سياق التطبيق املؤقت للمعاهدات، وذلك بالنظر يف النُهج الفقهية املتبعة لدى تنـاول               

وكان معروضـاً   . املوضوع، وبإجراء استعراض سريع ملمارسات الدول القائمة يف هذا الصدد         
تتعقـب تـاريخ التفـاوض علـى     ) A/CN.4/658(األمانة أيضاً أمام اللجنة مذكرة من إعداد     

، ١٩٦٩-١٩٦٨ من اتفاقية فيينا، سواء يف إطار اللجنة أو يف سياق مؤمتر فيينا للفترة               ٢٥ املادة
  .وتتضمن حتليالً موجزاً لبعض املسائل اجلوهرية اليت أثريت يف أثناء النظر يف هذه املادة

  ليةالنظر يف املوضوع يف الدورة احلا  - باء  
) A/CN.4/675(كان معروضاً أمام اللجنة يف هذه الدورة التقرير الثاين للمقرر اخلاص   -٢٢٥

  .الذي توخى تقدمي حتليل متعمق لآلثار القانونية املترتبة على التطبيق املؤقت للمعاهدات
، املعقـودة يف  ٣٢٣٤ إىل ٣٢٣١ونظرت اللجنة يف التقرير الثاين يف جلساهتا مـن          -٢٢٦
  .٢٠١٤يوليه / متوز٣١ إىل ٢٥من الفترة 

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الـسابعة         ( ٢٠١٢مايو  / أيار   ٢٢، املعقودة يف    ٣١٣٢يف اجللسة    ) ٨٣٩(
 األجل  الطويلوأدرج املوضوع يف برنامج عمل اللجنة       . )٢٦٧الفقرة  ،  )A/67/10( ١٠والستون، امللحق رقم    

الرمسيـة   الوثائق(، على أساس االقتراح الوارد يف املرفق جيم بتقرير اللجنة           )٢٠١١(لثالثة والستني    ا اتهيف دور 
 ).)A/66/10( ١٠، امللحق رقم للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون
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، قررت اللجنة أن تطلب     ٢٠١٤أغسطس  / آب ٨، املعقودة يف    ٣٢٤٣ويف اجللسة     -٢٢٧
إىل األمانة إعداد مذكرة عن األعمال السابقة للجنة املتعلقة باملوضوع يف إطـار األعمـال               

واملنظمـات  التحضريية لألحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الـدول             
  .١٩٨٦الدولية أو بني املنظمات الدولية لعام 

  عرض املقرر اخلاص للتقرير الثاين  -١  
قدم املقرر اخلاص، عند عرض تقريره الثاين، استعراضاً للنظر يف هذا املوضوع حىت               -٢٢٨

وذكر أنه تلقى إسهامات من عشر دول، استجابةً لطلب موجه إىل الدول بتقدمي        . ذلك احلني 
غري أن املقرر اخلاص رأي أنه ال يزال من السابق ألوانه استخالص            . ات عن ممارساهتا  معلوم

أي استنتاجات بشأن ممارسات الدول باالستناد إىل ما ورد من إسهامات، وطلب أن تكرر              
  .اللجنة طلبها إىل الدول

ر وذكر املقرر اخلاص أن الغرض من التقرير الثاين هو تقدمي حتليل متعمـق لآلثـا                -٢٢٩
وأشار إىل أنه بينما ال تتجه النية إىل إجراء         . القانونية الناشئة عن التطبيق املؤقت للمعاهدات     

حتليل شامل لقوانني الدول الدستورية احمللية، فإن حتليل اآلثار القانونيـة للتطبيـق املؤقـت               
تفـسري  للمعاهدات جيري على أية حال يف ضوء املمارسات احمللية، نظراً ألن الدول جتنح يف              

  .ممارساهتا إىل القيام بذلك من واقع ممارساهتا احمللية
وشغلت مسألة اآلثار القانونية للتطبيق املؤقت للمعاهدات بؤرة اهتمام التقرير الثاين             -٢٣٠

للمقرر اخلاص، وكانت هلا مكانة رئيسية يف النهج الذي اتبعته اللجنة جتاه التطبيق املؤقـت               
اص أنه ما من حتليل يستطيع أن يعطي قيمة عملية حقيقية لفهم            وذكر املقرر اخل  . للمعاهدات

التطبيق املؤقت للمعاهدات دون أن ينظر يف اآلثار القانونية للتطبيق املؤقـت للمعاهـدات              
وأشار إىل أن التعليقات الواردة من      . يتصل باألطراف األخرى يف املعاهدة والدول الثالثة       فيما

 أو كتابةً على حد سواء تفيد بأن التطبيق املؤقت للمعاهدات           الدول يف أثناء اللجنة السادسة    
وأشار أيضا إىل وجود قضايا     . تترتب عليه بالتأكيد آثار قانونية على الصعيدين الدويل واحمللي        

معروضة على هيئات قضائية دولية، يتعلق فيها الرتاع حتديداً بالنطـاق القـانوين للتطبيـق               
  .للمعاهدات املؤقت
أنه ميكن إسناد مصدر االلتزامات القانونية املعنية إىل بند من بنود املعاهـدة             والحظ    -٢٣١

. نفسها، أو أن هذه االلتزامات تنشأ عن اتفاق منفصل ُيعتمد بالتوازي مع املعاهدة الرئيسية             
وملا كان قرار التطبيق املؤقت ملعاهدة ما قد يكشف عن نفسه صراحة أو ضمنياً، فإن الطابع                

لتزامات، وكذلك نطاق اآلثار القانونية املترتبة عليها، يتوقفان علـى مـا هـو              القانوين لال 
وقد حدد املقرر اخلاص يف تقريره أربع وسائل قد يتبـدى فيهـا    . منصوص عليه يف املعاهدة   

احلاالت اليت تنص فيها     -١:  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات     ٢٥ من املادة    ١تطبيق الفقرة   
احلاالت اليت تنص فيها املعاهـدة علـى      -٢؛ و هاد مبجرد اعتما  طبق مؤقتاً املعاهدة على أن تُ   
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 البـاب    فيها املعاهدة  تترك احلاالت اليت    -٣؛ و  الدول املوقعة عليها   إمكانية أن تطبقها مؤقتاً   
  أم ال   أمام إمكانية أن تقرر كل دولة ما إذا كانت راغبة يف تطبيق املعاهـدة مؤقتـاً                مفتوحاً

 احلاالت اليت تسكت فيها املعاهدة عن تطبيقها املؤقت، وتقـوم           -٤عاهد؛ و مبجرد اعتماد امل  
وبعبارة أخرى، ميكن أن تتخذ االلتزامات املعقودة       . ٢٥ من املادة    ١فيها دول بتطبيق الفقرة     

مبوجب التطبيق املؤقت للمعاهدات شكالً تعاقدياً أو شكل واحد أو أكثـر مـن األفعـال                
أيضاً صلة التحليل القانوين ألثر األفعال االنفرادية بدراسـة تتعلـق         ومن هنا تأيت    . االنفرادية

  .بأصل االلتزامات الناشئة عن التطبيق املؤقت للمعاهدات
وذكر املقرر اخلاص كذلك أن احلقوق اليت يرسيها التطبيق املؤقـت للمعاهـدات               -٢٣٢

التطبيـق املؤقـت يف   بوصفها حقوقاً موجِبة إلقامة الدعاوى تتوقف أيضاً على كيفية إدراج   
وهكذا، يكون نطاق احلقوق أوضح يف احلاالت اليت تـنص          . املعاهدة أو كيفية االتفاق عليه    

ويف . فيها املعاهدة صراحة على أن املعاهدة ستطبق تطبيقاً مؤقتاً مبجرد اعتمادها أو توقيعهـا             
ـ            دد حلقوقهـا   هذه احلاالت تكون األطراف املتعاقدة معروفة، وتعرف الدول أن النطاق احمل

والحظ املقرر اخلاص أن هذا الترتيب شـائع       . الواجبة النفاذ يتعلق بالدول األطراف األخرى     
  .يف حالة التطبيق املؤقت للمعاهدات الثنائية

ويصبح حتليل نطاق االلتزامات أكثر تعقيداً عندما تقرر دولة ما انفراديـاً تطبيـق                -٢٣٣
كن أن يتجاوز نطاق االلتزامات الناشئة عن التطبيق        ومن حيث املبدأ، ال مي    . معاهدة ما مؤقتاً  

ويف حالة اإلعالن االنفرادي ال يكون بإمكان       . املؤقت االلتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة     
ومن . الدولة املعنية أن تغري أو تعدل نطاق وحمتوى ما هو مشمول بالتطبيق املؤقت للمعاهدة             

انون احمللي الناشئة عن التطبيق املؤقـت للمعاهـدات يف          املهم مراعاة الفرق بني التزامات الق     
وهذا الفـرق   . مقابل االلتزامات الناشئة عن التطبيق املؤقت للمعاهدات على الصعيد الدويل         

  .مهم أيضاً عندما يتعلق األمر بوجوب إنفاذ دول ثالثة للحقوق
ت ينطبق مع مراعاة    املقرر اخلاص كذلك أن النظام املنطبق على إهناء املعاهدا        وأكد    -٢٣٤

وأشار إىل أن بعض الدول تتبـع       . ما يقتضيه اختالف احلال على التطبيق املؤقت للمعاهدات       
املمارسة املتمثلة يف أداء االلتزامات املتفق عليها يف أثناء فترة انتقالية جيري خالهلا إهناء التطبيق          

ا، وأن هذا دليل على أن تلـك        املؤقت ملعاهدة ما تدرجيياً، بنفس طريقة إهناء املعاهدة نفسه        
الدول تعزو إىل إهناء التطبيق املؤقت للمعاهدات نفس اآلثار القانونية اليت تعزوها إىل إهنـاء               

  .املعاهدة نفسها
وفيما يتعلق بالنتائج القانونية الناشئة عن اإلخالل مبعاهدة مطبقة مؤقتاً، اكتفى املقرر         -٢٣٥

 ٢٠٠١قائم ملسؤولية الدول، كما نصت عليه مواد عام         اخلاص بإعادة تأكيد سريان النظام ال     
   .)٨٤٠(املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

__________ 

 .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٢، املرفق، املؤرخ ٥٦/٨٣ العامة اجلمعيةقرار  )٨٤٠(
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  ملخص النقاش  -٢  
يف أثناء النقاش املتعلق بالتقرير الثاين، أُعرب عن اتفاق على نطاق واسع مـع رأي                 -٢٣٦

الرغم من أنه منفصل قضائياً عن دخول       املقرر اخلاص يف أن التطبيق املؤقت ملعاهدة ما، على          
املعاهدة حيز النفاذ، ينتج مع ذلك آثاراً قانونية، وأن بإمكانه أن ينشئ التزامات قانونية، وأن               
هذه االلتزامات واحدة، كما لو كانت املعاهدة نافذة بالنسبة لتلك الدولـة؛ وأيـد هـذا                

 وأُعرب، مع ذلـك، عـن رأي        .االستنتاج كل من االجتهادات القضائية وممارسات الدول      
مفاده أنه مل جير توضيح ما إذا كان التطبيق املؤقت للمعاهدات تترتب عليه أثـار قانونيـة                 

ووفقاً لرأي آخر، وتوخياً للدقـة، ينـشأ األثـر          .  من اتفاقية فيينا   ١٨تتجاوز أحكام املادة    
التفاق القـائم بـني     القانوين بدرجة أقل عن فعل تطبيق املعاهدة مؤقتاً، وبدرجة أكرب عن ا           

  .الدول على النحو املبني يف بنود املعاهدة اليت تتيح تطبيقها مؤقتاً
وأديل املقرر اخلاص بعدة مالحظات عامة إضافية فيما يتـصل بالنتـائج القانونيـة          -٢٣٧

فأعرب عن رأي مفاده أن التطبيق املؤقت ملعاهدة ما ال ميكن أن            . للتطبيق املؤقت للمعاهدات  
اليت مل تشارك يف    ) أو املنظمات الدولية  (عديل مضمون املعاهدة، وال ميكن للدول       يسفر عن ت  

التفاوض على املعاهدة أن تلجأ إىل تطبيقها تطبيقاً مؤقتاً، وال ميكن للتطبيق املؤقت ملعاهدة ما             
كما ال ميكن أن ينـشئ التطبيـق        . أن ينشئ نظاماً قانونياً قائماً بذاته منفصالً عن املعاهدة        

  .ؤقت حقوقاً للدولة تتجاوز تلك اليت قبلتها الدول واليت تنص عليها املعاهدةامل
وأعرب أعضاء، عن تأييدهم لقرار املقرر اخلاص بعدم اإلقدام على إجـراء دراسـة                -٢٣٨

غري أن أعضاء آخرين رأوا أن مثل       . مقارنة لألحكام احمللية املتعلقة بالتطبيق املؤقت للمعاهدات      
ء من دراسة أوسع بشأن ممارسات الدول، ممكن إجراؤه وأنه ضروري على            هذا التحليل، كجز  

حد سواء للنظر بطريقة سليمة يف املوضوع، حيث إن إمكانية اللجـوء إىل التطبيـق املؤقـت          
ولوحظ أن جلوء دولـة إىل  . ملعاهدة ما تتوقف أيضاً على الوضع القانوين الداخلي للدولة املعنية 

املؤقت مسألة ال تتعلق بالقانون الدويل فحسب، وإمنا جيب حتديـدها           البند الذي يتيح التطبيق     
كما أُشري إىل أن أي دراسة ملمارسـات الـدول   . أيضاً يف ضوء القوانني احمللية الواجبة التطبيق     

ومن . جيب أن تتضمن املمارسات التشريعية والدستورية للدول وأية ممارسات أخرى ذات صلة           
رأي مفاده أنه بينما ميكن أن تترتـب علـى التطبيـق املؤقـت              الناحية األخرى، أُعرب عن     

للمعاهدات آثار يف النظام القانوين احمللي، فإن هذا أمر غري ذي صلة بنظر اللجنة يف املوضـوع                 
  .ووفقاً القتراح آخر، ميكن حبث ممارسات اجلهات الوديعة للمعاهدات. املطروح حالياً

املقرر اخلاص لقرار التطبيق املؤقت ملعاهدة ما       وأُعرب عن آراء خمتلفة بشأن وصف         -٢٣٩
 من اتفاقيـة فيينـا   ٢٥ولوحظ أنه ال ميكن التوفيق بني هذا الرأي واملادة        . بأنه فعل انفرادي  

 اليت تنص بالتحديد على أن التطبيق املؤقت يتم على أساس اتفاق بني الـدول               ١٩٦٩ لعام
زام الناشئ عن إصدار إعـالن بـالتطبيق        ومصدر االلت . وبوصفه ممارسة لإلرادة احلرة للدول    

املؤقت ملعاهدة ما هو املعاهدة نفسها، وليس اإلعالن، وينطوي التطبيق املؤقت ملعاهدة مـا              
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وذُكر أيضاً أنه ميكـن     . على عالقة ترتكز على املعاهدة ال يكون فيها تصرف الدولة انفرادياً          
أُشري يف هذا   (معاهدة ما تطبيقاً مؤقتاً     لدولة أن تعلن بصورة انفرادية منفصلة اعتزامها تطبيق         

الصدد إىل املثال املمكن الذي أعربت فيه اجلمهورية العربية السورية عن اعتزامهـا تطبيـق               
  .)٨٤١()اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية تطبيقاً مؤقتاً

ينا  من اتفاقية في   ٧٠وأُعرب عن تأييد سريان إهناء التطبيق املؤقت بالقياس على املادة             -٢٤٠
والحظ أعضاء آخرون أنه بينمـا يوجـد بعـض          .  اليت تتناول إهناء املعاهدات    ١٩٦٩لعام  

التداخل يف الوضع القانوين لكل من إهناء املعاهدات والتطبيق املؤقت، فإن هذا ال يعـين أن                
كما أن األحكام . القواعد نفسها سارية يف احلالتني، ولو مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال 

لقة باإلهناء يف املعاهدة األصلية ليست ذات صلة، مبوجب هذا الرأي، بإهنـاء تطبيقهـا               املتع
 تنطبـق بالفعـل،     ٧٠ووفقاً لرأي آخر، إذا كان قد جرى التحقق من أن املـادة             . املؤقت

فسيتعني إيضاح ما إذا كان هذا يعين أن القواعد واإلجراءات املتعلقة بإهنـاء املعاهـدات،               
وأُعرب أيـضاً عـن     . يد احمللي، ستسري أيضاً على إهناء تطبيقها املؤقت       والقائمة على الصع  

على إهنـاء   )٨٤٢(اختالف يف الرأي بشأن قابلية تطبيق القواعد املتعلقة بأفعال الدول االنفرادية 
. التطبيق املؤقت، فضالً عن التحقق من عدم إمكانية إجراء هذا اإلهناء على حنـو تعـسفي               

إمكانية اإلهناء االنفرادي للتطبيق املؤقت ينبغي، من حيث املبدأ،         وأُعرب عن رأي مفاده أن      
سيظل سارياً  " العقد شريعة املتعاقدين  "أن تكون مقيدة لضمان استقرار املعاهدات، وأن مبدأ         

 ٢٥ من املادة    ٢الفقرة  واتفق أعضاء آخرون على رأي مفاده أن        . عقب إهناء التطبيق املؤقت   
  ).رهناً بشرط إرسال اإلخطار( على رغبة الدول تنص على حدوث اإلهناء بناء

وفيما يتعلق بالنتائج الناشئة عن اإلخالل بالتزام مدرج يف معاهدة ما جاري تطبيقها               -٢٤١
مؤقتاً، أُعرب عن تأييد قابلية تطبيق القواعد املتعلقة باملسؤولية عن األفعال غـري املـشروعة               

كما لـوحظ أن    .  تنص عليها  ١٩٦٩تفاقية فيينا لعام     من ا  ٧٣دولياً، اليت أُشري إىل أن املادة       
، ميكن  "أو طابعه ] ه[بصرف النظر عن منشأ   " تشري إىل التزام     ٢٠٠١ من مواد عام     ١٢املادة  

ووفقاً لرأي آخر، يتطلب    . أن يشمل االلتزامات الناشئة عن املعاهدات اجلاري تطبيقها مؤقتاً        
إجراء بعض التكييف للقواعد املتعلقة مبسؤولية الدول       األمر التفكري ملياً وال سيما أنه رمبا لزم         

  .يف حالة معاهدة جاري تطبيقها تطبيقاً مؤقتاً
مـا إذا كـان التطبيـق       : وتشمل االقتراحات اليت يتعني مواصلة النظر فيها ما يلـي           -٢٤٢
جزاء يشمل املعاهدة بكاملها، أو ما إذا كان من املمكن االقتصار على التطبيق املؤقت أل              املؤقت

__________ 

)٨٤١( Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of 
Chemical Weapons and on their Destruction, of 3 September 1992, United Nations, Treaty 

Series, vol. 1974, No. 33757, p. 45. 
الوثـائق  تنشئ التزامات قانونية،     التوجيهية اليت تنطبق على اإلعالنات االنفرادية للدول وميكن أن           املبادئانظر   ) ٨٤٢(

 .١٧٦، الفقرة )A/61/10 (١٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم 
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منها فقط، أو ما إذا مل يكن من املمكن فعلياً سوى تطبيق أجزاء منها مؤقتاً؛ ومواصلة حتليـل                  
العالقة بني التطبيق املؤقت للمعاهدات ودخوهلا حيز النفاذ؛ وحتليل أسـاليب إهنـاء التطبيـق               

قت للمعاهدات  املؤقت؛ والنظر فيما إذا كانت قواعد القانون الدويل العريف املتعلقة بالتطبيق املؤ           
هي نفس تلك الواردة يف اتفاقية فيينا؛ فضالً عن دراسة قابلية تطبيق النظام املتعلق بالتحفظات               

واقُترح أيضاً أن يشرع املقرر اخلاص يف النظر يف النتائج املختلفة الناشئة عـن              . على املعاهدات 
وأُعرب أيـضاً عـن   . ألطرافالتطبيق املؤقت للمعاهدات الثنائية يف مقابل املعاهدات املتعددة ا      

  .تأييد اعتزام املقرر اخلاص تناول التطبيق املؤقت للمعاهدات من جانب املنظمات الدولية
وبينما أُعرب عن تأييد اعتزام املقرر اخلاص اقتراح مـشروع مبـادئ توجيهيـة                -٢٤٣
مـواد،  استنتاجات، فوفقاً لرأي آخر، ال ينبغي للجنة أن تستبعد إمكانية وضع مشاريع               أو

  .فعلت يف عملها املتعلق بآثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات كما

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣  
عند تلخيص النقاش املتعلق بالتقرير الثاين، الحظ املقرر اخلاص، فيما الحظ، وجود              -٢٤٤

 اليت قـررت    اتفاق عام على أن املنطلق األساسي للموضوع هو أن حقوق والتزامات الدولة           
تطبيق املعاهدة أو أجزاء منها تطبيقاً مؤقتاً، رهناً خبصوصيات املعاهدة املعنية، تظل واحـدة،              

وبناء عليه، فقد اتُّفـق يف      . كما لو كانت املعاهدة قد دخلت حيز النفاذ بالنسبة هلذه الدولة          
 ملعاهـدة مـا     اللجنة، من حيث املبدأ، على أن أي إخالل بالتزام ناشئ عن التطبيق املؤقت            

يشكل فعالً غري مشروع دولياً، ويطلق بالتايل القواعد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال              
  .غري املشروعة دولياً

وأشار املقرر اخلاص إىل أن املظاهر املختلفة للتطبيق املؤقت احملددة يف تقريره إمنا هـي                 -٢٤٥
فقد عرض األمناط األكثـر شـيوعاً يف   . رىجملرد اإليضاح، ومل يستبعد إمكانية تقدمي أمثلة أخ       

املمارسة كوسيلة حاول من خالهلا زيادة منهَجة القواعد الـسارية علـى التطبيـق املؤقـت                
 من اتفاقية فيينـا     ٢٥للمعاهدات، وهذا هو ما مل حيدث يف أثناء التفاوض على ما بات املادة              

دمة بشأن كيفية االضطالع بالعمل     كما أنه أحاط علماً باالقتراحات املختلفة املق      . ١٩٦٩ لعام
املتعلق باملوضوع، مبا يف ذلك اعتماد هنج يغلب عليه الطابع االستقرائي، وعدم االكتفاء بالنظر              

  .يف ممارسات الدول وإمنا أيضاً النظر يف االجتهادات القضائية وآراء األكادمييني
ملعرب عنها فيمـا يتـصل      وأكد املقرر اخلاص أنه أحاط علماً أيضاً بدواعي القلق ا           -٢٤٦

وأوضح أن نيته كان تتجه     . بإشارته يف حتليله إىل قابلية تطبيق قواعد األفعال االنفرادية للدول         
إىل تسليط الضوء على حقيقة مؤداها أن األمر متروك متاماً للدول املتفاوضـة أو املتعاقـدة                

ا، ينشأ االلتزام القانوين على     وهكذ. الختاذ قرارها بشأن تطبيق معاهدة ما تطبيقاً مؤقتاً أم ال         
الدول ال عند إبرام املعاهدة اليت تتضمن بنداً يتيح التطبيق املؤقت، وإمنا عند تلـك النقطـة                 

وأوضح أنه تعّمد عـدم  . الزمنية اليت تقرر فيها الدولة انفرادياً اللجوء إىل هذا التطبيق املؤقت        
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االلتزامات القانونية، وإمنـا بوصـفه      " مصدر"اإلشارة إىل اإلعالن االنفرادي املعين بوصفه       
  .باملعىن الزمين، أي الفعل الذي أطلق التطبيق املؤقت" منشأها"

وأشار املقرر اخلاص كذلك إىل أنه أحاط علماً باالقتراحات اليت طُرحت بشأن قضايا               -٢٤٧
ل التطبيق املؤقت   حمددة يتعني النظر فيها يف تقريره املقبل، مثل إمكانية قيام الدول املتعاقدة بقبو            

عن طريق طرف ثالث حىت عندما ال تكون معاهدة تنص صراحة على التطبيق املؤقت؛ فـضالً              
وبينما الحظ وجـود آراء خمتلفـة يف        . عن إجراء دراسة ملمارسات اجلهات املودعة للمعاهدة      

راح القاضي  اللجنة إزاء ضرورة إجراء دراسة مقارنة للتشريعات احمللية، فقد أشار أيضاً إىل االقت            
وذكر . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٤٦ من املادة    ١ والفقرة   ٢٧بالنظر يف إمكانية تطبيق املادة      

 اليت ميكـن أن     ١٩٦٩أن ذلك سيجري كجزء من دراسة أوسع جلميع مواد اتفاقية فيينا لعام             
  ).وغري املقتصرة على إهناء املعاهدات(تكون ذات صلة بالتطبيق املؤقت للمعاهدات 

وأعرب املقرر اخلاص كذلك عن اعتزامه القيام يف تقريره املقبـل بإمتـام حتليـل                  -٢٤٨
كما أنه يعتزم النظر يف النظام القانوين الساري     . اإلسهامات املقدمة من الدول بشأن ممارساهتا     

على املعاهدات املربمة بني الدول واملنظمات الدولية، وتلك املربمة فيمـا بـني املنظمـات               
وذكر أنه سيقترح مشاريع مبادئ توجيهية أو استنتاجات لكي تنظر فيها اللجنة يف              ،الدولية

  .دورهتا املقبلة
  


