
 المرفق األول

 االتفاق والممارسة الالحقان وبصفة خاصة:، المعاهدات عبر الزمن
(السيد غيورغ نولتي)

 مقدمة  -ألف
 ريتـوفلة. بـل هـي أدوات مـدليست املعاهدات لفافات جا -١

ــا  للوفــاءاالســتقرار ألطرافهــا و  بــاألغراض الــيت جتســدها. ولــذلك فإ
تكيــــف مــــع احلــــاالت إذ يتعــــني أن تتتغــــري مــــع مــــرور الوقــــت، قــــد 

، اجلديــدة، وتتطــور مــع االحتياجــات االجتماعيــة للمجتمــع الــدويل
ا   .قد تتقادم أحياناً بل إ

كمســـألة عامـــة   "الـــزمن املعاهـــدات عـــرب"وتعكـــس مســـألة  -٢
وتر القـائم بـني متطلبـات االسـتقرار والتغـري يف قـانون املعاهـدات. الت

يف  فمـــن جهـــة، يكمـــن غـــرض املعاهـــدة وقـــانون املعاهـــدات عمومـــاً 
تــوفري االســتقرار يف مواجهــة الظــروف املتطــورة. ومــن جهــة أخــرى، 

ــــنظم القانونيــــة مراعــــاة التطــــورات  ــــيح ال حــــىت الالحقــــة يتعــــني أن تت
 .اق األطراف وتعيني حدودهالتف البّناءحرتام االتضمن 

ا  -٣ ومن املهم يف كل نظام قانوين حتديد الكيفية اليت تؤثر 
واألحــداث والتطــورات الالحقــة علــى القــانون القــائم. ففــي  األفعــال

القانون الوطين، تتمثل أهم التطورات الالحقـة لسـن قـانون أو إبـرام 
 يفألطـراف تـدخلها اهليئـات التشـريعية أو االـيت تعديالت العقد يف 

ـــا احملـــاكم. ويف القـــانون  العقـــد ويف التفســـريات املتطـــورة الـــيت تقـــوم 
ســيما  الــدويل، يتســم الوضــع بتعقيــد أكــرب. فاملصــادر املختلفــة، وال

القــانون التعاهــدي والقــانون العــريف، ختضــع لقواعــد وآليــات خمتلفــة؛ 
ا تتفاعل فيما بينها.  بل إ

أي قاعــدة مــن القواعـــد ويف حالــة القــانون العــريف، تكـــون  -٤
تعبـري عـن ال  مـنتصاحب أشكاالً معينة  أفعال مثرة عملية جتمع بني

 التقييم القانوين وردود الفعل عليها (ممارسة الدول واالعتقاد باإللزام
، وجتعـل ). وتتواصل هذه العملية عـرب الـزمن، مبـدئياً )(

أو الضـغط  من تلك القاعدة موضوع عملية متواصلة مـن التكـريس
ـــــة القـــــانون العـــــريف، تشـــــكل  ،اهلـــــادف إىل التغيـــــري. وهكـــــذا يف حال

مــن عمليــة  ، جــزءاً مبــدئياً  ،واألحــداث والتطــورات الالحقــة األفعــال
 ، وال ختتلف عنها. اتشكيل القانون العريف نفسه

ويف القــانون التعاهــدي، مــن جهــة أخــرى، ال بــد مــن متييــز  -٥
واألحــــــداث  األفعـــــالعـــــن  واضـــــحاً  املعاهـــــدة وعمليـــــة إبرامهـــــا متييــــــزاً 

والتطورات الالحقة اليت قد تؤثر على وجود تلك املعاهـدة أو حمتواهـا 
و/أو أشـخاص  دولأو معناها. فاملعاهدة اتفـاق ذو طـابع رمسـي بـني 

آخــرين مــن أشــخاص القــانون الــدويل يرمــي إىل احلفــاظ علــى االتفــاق 
أو األحـداث  لاألفعـا الـزمن. ولـذلك، فـإن عـرب يف شكل ملزم قانونـاً 

ـــــــأو التطـــــــورات الالحقـــــــة ال ميكـــــــن أن  ؤثر علـــــــى وجـــــــود معاهـــــــدة ت

حمتواهـــا أو معناهـــا إال بشـــروط معينـــة. ومـــن أجـــل أمـــن العالقـــات  أو
. ويضـرب حكـم حمكمـاً  التعاهدية ينبغي حتديد تلك الشـروط حتديـداً 

 - يكوفوتشــــــــــــغاب مشــــــــــــروع حمكمــــــــــــة العــــــــــــدل الدوليــــــــــــة يف قضــــــــــــية
ــا قــانون املعاهــدات  يعمــلللكيفيــة الــيت  جيــداً  مثــاالً  )١(يمــاروسغنا

واألحـــداث والتطـــورات الالحقـــة الـــيت ميكـــن أن  باألفعـــالفيمـــا يتعلـــق 
 معناها. وأحمتواها  وأتؤثر على وجود معاهدة 

ح أن تعيـــــــد اللجنـــــــة النظـــــــر يف قـــــــانون املعاهـــــــدات قـــــــرتَ ويُ  -٦
ما تنشأ مشاكل يف  الزمن. فكثرياً  عربتطور املعاهدات ب يتعلق فيما

بعــــض املعاهــــدات املهمــــة  ومــــع مــــرور الــــزمن وبلــــوغهــــذا الســــياق. 
فــإن مثــة احتمــاًال أكــرب لنشــوء تلــك معينــة،  املتعــددة األطــراف ســناً 
 . املشاكل يف املستقبل

موضــــــــــوع الــــــــــيت ينبغــــــــــي أن يشــــــــــملها وانــــــــــب وأحــــــــــد اجل -٧
حقة دور االتفاق الالحق واملمارسة الالهو  "املعاهدات عرب الزمن"

 سيما فيما يتعلق بتفسري للدول األطراف يف تفسري املعاهدات، وال
الغـرض مـن القاعـدة إىل  إىل حد مـا للمعاهـدات اسـتناداً  ديناميكي
). أدنــاه هــاءو  بــاء الفــرعني ، بصــورة أكثــر حتديــداً،(انظــر التعاهديــة
مراعاة تطور السياق القانوين أو بروز احتياجات جديدة  فباإلمكان
تم  . "حياً  صكاً "ع الدويل إذا اعتربت املعاهدة يف ا

هـــو  "املعاهـــدات عـــرب الـــزمن"عـــد آخـــر يف موضـــوع ومثـــة بُ  -٨
أو األحــــــداث أو  األفعــــــالاألثــــــر الــــــذي ميكــــــن أن يكــــــون لــــــبعض 

ـــاً التطـــورات علـــى اســـتمرار وجـــود املعاهـــدة،   . وتتعلـــق كليـــاً أو جزئي
ـــاء املعاهـــدات أو االن ســـحاب أوضـــح املســـائل يف هـــذا الســـياق بإ

)، ١٩٦٩لعــــــام مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا  ٦٠و ٥٩و ٥٤منهــــــا (املــــــواد 
 ٥٨و ٥٧(املــــواد  نفاذهـــا ) وتعليـــق٥٦ونقـــض املعاهـــدات (املـــادة 

ــــة يف آثــــار ذلــــك فيمــــا يتعلــــق )، واملســــألة ذات الصــــلة ٦٠و املتمثل
ــــة فيينــــا تتنــــاول عــــدداً و الســــريان الــــزمين. ب ــــاء  اتفاقي مــــن أســــباب إ

بوضـوح يتعلـق  البعض من هذه األسباباملعاهدة أو تعليق آثارها: 
ـــاء املعاهـــدات الـــيت ال تتضـــمن  مبـــرور الوقـــت، مـــن قبيـــل مســـألة إ

اءهــــــا وال تــــــنص علــــــى الــــــنقض أو االنســــــحاب  حكمــــــاً  يتنــــــاول إ
). فنشــوء ٦٢(املــادة  األساســي يف الظــروف) أو التغــري ٥٦ (املــادة

تقـادم املعاهـدة   يد عـن املعاهـدة، ممـا قـد يفيـد ضـمناً قاعدة عرفية حت
ـــــاء كليـــــاً أو جزئيـــــاً  ، مســـــألة مل تتناوهلـــــا اتفاقيـــــة فيينـــــا كمســـــوغ إل

 .املسوغاتتلك  أحدا بأالقول  وإن جازاملعاهدة، 
__________ 

)١(
.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

عد آخر للموضـوع هـو األثـر الـذي ميكـن مثة بُ  ،ومع ذلك -٩
علــى  املســتجدأو القــانون العــريف  املســتجدةأن يكــون للمعاهــدات 

معاهــدة معينــة. وهــذا مــا يتعلــق بتعــديل معاهــدة بــإبرام معاهــدة أو 
مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا  ٤١أكثـــــــر مـــــــن املعاهـــــــدات الالحقـــــــة (املـــــــادة 

بتعديل معاهـدة عـن طريـق قاعـدة  )، لكنه يتعلق أيضاً ١٩٦٩ لعام
طارئة يف القانون الدويل العـريف. ومثـة مسـألة حمـددة يف هـذا السـياق 

دة آمــرة جديــدة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدويل هــي نشــوء قاعــ
ا الزمين. ٦٤(املادة   ) وآثار سريا
ومثة جانب رابع يف آثـار الـزمن علـى معاهـدة هـو إمكانيـة  -١٠

فيمــا يتعلــق خاصــة تقــادم بعــض أحكامهــا. وهــذا مــا يكتســي أمهيــة 
باملعاهدات الشارعة. فاحلاجة إىل تنقيح بعض املعاهدات ما فتئت 

 ببنود تـنص علـى آليـات للمراجعـة، لكـن يف معظـم املعاهـدات لىبتُ 
 .مل يتم تناول احتمال تقادمها مستقبالً 

ـــــاق الالحـــــق  -باء بصـــــفة خاصـــــة: موضـــــوع االتف
 والممارسة الالحقة فيما يتعلق بالمعاهدات

الغـــرض منهـــا ضـــمان مراعـــاة  للقـــانون الـــدويل ميـــزة حمـــددةٌ  -١١
تطور الظروف على حنو يتالءم مع اتفـاق األطـراف. وقـد أشـري إىل 

لعــــــام  )(أ) و(ب) مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا٣(٣١هــــــذه امليــــــزة يف املــــــادة 
تتمثــل يف االعــرتاف بالــدور الــذي يقــوم بــه االتفــاق هــي . و ١٩٦٩

الالحــق واملمارســة الالحقــة يف تفســري املعاهــدة. فهاتــان الوســـيلتان 
التفســــرييتان تكتســــيان أمهيــــة عمليــــة كبــــرية. وقــــد أشــــارت احملـــــاكم 

)(أ) ٣(٣١الدوليـــة وغريهـــا مـــن أجهـــزة تســـوية املنازعـــات إىل املـــادة 
تفاقيــة يف عــدد كبــري مــن القضــايا. وهــذا مــا يصــدق االو(ب) مــن 

وكـــذا علـــى ســـالفتها حمكمـــة العـــدل  )٢(علـــى حمكمـــة العـــدل الدوليـــة
املمارســـة الالحقـــة بـــدور مهــــم يف كمـــا قامـــت . )٣(الـــدويل الدائمـــة

__________ 
أخرى،  ، ضمن قضاياانظر)٢(

سوابقها شارات إىل من اإل اً مزيدوقد أوردت احملكمة  .
 ،/سيدودوجزيرة كاسيكيلية ـيف قضي ئيةالقضا

. 
أخرى،  ، ضمن قضاياانظر)٣(

.

حمكمــة التحكــيم املعنيــة مبطالبــات  يف قضــاءو  ،)٤(قــرارات التحكــيم
، )٦(واحملكمــة الدوليــة لقــانون البحــار ،)٥(الواليــات املتحــدة -إيــران 

ــــــــــة حلقــــــــــوق اإلنســــــــــان واحملكمــــــــــة الدوليــــــــــة ، )٧(واحملكمــــــــــة األوروبي
جـــارة العامليـــة ويف تقـــارير أفرقـــة منظمـــة الت ،)٨(ليوغوســـالفيا الســـابقة

__________ 
أخرى،  ، ضمن قراراتانظر)٤(

؛ 
 أعاله)، ٢٢٥نظر احلاشية (ا 

؛ ٢١١-٢٠٩، الفقرات ٥٧-٥٦ص 

.
 انظر)٥(

. 
انظر )٦(

. 
انظر )٧(

.
انظر )٨(

انظر  .
.أيضاً 



المعاهدات عبر الزمن

وباإلضــافة إىل ذلـك، تشــري . )٩(التابعــة هلـا سـتئنافاالهيئــة تقـارير و 
إىل املمارســة الالحقــة باعتبارهــا وســيلة لتحديــد  احملــاكم احملليــة مــراراً 

 .)١٠(أثر معاهدة ما على النظام القانوين الداخلي
عـامي بـني مـا وقد تناولـت اللجنـة هـذا املوضـوع يف الفـرتة  -١٢

. )١١(يف إطـــــار عملهـــــا بشـــــأن قـــــانون املعاهـــــدات ١٩٦٦و ١٩٥٧
__________ 

انظر )٩(

.
 ،على سبيل املثال ،انظر)١٠(

.
ـــــــاين عـــــــن قـــــــانون املعاهـــــــدات للمقـــــــرر اخلـــــــاص جريالـــــــد )١١( ـــــــر الث التقري

لــد ١٩٥٧ حوليـــةفيتزمــوريس،   ٢٥و ٢٢، ص الوثيقـــة الثـــاين، ، ا
؛ والتقريـــر األول عـــن قـــانون املعاهـــدات للمقـــرر اخلـــاص مهفـــري ٦٨و ٤٤و ٣٩و

لـد الثــاين، ١٩٦٢ حوليــةوالـدوك،  ؛ ٦٩، ص و الوثيقــة ، ا
لـــد الثـــاين، ١٩٦٣ حوليـــةوالتقريـــر الثـــاين،  ، و الوثيقـــة ، ا

لـــد ١٩٦٤ حوليـــة؛ والتقريـــر الثالـــث، ٨٠و ٧١-٦٩و ٦٦و ٦٤و ٦٠ص  ، ا
 ٥٥و ٥٣-٥٢و ٤٠-٣٩، ص و الوثيقـــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــــاين، 

ـــــــــع، ٦٢و ٦٠-٥٩و لـــــــــد الثـــــــــاين، ١٩٦٥ حوليـــــــــة؛ والتقريـــــــــر الراب الوثيقـــــــــة ، ا
لــــــد ١٩٦٦ حوليــــــة؛ والتقريــــــر اخلــــــامس، ٤٩، ص و  ، ا

؛ والتقريـــــر الســـــادس، املرجـــــع ٢٨، ص و الوثيقـــــة الثـــــاين، 
، ٩١-٨٧، ص ٦٨، مشــــــروع املــــــادة و الوثيقــــــة ، نفســــــه

؛ والــــــدورة اخلامســــــة عشــــــرة للجنــــــة، ١٠١و ٩٩-٩١، ص ٦٩ومشـــــروع املــــــادة 

فيمـا يتصـل مبشـاريع املـواد  تناولت اللجنة املوضـوع بإجيـاز الحقـاً  مث
املتعلقـــة باملعاهـــدات املربمـــة بـــني الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة أو بـــني 

املعــــين  ةقــــام فريــــق الدراســــ وأخــــرياً . )١٢(منظمتــــني دوليتــــني أو أكثــــر
ت الناشئة عن تنوع وتوسع القانون القانون الدويل: الصعوبا ؤتجز ب

الدويل، بالتطرق بإجياز ملوضوع االتفاق الالحق واملمارسة الالحقـة 
 .)١٣(فيما يتعلق باملعاهدات

لـــــــد ١٩٦٣ حوليـــــــةمناقشـــــــات اجللســـــــات العامـــــــة،  ، ٦٨٧اجللســـــــة ، األول، ا
؛ واجللســــــــــة ١٠٩، ص ٦٩٠؛ واجللســــــــــة ١٠٠، ص ٦٨٩؛ واجللســــــــــة ٨٩ ص

، ٧٠٦؛ واجللســـة ١٣٩و ١٣٦، ص ٦٩٤؛ واجللســـة ١٢١و ١١٦، ص ٦٩١
؛ واجللســـــــة ٢٦٩، ص ٧١٢؛ واجللســـــــة ٢٢٦، ص ٧٠٧؛ واجللســـــــة ٢٢٤ص 
؛ والــدورة السادســة عشــرة للجنــة، مناقشــات اجللســات العامــة، ٣١٦، ص ٧٢٠
لــــــد ١٩٦٤ حوليــــــة ، ٧٥٢لســــــة ؛ واجل٤٠-٣٩، ص ٧٢٩األول، اجللســــــة ، ا

؛ ٢٣٠، ص ٧٥٨؛ واجللســـــــــــــة ١٩٣-١٩٢، ص ٧٥٣؛ واجللســـــــــــــة ١٩٠ص 
 ٢٨٢، ص ٧٦٦؛ واجللســـــــــــــــــــــــــة ٢٧٩-٢٧٨و ٢٧٦، ص ٧٦٥واجللســـــــــــــــــــــــــة 

، ٧٦٩؛ واجللســـــــــــة ٢٩٨-٢٩٦، ص ٧٦٧؛ واجللســـــــــــة ٢٨٨و ٢٨٦-٢٨٤و
؛ والـــدورة الســـابعة ٣١٨و ٣١٦، ص ٧٧٠؛ واجللســـة ٣١٣و ٣١١-٣٠٨ص 

لــد ١٩٦٥ ليــةحو عشـرة للجنــة، مناقشــات اجللســات العامـة،  اجللســة  ،األول، ا
؛ ١٩١، ص ٨٠٢؛ واجللســـــــــــــة ١٦٥، ص ٧٩٩؛ واجللســــــــــــة ١٠٥، ص ٧٩٠

لــــــد ١٩٦٦ حوليــــــةو ؛ ٥٧و ٥٥، ص ٨٣٠اجللســــــة )، األول(اجلــــــزء  األول، ا
، والــــــدورة الثامنــــــة عشــــــرة للجنــــــة، مناقشــــــات اجللســــــات العامــــــة، املرجــــــع نفســــــه

لــــــــــــد ، ٨٥٩؛ واجللســــــــــــة ٩٦، ص ٨٥٧اجللســــــــــــة  ،األول (اجلــــــــــــزء الثــــــــــــاين) ا
؛ ١٨٦، ص ٨٧٠؛ واجللســـــــــــــة ١٦٦، ص ٨٦٦؛ واجللســـــــــــــة ١١٤-١١٣ ص

بوصــــفه  ٦٨مــــد مشـــروع املـــادة اعتُ : ٨٨٣؛ واجللســـة ١٩٧، ص ٨٧١واجللســـة 
بوصـفه  ٦٩مـد مشـروع املـادة اعتُ  :٨٩٣اجللسـة و  ؛٢٦٧-٢٦٦، ص ٣٨املادة 
.٣٢٩-٣٢٨، ص ٢٧املادة 

ـــــر الثالـــــث بشـــــأن مســـــألة)١٢( بـــــني الـــــدول  املعاهـــــدات املعقـــــودة التقري
، للمقـــرر اخلـــاص بــــول واملنظمـــات الدوليـــة أو بـــني منظمتـــني دوليتــــني أو أكثـــر

لــد الثــاين (اجلــزء ١٩٧٤ حوليــةرويــرت،  ، ص الوثيقــة )، األول، ا
لــــد الثــــاين، ١٩٧٥ حوليــــةوالتقريــــر الرابــــع،  ؛١٤٨ ، الوثيقــــة ، ا
 حولية، مناقشات اجللسات العامة، للجنة ة والعشرونالتاسعالدورة ؛ و ٤٤ص 

لـــــــــد ١٩٧٧ ومـــــــــا يليهـــــــــا؛ واجللســـــــــة  ١٢٣ص  ،١٤٣٨اجللســـــــــة  ،األول، ا
ـــــــون الـــــــدورة ؛ و ٢٣٥-٢٣٤، ص ١٤٥٨ ـــــــة والثالث ـــــــةاحلادي ، مناقشـــــــات للجن

لـــــد ١٩٧٩ حوليــــةاجللســــات العامـــــة،  ؛ ٧٧ص  ،١٥٤٨اجللســـــة  ،األول، ا
، ١٩٨١ حوليــةالثالثــة والثالثــون للجنــة، مناقشــات اجللســات العامــة، الــدورة و 

لــــد  الــــدورة الرابعــــة والثالثــــون للجنــــة، ؛ و ١٦٩ص  ،١٦٧٥اجللســــة  ،األولا
لــــد األول، اجللســــة ١٩٨٢حوليـــة مناقشـــات اجللســــات العامــــة،  ، ١٧٠٢، ا

.٣٥٢و ٣٣٤، ص ٣١املادة اعُتمدت  :١٧٤٠واجللسة  ؛٣٠-٢٩ص 
(االتفاقـــــات الالحقـــــة) مـــــن االتفاقيـــــة  ٣٠املـــــادة  بـــــني "الصـــــالت)١٣(

مـن ميثـاق  ١٠٣) واملـادة تعـديل املعاهـدات فيمـا بـني الـدول(منها  ٤١واملادة 
" (تقريــر فريــق الدراســة، امليثــاق)املرتتبــة علــى لتزامــات االاألمــم املتحــدة (أولويــة 

، مستنسخة؛ ترد ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٨املؤرخة  الوثيقة 
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٤ حوليـــــةيف  ، يف ٣٥٨-٣٠٠الفقـــــرات )، الثـــــاين، ا

الدراسة التحليلية اليت أعدها فريق الدراسة التابع للجنة بشـأن ؛ و )٣٤٣الفقرة 
 ١٣املؤرخــــة  و و وثيقـــة ال، جتـــزؤ القـــانون الــــدويل

 ١٨١و ١٦٦-١٦٥و ٤٦-٤٥و ١١ص [ مستنســـــخة، ٢٠٠٦بريل أنيســـــان/
.أعاله) ١٩٥] (انظر احلاشية ١٩٥-١٩٤و ١٨٧و



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

هــل ينبغــي أن تــدرس لجنــة القــانون الــدولي  -جيم
موضوع االتفاق الالحق والممارسة الالحقـة 

 فيما يتعلق بالمعاهدات؟

ـــواردة يف  -١٣ رغـــم األمهيـــة العمليـــة الكبـــرية لوســـائل التفســـري ال
ـا قلمـا ١٩٦٩لعـام )(أ) و(ب) مـن اتفاقيـة فيينـا ٣(٣١املادة  ، فإ

تناولتها احملاكم الدولية بتحليل يتجاوز ما تتطلبه القضـايا املعروضـة 
مـــا   عليهـــا. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، فـــإن وســـائل التفســـري هـــذه نـــادراً 

ي أو مقارن أو نظـري مسـتفيض. والواقـع كانت موضوع حبث عمل
ـــه صـــلة باملوضـــوع مـــن االتفـــاق الالحـــق أو ممارســـة الـــدول  أن مـــا ل

مـــــا ال تســـــلط عليـــــه  وكثـــــرياً  بصـــــورة وافيـــــة الالحقـــــة ال يوثـــــق دائمـــــاً 
 اإلجراءات القانونية. سياق األضواء إال يف 

ــــدما تو  -١٤ ســــيما  معينــــة، وال املعاهــــدات املهمــــة ســــناً  بلــــغعن
، يصـــبح الســــياق ١٩٤٥ حلقبـــة مــــا بعـــد عـــامالشـــارعة املعاهـــدات 

عـــن الســياق الـــذي صــيغت فيـــه. ونتيجـــة  الــذي تعمـــل فيهــا خمتلفـــاً 
لــذلك، فــإن مــن األرجــح أن ختضــع بعــض أحكــام هــذه املعاهــدات 
جلهود إعادة التفسري، ورمبا تكون موضوع تعـديل غـري رمسـي. وهـذا 

ثــر عموميــة. مــا قــد يتعلــق بقواعــد تقنيــة وكــذا بقواعــد موضــوعية أك
خطـر إمـا تواجـه  بقـدر مـا وبقدر ما يتطور سياق هـذه املعاهـدات،

أقـل قــدرة علــى الوفـاء مبوضــوعها وغرضــها، أو بــأن تصــري  "اجلمـود"
عـادة و األساس الذي تسـتند إليـه يف اتفـاق األطـراف.  خطر فقدان

، وإن بطريقة ارغب األطراف يف معاهدة يف احلفاظ على اتفاقهتما 
 ةالالحقـــ اترمــي االتفاقـــتلبــات الوقـــت الـــراهن. و تتماشــى مـــع متط

ــــــج مـــــــرن يف تطبيــــــق املعاهـــــــدات  واملمارســــــة الالحقــــــة إىل إجيـــــــاد 
 . )١٤(للتوقع وقابالً  وتفسريها، يكون يف آن واحد عقالنياً 

لالتفـــــــاق الالحـــــــق  بتوضـــــــيح مـــــــاولقـــــــد تعـــــــزز االهتمـــــــام  -١٥
واملمارســــة الالحقــــة مــــن أمهيــــة وأثــــر قــــانونيني بتزايــــد نــــزوع احملــــاكم 

ويتسم ه يراعي غرضها الدولية إىل تفسري املعاهدات من خالل توجُّ 
، كانـت مسـألة ١٩٦٩لعـام . وقبل اعتماد اتفاقيـة فيينـا باملوضوعية

در ما إذا كان ينبغي تغليب طريقة موضوعية بقدر أكرب أو ذاتية بق
. وبينمــــــا ركــــــزت )١٥(أكـــــرب يف تفســــــري املعاهـــــدات مســــــألة مفتوحـــــة

علــى العوامــل املوضــوعية، فــإن االجتــاه بالفعــل تركيــزاً أقــوى تفاقيــة اال
 . فقـد قضـت مــثالً حنـو تفسـري موضــوعي للمعاهـدات ظـل متواصــالً 

بـــأن التفســـري  ٢٠٠٥لعـــام  آيَـــرن رايـــنحمكمـــة التحكـــيم يف قضـــية 
 مـــن حيـــث  فعـــاالً  معاهـــدة تطبيقـــاً مـــن شـــأنه أن يضـــمن لل التطـــوري

 
__________ 

ـــــــ "شــــــرط بقــــــاء الشــــــيء علــــــى حالــــــه" خبصــــــوص عالقــــــة التغــــــري )١٤( ب
، انظــــــــــــــر )(

.١٠٤الفقرة )، هلذا املرفق، أعاله ١(احلاشية  
 انظر خبصوص التطورات التارخيية)١٥(

.

ح علـى تطبيـق يـرجَّ "موضوعها وغرضها. وأكدت احملكمة أن ذلـك 
ويف وقـــت يواجـــه فيـــه القـــانون . )١٦("صـــارم لقاعـــدة الســـريان الـــزمين

، يشــكل )١٧("للمحــاكم واهليئــات القضــائية الدوليــة انتشــاراً " الــدويل
املعاهــدة، مــن  فعاليــةللمعاهــدات طريقــة لضــمان التطــوري التفســري 
إىل  التطــــوريومــــن جهــــة أخــــرى ميكــــن أن يفضــــي التفســــري  ،جهــــة

يتجــاوز نطــاق الرضــا الفعلــي لألطــراف.  إعــادة تفســري املعاهــدة مبــا
ة للتوقع وأكثر يوهذا ما جيعل الرجوع إىل املمارسة الالحقة أقل قابل

مل يقتصــر االســتظهار باملمارســة الالحقــة  إذاأمهيــة يف الوقــت ذاتــه: 
فــإن تفســري  )١٨(وضــيح االتفــاق الفعلــي واملتواصــل لألطــرافعلــى ت

لكـــــن املمارســـــة  ،املعاهـــــدات ميكـــــن أن يصـــــبح أقـــــل قابليـــــة للتوقـــــع
علــى  ســتخدم دلــيالً الالحقــة ميكنهــا أن تصــبح أكثــر أمهيــة عنــدما تُ 

فهـــــم دينـــــامي للصـــــكوك التعاهديـــــة (علـــــى ســـــبيل املثـــــال، عنـــــدما 
ــــــــة حلقــــــــوق اإلنســــــــان عــــــــ  ةن االتفاقيــــــــتتحــــــــدث احملكمــــــــة األوروبي

يتعــــني تفســــريه علــــى ضــــوء ظــــروف [...] ، اً حيــــ "صــــكاً  باعتبارهــــا
 .)١٩()"الوقت الراهن

كمـــــا يـــــؤثر االتفـــــاق الالحـــــق واملمارســـــة الالحقـــــة علــــــى  -١٦
ـــــ مـــــا ـــــوع"جتـــــزؤـ "يســـــمى ب ـــــر  " و"تن ـــــدويل. غـــــري أن تقري القـــــانون ال

مبســــألة املمارســــة  مل يــــزد علــــى أن أحــــاط علمــــاً  )٢٠(ةالدراســــ فريــــق
السادسـة  ولعل هذا هو سبب تقدمي اقرتاح يف اللجنة. )٢١(الالحقة

ــــــدويل يف موضــــــوع تكييــــــف  ٢٠٠٦عــــــام  ــــــة القــــــانون ال لتنظــــــر جلن

__________ 
)١٦(

.
 انظر)١٧(

؛ انظر أيضًا 

.
)١٨(

 .٢٤أعاله)، ص هلذا املرفق،  ٣(انظر احلاشية  
)١٩(

؛ و
.٧١أعاله)، الفقرة  ٣٢٤(انظر احلاشية  

للجنـــة بشـــأن  الـــيت أعـــدها فريـــق الدراســـة التـــابعالدراســـة التحليليـــة )٢٠(
(انظـــر  )، مستنســـخةو و جتـــزؤ القـــانون الـــدويل (

.أعاله) ١٩٥احلاشية 
) ٢٨٨(احلاشـية  ٢٢٤و ١٠٩و ١٢ اتانظر املرجع نفسه، الفقـر )٢١(
.  ٤٧٦و ٤٦٤و ٤١٢و ٣٥٤و



المعاهدات عبر الزمن

التأكيــد بصــفة خاصــة  املعاهـدات الدوليــة مــع الظــروف املتغـرية، مــع
 .)٢٢(على ميدان االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة

ق والســــــبب األخـــــــري الــــــذي يـــــــربر دراســــــة االتفـــــــاق الالحـــــــ -١٧
 ناشــئ ســببواملمارســة الالحقــة باعتبارمهــا وســيلة لتفســري املعاهــدات 

عن أثرمهـا علـى املسـتوى احمللـي. ففـي اململكـة املتحـدة، الحـظ اللـورد 
لــس اللــوردات أن املمارســة الالحقــة  نيكــولز يف قــرار حــديث العهــد 

معاهـــدة، إذ هـــو غايـــة ال ميكـــن  لتعـــديللـــن تكـــون الطريقـــة الســـليمة 
ويف الواليات املتحـدة، . )٢٣(باختاذ إجراء لتعديل املعاهدةحتقيقها إال 

التفـاهم الالحــق "معاهـدة باالسـتناد إىل  فسـرت احملكمـة العليـا مــؤخراً 
. وتعتـــرب مســـألة أمهيـــة املمارســـة )٢٤(احلاصـــل بـــني الطـــرفني "للتصـــديق

دات يف الواليــــات املتحــــدة الالحقــــة باعتبارهــــا وســــيلة لتفســــري املعاهــــ
مــن مســألة أكــرب هــي مســألة اآلثــار الــيت ميكــن أن تكــون لشــىت  جــزءاً 

 وأي مــن هــذه املصــادرالقــانون احمللــي،  علــىمصــادر القــانون الــدويل 
لـــس الشـــيوخ يف الواليـــات املتحـــدة ولـــئن . )٢٥(يســـمح بـــدور أكـــرب 

العـــريف مانعـــت احملكمـــة العليـــا يف الواليـــات املتحـــدة يف أخـــذ القـــانون 
ـا ، )٢٦(بعني االعتبار عنـد تفسـريها التفاقـات دوليـة الناشئ مؤخراً  فإ

ويكتسـي هـذا . )٢٧(أشارت صراحة إىل ممارسة الحقة يف عدة قضـايا
ففـــي . )٢٨(اجلانـــب مـــن املســـألة أمهيـــة بالنســـبة لبلـــدان أخـــرى كـــذلك

__________ 
للمناقشـــة الـــيت جـــرت يف أعدتـــه األمانـــة العامــة،  ،مــوجز مواضـــيعي)٢٢(

ـــــا احلاديـــــة والســـــتني اللجنـــــة السادســـــة وثيقـــــة ال، للجمعيـــــة العامـــــة خـــــالل دور
.٣١، الفقرة 

)٢٣(
.

) مــــــع أعــــــالههلــــــذا املرفــــــق،  ١٠انظــــــر احلاشــــــية ( )٢٤(
إحاالت إضافية.

لالطالع على حملة عامة، انظر )٢٥(

.
قضـــــــــية  انظـــــــــر)٢٦(

 ال تســـــاعد كثـــــرياً ": قـــــائالً  كتـــــب القاضـــــي   حيـــــث ،
 مبوجـــب القـــانون الـــدويل العـــريف يف تأويـــل أحكـــام معاهـــدة لتســـليم األمـــمممارســـة 
."املنوالهذا اختطف على  فرداً  الحقاً أو سلطة حمكمة يف أن حتاكم  ،املطلوبني

هلــــــذا  ١٠(احلاشــــــية  باإلضـــــافة إىل  مــــــثالً، انظـــــر)٢٧(
 أعـــــــــــــاله)، املرفـــــــــــــق، 

.(املرجع نفسه)
انظر )٢٨(

 رـانظ ،ائي يف الواليات املتحدةـاد القضـلى االجتهـالع عـولالط ؛

.

مسـألة مـا  احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة مـؤخراً  ، راجعتأملانيا، مثالً 
إذا كانــت بعــض االتفاقــات غــري الرمسيــة وبعــض اإلجــراءات العمليــة 
ــــدول األعضــــاء يف منظمــــة حلــــف مشــــال األطلســــي  ا ال الــــيت اختــــذ

علــــى إعــــادة تفســــري مشــــروعة ملعاهــــدة حلــــف مشــــال  تشــــكل دلــــيالً 
األطلسي، أم أنه ينبغي اعتبار تلك االتفاقات واإلجراءات العمليـة 

ال األطلســـي تســـتلزم موافقـــة برملانيـــة تعـــديالت ملعاهـــدة حلـــف مشـــ
جديـــــدة. وإذا كانـــــت احملكمـــــة األملانيـــــة قـــــد خلصـــــت إىل اســـــتنتاج 
مفــاده أن كـــل اإلجـــراءات املتخـــذة حـــىت اآلن قـــد ظلـــت يف حـــدود 
التفســــــري املشــــــروع للمعاهــــــدة عــــــن طريــــــق اتفــــــاق الحــــــق وممارســــــة 

واســع االنتشــار يســاور  فــإن تلــك القضــايا تعكــس قلقــاً ، )٢٩(الحقــة
اعلني السياســــيني خيشــــى معــــه أن تكــــون آليــــات املراقبــــة احملليــــة الفــــ

املتعلقة بإبرام املعاهدات وتطبيقها قـد مت االلتفـاف عليهـا. ووصـف 
ــا  قــاض ســابق يف احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان املعاهــدات بأ

بفعــل االتفاقــات الالحقــة واملمارســة  "عجــالت "قــد ُوضــعت علــى
 .)٣٠(الالحقة

فيما يتعلق  وجاهة الالالحق واملمارسة الالحقة  التفاقول -١٨
بتلك أيضاً العادية بني الدول فحسب، بل فيما يتعلق  باملعاهدات

 ٥(املــادة  ملنظمــات دوليــةاملعاهــدات الــيت تشــكل وثــائق تأسيســية 
). فــــبحكم عمــــل الــــدول األعضــــاء ١٩٦٩لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا 

مـن  ظهـر الـدول أشـكاالً داخل املنظمات الدوليـة وتعاملهـا معهـا، تُ 
االتفاقـــــات الالحقـــــة واملمارســـــة الالحقـــــة هلـــــا صـــــلة بتطـــــور تفســـــري 

أبقــت أحيانــاً املعاهــدات املنشــئة لتلــك املنظمــات. غــري أن اللجنــة 
فيمـــا مضـــى املشـــاريع املتعلقـــة باملنظمـــات الدوليـــة كـــٌل علـــى حــــدة 

قــــــــانون املعاهــــــــدات واملســــــــؤولية ب املشــــــــروعان املتعلقــــــــان(وخباصــــــــة 
ــــــدول و الدوليــــــة).  مســــــألة أمهيــــــة ممارســــــة املنظمــــــات وردود فعــــــل ال

إىل نفــــس  اســــتناداً  مارســــة لــــن تُقــــيَّم دائمــــاً هــــذه املاألعضــــاء علــــى 
. )٣١(املعــايري الــيت تطبــق علــى املعاهــدات العاديــة املربمــة بــني الــدول

ــاال فــإن التمييــز  اً وثيقــ مرتابطــني ترابطــاً  نغــري أنــه ملــا كــان هــذان ا
ينبغـــــي أخـــــذه  أن مثـــــة حتـــــذيراً  بيـــــد. مفـــــتعالً  بينهمـــــا ســـــيكون متييـــــزاً 

ـــــار: إذا كـــــان بعـــــض أشـــــهر أمثلـــــة ممارســـــة  بعـــــني  املنظمـــــاتاالعتب
 

__________ 
)٢٩(

.
)٣٠(

.
، املرجـــــــــــع )٣١(

ومـــا يليهـــا،  ٢٩٠ومـــا يليهـــا، وص  ٤٩ أعـــاله)، ص ٥٦٩املـــذكور (احلاشـــية 
.وما يليها ٤٦٠وص 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

فـــإن الـــبعض قـــد يـــرى اســـتبعاد ممارســـة ، )٣٢(يتعلـــق بـــاألمم املتحـــدة
مثـة  إذ قـد تكـوناهليئات الرئيسية لألمم املتحدة من دائـرة البحـث، 

تـرد علـى تطـوير منظومـة األمـم املتحـدة   بقيود حمتملـة تعلقشواغل ت
ا  وهيئــات ككـل. غــري أن أجهـزة األمــم املتحـدة األخــرى ومؤسسـا

ال تثـــــري شـــــواغل مـــــن هـــــذا القبيـــــل وينبغـــــي  املعاهـــــدات التابعـــــة هلـــــا
ا  استعراضها. وباإلضافة إىل ذلك، فإن القواعد واملبادئ املعرتف 

ممارســـــة أجهـــــزة األمـــــم  احلســـــبانآخـــــذة يف ضـــــعت والـــــيت وُ  عمومـــــاً 
املتحــــدة ينبغــــي استعراضــــها مــــن حيــــث انطباقهــــا علــــى معاهــــدات 

 أخرى وفاعلني آخرين.

هــدف الموضــوع المقتــرح ونطــاق  -دال
 دراسته المحتمل

إن اهلدف من دراسـة موضـوع االتفـاق الالحـق واملمارسـة  -١٩
 .وجدالالحقة فيما يتعلق باملعاهدات هدف مز 

هـــو وضـــع ســـجل للممارســـة يتســـم بقـــدر  فاهلـــدف األول  -٢٠
 عمليـــاً  كــاف مـــن الطـــابع التمثيلـــي. وســيخدم هـــذا الســـجل غرضـــاً 

مهمــا. فلـــم يســبق حـــىت اآلن أن مجعــت املمارســـة الفعليــة لالتفـــاق 
. ورغـم الالحق واملمارسـة الالحقـة فيمـا يتعلـق باملعاهـدات إال ملامـاً 

ا الفعليـة مل بأمهيـة وسـائل التفسـري هـذه، فـإن أمهيتهـ التسليم عمومـاً 
ســـــياق يـــــتم حتديـــــدها بطريقـــــة منهجيـــــة، بـــــل ال يـــــتم ذلـــــك إال يف 

. فجمــــع أمثلــــة تطــــرح املســــألة نفســــهاإجــــراءات قضــــائية أو عنــــدما 
ال يعد قيمة يف  االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة وترتيبها منهجياً 

ـا  حد ذاته فحسب، بل إن القيام بذلك سريسـي أسسـاً  يسرتشـد 
 من هذا القبيل لن يطمح حتماً  . ورغم أن جتميعاً يف حاالت مماثلة

إىل الكمــال، إال أنــه ســيوفر مــع ذلــك نظــرة عامــة مثاليــة. وهــذا مــا 
ـــــاً  ـــــل انطالق ـــــيهم التعلي ـــــذين سيســـــهل عل مـــــن  ســـــيفيد املمارســـــني ال

القياس. كما أن وضع سجل من شأنه أن يوفر للمحاكم واهليئات 
ــــــة الال إرشــــــادياً  القضــــــائية توجيهــــــاً  حــــــق مــــــن االتفــــــاق بشــــــأن أمهي

التوجيـــه، قـــد تستســـهل اهليئـــات القضـــائية  اواملمارســـة. فبـــدون هـــذ
__________ 

)٣٢(

؛ و

، ١٦٥و ١٦٢و ١٦٠هلذا املرفق)، ص  ٢(انظر، أعاله، احلاشية  
؛ و١٧٩-١٧٧وما يليها، وص  ١٦٨وص 

؛ و٢٢و ٢١(املرجع نفسه)، الفقرتان  

؛ و
؛ و

(انظر  
.١٨٠أعاله)، ص  ٥٥٣احلاشية 

 نحتديــد مــا تعتــربه موضــوع املعاهــدة وغرضــها، فتتغاضــى بالتــايل عــ
 دور الدول املستمر يف تفسري املعاهدات. 

وليســـت مهمـــة جتميـــع الســـجل مســـألة بســـيطة ميكـــن أن  -٢١
ــا علــى أحســن وجــه معهــد حبــث أكــادميي. و  رغــم أن الــدول يقــوم 

ما غـري تعترب االتفاق واملمارسة الالحقني سراً  ال ، فإن بعض حاال
متاحــة للعمــوم. واللجنــة هــي أفضــل منتــدى ممكــن لتحديــد مــا إذا  
كـــــان باإلمكـــــان تصـــــنيف أنشـــــطة معينـــــة يف عـــــداد املمارســـــة ذات 

املصـدر  أيضـاً تشكل اللجنة الصلة باملوضوع. ومبساعدة أعضائها، 
حــاالت االتفــاق الالحــق شــرعية للحصــول علــى  األفضــل واألكثــر

واملمارســــة الالحقــــة ذات الصــــلة باملوضــــوع. وبطبيعــــة احلــــال، فــــإن 
، بـــل ال بـــد أن ترتكـــز عمليـــة مجـــع املـــواد ال ميكـــن إجراؤهـــا اعتباطـــاً 

 على استبيان يصاغ بعناية.
واهلـــدف الثـــاين واألهـــم للنظـــر يف املوضـــوع هـــو اســـتخالص  -٢٢

بعــض االســتنتاجات واملبــادئ التوجيهيــة العامــة مــن ســجل املمارســة. 
وال ينبغي أن تفضي هذه االستنتاجات واملبادئ التوجيهيـة إىل وضـع 

لتفســري قلمــا لمشــروع اتفاقيــة، ال لشــيء ســوى أن املبــادئ التوجيهيــة 
ـــــنظم التُـــــ ـــــة. غـــــري أن دون حـــــىت يف إطـــــار ال ـــــل هـــــذهقانونيـــــة احمللي  مث

االســـتنتاجات أو املبـــادئ التوجيهيـــة العامـــة ميكـــن أن تـــزود مـــن يقـــوم 
بتفســري وتطبيــق املعاهــدات بتوجيــه بشــأن إمكانيــات وحــدود وســائل 

 تشــكلتفســري خاصــة بالقــانون الــدويل مــا فتئــت تتزايــد أمهيتهــا. ولــن 
ولــن  ح املفســرين،هــذه االســتنتاجات أو املبــادئ التوجيهيــة قيــودا تكــب

ســتوفر نقطــة  إمنــا هــي. تــرتكهم يف الوقــت ذاتــه بــال ضــابط يُهتــدى بــه
ستســهم  ايلمرجعيـة لكــل مــن يتــوىل تفســري وتطبيــق املعاهــدات، وبالتــ

احلــــد مــــن حــــاالت ممــــا يــــؤدي إىل  ،مشــــرتك أساســــي فهــــميف إجيــــاد 
 عل عملية التفسري أكثر فعالية.جيالتضارب املمكنة و 

 سائل احملددة التالية يف هذا اإلطار العام:وميكن تناول امل -٢٣
  ؛حتديد االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة (أ) 
 ؛أنواع االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة (ب) 
 ؛الفاعلون ذوو الصلة أو األنشطة ذات الصلة (ج) 
 العناصر املكوِّنة؛ (د) 
  ؛القيود املوضوعية )ه( 
 ؛ووسائل التعاون غري الرمسيةتعديل املعاهدات  (و) 
  ؛من املعاهدات اخلاصةاألنواع  (ز) 
 .القانون الدويل العريف والتكامل النظمي (ح) 

 حتديد االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة   (أ)
 ١٩٦٩لعـام ) من اتفاقية فيينـا ٣(٣١ح يف املادة مل توضَّ  -٢٤

حـــدود شــــىت وســــائل التفســــري املنصــــوص عليهــــا فيهــــا. فــــإذا كانــــت 
اللجنــــة قــــد ســـــلطت بعــــض الضـــــوء علــــى مبـــــدأ التكامــــل النظمـــــي 



المعاهدات عبر الزمن

فـــإن احلـــدود بـــني االتفـــاق ، )٣٣(تفاقيـــة)اال)(ج) مـــن ٣(٣١ (املـــادة
إىل حــــد مــــا. ومــــن املقبــــول أن  مائعــــةالالحــــق واملمارســــة الالحقــــة 

. ولذلك قد يكون مثة شىت ن يتخذ أشكاالً أاالتفاق الالحق ميكن 
تخـــــذ يف اجتمـــــاع جمـــــرد قـــــرار يُ  هنــــاكاتفــــاق الحـــــق عنـــــدما يكـــــون 

لألطــراف يف معاهــدة، علــى غــرار مـــا حــدث عنــدما غــريت الـــدول 
وحـــدة الاألعضـــاء يف االحتـــاد األورويب تســـمية العملـــة األوروبيـــة مـــن 

. ومبــا أن االتفـــاق الالحـــق )٣٤() إىل اليـــورواألوروبيـــة ( يــةالنقد
فيما يبـدو  موافقة كافة األطراف، فإنه ينطوي ضمناً  مسبقاً يفرتض 

 املمارسة الالحقة. ب مقارنةً على درجة أعلى من الشكالنية 
وتعتمــــــد املمارســــــة الالحقــــــة علــــــى إقامــــــة اتفــــــاق الحــــــق  -٢٥

أن تكون متجانسة وموحـدة  لألطراف يف معاهدة. ويشرتط عموماً 
مهفــري والــدوك،  وعلــى حـد قــول املقـرر اخلــاص السـري. )٣٥(ومتسـقة

، جيــــب أن تفيــــد بــــأن حقيقيــــاً  لكــــي تكــــون املمارســــة تفســــرياً "فإنـــه 
غـري أن . )٣٦("ألطـراف عمومـاً ل باملوافقة الضمنيةالتفسري قد حظي 

املشـــكل يكمـــن يف كيفيـــة إثبـــات هـــذه املوافقـــة الضـــمنية. ويف هـــذا 
الســــياق، تســــتخدم مفــــاهيم مــــن قبيــــل اإلقــــرار واإلغــــالق احلكمــــي 

 كــان طــرف مــن األطــراف قــد أبــدى موافقتــه ضــمناً   لتحديــد مــا إذا
ـا طـرف آخـر.  املعـىن الـدقيق هلـذين املبـدأين هـو و على ممارسة قـام 

ولــئن كــان مــن احملتمــل عــدم التوصــل إىل . )٣٧(موضــوع نقــاش كبــري
__________ 

للجنـــة بشـــأن  الـــيت أعـــدها فريـــق الدراســـة التـــابعالدراســـة التحليليـــة )٣٣(
)، مستنســـخة (انظـــر و و جتـــزؤ القـــانون الـــدويل (

.٤٨٠-٤١٠الفقرات ، )أعاله ١٩٥احلاشية 
املرجـــع املـــذكور  ،انظــر )٣٤(

.١٩٢أعاله)، ص  ١١٥(احلاشية 
(انظر،  انظر )٣٥(

؛ و٥٠و ٤٩هلذا املرفق)، الفقرتان  ٢أعاله، احلاشية 

؛ و
؛ ١٣هلذا املرفق)، ص  ٩(انظر، أعاله، احلاشية  

و

.
، ١٩٦٦ حوليـــــةالتقريــــر الســـــادس عــــن قـــــانون املعاهــــدات، انظــــر )٣٦(

لد الثاين،  انظر أيضاً  ؛١٨، الفقرة ٩٩-٩٨، ص و ا
.٥٥ أعاله)، صهلذا املرفق،  ٣٥، املرجع املذكور (احلاشية 

انظر )٣٧(
؛ 

 ،، الرأي املستقل للقاضي أعاله) ٢٢٤(احلاشية  
 ؛٤٠-٣٩ص 

. انظر أيضاً 

اســـــتنتاجات حمـــــددة يف هـــــذا الصـــــدد، فـــــإن حتليـــــل ممارســـــة الـــــدول 
 العام. وفر بعض التوجيهيواملنظمات الدولية من شأنه أن 

 أنواع االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة   (ب)
التفاقـــات ل األنـــواع املختلفـــةستســـعى الدراســـة إىل حتديـــد  -٢٦

الالحقــة واملمارســة الالحقــة، أو إقامــة بعــض الفــروق الــيت ميكــن أن 
ة ذات الصلة:   تساعد على حتديد احلاالت املشا

  ؛والعامةالتمييز بني التطورات الالحقة احملددة  -
ذات الطـــابع  اتالتمييـــز بـــني املعاهـــدات التقنيـــة واملعاهـــد -

األعــم، مــن قبيــل املعاهــدات املتعلقــة بضــمان األمــن و/أو 
  ؛حقوق اإلنسان

التمييــز بــني املعاهــدات الــيت هلــا آليــة قضــائية خاصــة حلــل  -
  ؛املنازعات واملعاهدات اليت ليست هلا هذه اآللية

  ؛القدمية واملعاهدات اجلديدةالتمييز بني املعاهدات  -
   .التمييز بني املعاهدات الثنائية واملعاهدات املتعددة األطراف -

 الفاعلون ذوو الصلة أو األنشطة ذات الصلة   (ج)
إن مســألة حتديــد أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة حيــق لــه أن  -٢٧
. سياقات شـىتيف هي مسألة جيري تناوهلا على الصعيد الدويل  هاميثل

مفرطـــة يف  ١٩٦٩لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ٧ومـــن الواضـــح أن املـــادة 
يق عندما يتعلق األمر بتحديد طائفة أجهزة الدولـة أو الفـاعلني يضتال

اآلخــرين املــؤهلني للمســامهة يف اتفــاق الحــق أو ممارســة الحقــة ذات 
صلة. ومن جهة أخرى، فإن النهج الشامل املتبـع يف قواعـد مسـؤولية 

يف قرار و هلذا الغرض. بالنسبة يف اتساعه  ا يكون مفرطاً رمب )٣٨(الدول
النظـــام الضـــرييب الـــذي حيكـــم املعاشـــات  قضـــية التحكـــيم الصـــادر يف

تــــرددت املقيمــــني يف فرنســــا  املتقاعــــدين اليونســــكو ملســــؤويلاملدفوعــــة 
ـــة  ـــا يف الدول هيئـــة التحكـــيم يف اعتبـــار تصـــرف أجهـــزة مـــن درجـــة دني

غـري أن قـرارات حتكـيم . )٣٩(عاهدةلقة مبمتععلى ممارسة الحقة  دليالً 
كان ذلك فقط عندما جرت أخرى استندت إىل تلك املمارسة، وإن  

.
عــــن  مــــن مشــــاريع املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول ٤انظــــر املــــادة )٣٨(

ـا الثالثـة  ا اللجنــة يف دور ، واخلمســنياألفعـال غـري املشـروعة دوليــاً الـيت اعتمـد
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠١حولية  .٥٣-٤٩ص ، والتصويب )الثاين، ا

)٣٩(
، ٢٥٨ هلذا املرفق)، ص ٤(انظر، أعاله، احلاشية  

وانظر بشأن قرار التحكيم هذا  ؛٧٠الفقرة 

.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ولعـــــل دراســـــة هلـــــذه . )٤٠(أعلـــــىمبوافقـــــة ضـــــمنية لســـــلطات املمارســـــة 
ا أن توفر حتليالً   حيدد اجلهة اليت تعترب أعماهلا اتفاقـاً  منهجياً  من شأ

 أو ممارسة الحقة. الحقاً 

 العناصر املكوِّنة   (د)
ال يــــزال مثــــة رأي ســــائد علــــى نطــــاق واســــع مفــــاده أن مجيــــع  -٢٨

يف املمارســـة الالحقـــة املعنيـــة.  تســـاهماألطـــراف يف معاهـــدة ينبغـــي أن 
ة هيكليـاً  أيضاً  تُعتربغري أن املمارسة الالحقة  يف بعـض األحيـان مشـا

 التلـبعض التعـديقواعـد عرفيـة جديـدة. ويف هـذا املقـام، خضـع لتطور 
غـري أن . )٤١(املبدأ القائل بضرورة موافقة كل الدول على القواعد العرفية

مهمــــا بــــني القــــانون العــــريف والقــــانون التعاهــــدي يكمــــن يف أن  مثــــة فرقــــاً 
 إىل رضا كافة األطراف.أكرب القانون التعاهدي يستند بوضوح 

ا مسألة تثري جـدالً  -٢٩   غري أن حتديد درجة الرضا الالزم إثبا
ملنظمـة التجــارة تــابع . ومــن أمثلـة املمارســة الدوليـة تقريــر فريـق كبـرياً 

العاملية يستنتج أن ممارسة طرف واحد فقط ميكن أن تسلط الضوء 
على معىن حكم من األحكام ما دامـت هـذه املمارسـة هـي ممارسـة 

ا األمر قيـد النظـر ورغـم أن . )٤٢(الدولة املعنية الوحيدة اليت يتعلق 
فــإن تقريــر ، )٤٣(هيئــة االســتئناف د نقضــته الحقــاً اســتنتاج الفريــق قــ

ــــق  ــــزد علــــى أن أكــــد مشــــكالً جــــدير باالهتمــــام و الفري ــــور يف  مل ي يث
حمكمـــة العـــدل الدوليـــة بـــأن  أقـــرتوقـــد . )٤٤(ســياقات أخـــرى أيضـــاً 

يــة خاصــة ممارســة دولــة واحــدة قــد تكــون هلــا قــوة  عنــدما تتعلــق ُحجِّ
 .)٤٥(بالوفاء بالتزام واقع على تلك الدولة

 القيود املوضوعية   )ه(
يف القيــود الــيت حيتمــل  ســيلزم أن تنظــر هــذه الدراســة أيضــاً  -٣٠

االتفــاق الالحــق واملمارســة الالحقــة. فــبعض  النظــر يفأن تــرد علــى 
املعاهدات تتضمن قواعد حمددة بشأن تفسريها ميكن أن تؤثر على 

__________ 
)٤٠(

.هلذا املرفق) ٣٥(انظر، أعاله، احلاشية  
انظر )٤١(

.
)٤٢(

.
)٤٣(

(انظــــــــــــــــــــــــــــر،  
.٢٥٩ذا املرفق)، الفقرة هل ٩أعاله، احلاشية 

، املرجــــــــع )٤٤(
.وما يليها ٥٠ أعاله)، ص ٥٦٩املذكور (احلاشية 

 ٢١٥(انظــــر احلاشــــية  )٤٥(
أعــاله)،  ٨٩املرجــع املــذكور (احلاشــية  ،ومــا يليهــا؛ و ١٣٥أعــاله)، ص 

.٤٢٧ص 

ة األنواع اخلاص(عمل األساليب العامة يف التفسري (انظر الفرع (ز) 
 أدنــاه). غــري أن القيــود املوضــوعية قــد تــنجم أيضــاً ) مــن املعاهــدات

علـــى بعــــض  عـــن القواعــــد اآلمـــرة. فهــــذه القواعـــد قــــد تفـــرض قيــــداً 
قـــوم بـــه األطـــراف، تللمعاهـــدات الـــذي  التطـــوريأشـــكال التفســـري 

الحقـة (انظـر التطورات البـ أيضـاً نفسها هي قد تتأثر حتديداً لكنها 
 ). ١٩٦٩لعام نا من اتفاقية فيي ٦٤املادة 

 تعديل املعاهدات والتعاون غري الرمسي   (و)
ما ذهـب ، على غرار االدعاء إذا كان من املبالغة احتماالً  -٣١
لـيس [...] د ذاتـه ـتطبيـق املعاهـدات يف حـ"جورج سـيل، بـأن إليه 
لالتفاق الالحق واملمارسة  ، فإن دراسةً )٤٦(لة هلا"متواص مراجعةإال 

تنظر يف التطبيق غري الرمسي للمعاهدات باعتباره بد أن  الالحقة ال
. )٤٧(مــن أشــكال التعــديل مــن أشــكال التفســري ورمبــا شــكالً  شــكالً 

ومـــن األمثلـــة التقليديـــة للحالـــة الـــيت ميكـــن أن يتحـــول فيهـــا تفســـري 
حمكمــــة العــــدل الدوليــــة للمــــادة  عاهــــدة إىل تعــــديل فهــــمُ مفــــرتض مل

بعدم االعتداد بامتناع  ) من ميثاق األمم املتحدة فيما يتعلق٣(٢٧
ورغـــم أن . )٤٨(عـــن التصـــويت األعضـــاء الـــدائمني يف جملـــس األمـــن

ــا أيضـاً  فــإن ، )٤٩(قـرارات التحكـيم إمكانيـة تعـديل املعاهـدة قـد أقر
يف هــذا الصــدد ومل  أكثــر تشــككاً  موقفــاً  احملكمــة قــد اختــذت مــؤخراً 

جزيــــرة   تعــــديل عـــن طريــــق ممارســـة الحقــــة يف قضـــية نشـــوءتســـتنتج 
 .)٥٠((بوتسوانا/ناميبيا) كاسيكيلي/سيدودو

وترتبط مسألة التعديل مبيل الـدول إىل اللجـوء إىل وسـائل  -٣٢
مـذكرات "غري رمسية للتعاون الدويل. وتتعلق إحـدى املسـائل بقيمـة 

فقيمتهــا القانونيــة منــازع . )٥١(يف ســياق املمارســة الالحقــة "التفــاهم
__________ 

)٤٦(
.

)٤٧(
.

)٤٨(

 
 .٢٢-٢١و ١٦هلذا املرفق)، ص  ٢، أعاله، احلاشية (انظر

 انظر)٤٩(
، ٥٧-٥٦أعاله)، ص ٢٢٥(احلاشية  

أعاله)؛  ٢٢٤(احلاشية  ؛ و٢١١-٢٠٩الفقرات 
و

هلذا املرفق، أعاله)؛ و ٣٥(احلاشية  
 

وما يليها؛ و ١١٠أعاله)، ص  ٢٢٣(احلاشية 
.٢١٣ أعاله)، ص ١١٥املذكور (احلاشية ، املرجع 

(انظـــــر، أعـــــاله،  )٥٠(
هلذا املرفق). ٢احلاشية 

، املرجــــــــــــــــــــع املــــــــــــــــــــذكور )٥١(
.٤٥-٢٦ أعاله)، ص ١١٥(احلاشية 



المعاهدات عبر الزمن

زهـا مل مينـع هيئـات التحكـيم مــن فيهـا. غـري أن الغمـوض احملـيط مبرك
 .)٥٢(اعتبارها ممارسة الحقة

 األنواع اخلاصة من املعاهدات   (ز)
ن تتناول الدراسة االتفـاق الالحـق واملمارسـة ي كذلك أينبغ -٣٣

الالحقــــة يف إطــــار الــــنظم التعاهديــــة اخلاصــــة. فــــإذا كــــان تقريــــر فريــــق 
االــنظم "املعــين بــالتجزؤ قــد رفــض فكــرة  ةالدراســ ، )٥٣("املســتقلة بــذا

ــا القواعــد العامــة يف  فإنــه يلــزم مــع ذلــك دراســة الكيفيــة الــيت تطبــق 
ســـياقات خاصـــة. ومـــن األمثلـــة مثـــال يقدمـــه قـــانون منظمـــة التجـــارة 
العاملية. فمفسر قانون منظمة التجارة العامليـة يواجـه مجلـة معقـدة مـن 

مليــة عـــن األحكــام الــيت تــنص علــى تفســري قــانون منظمــة التجــارة العا
طريـــــق املمارســـــة الالحقـــــة وتقيـــــد يف الوقـــــت ذاتـــــه اللجـــــوء إىل هـــــذه 
املمارســـة الالحقـــة. ويســـتتبع ذلـــك أن الكـــم اهلائـــل مـــن التقـــارير الـــيت 

االســـتئناف، والــيت تتنــاول صــراحة املمارســـة  ةوضــعتها األفرقــة أو هيئــ
 .)٥٤(ار من القواعدــذا اإلطـوء هـا على ضـالالحقة، ال بد من قراء

أجهـزة قضـائية تنشـئ وبعض الـنظم التعاهديـة األخـرى الـيت  -٣٤
أو تنص على شكل معني من التسوية املؤسسية للمنازعـات متيـل إىل 
ــا ختتلــف عــن املعــايري التقليديــة للقواعــد  وضــع قواعــد تفســري خاصــة 
العامــــــة للقــــــانون الــــــدويل. ومــــــن أمثلتهــــــا النظــــــام القــــــانوين للجماعــــــة 

درج املمارســة الالحقــة يــال دومــاً مــا يب الــذي األوروبيــة/االحتاد األورو 
التابعــــة يف قائمــــة وســــائل التفســــري الــــيت تســــتخدمها حمكمــــة العــــدل (

ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، ويف ســـــــياق السياســـــــة . )٥٥()لالحتـــــــاد األورويب
األورويب، ال يـزال  معاهـدة االحتـاداخلارجية واألمنية املشـرتكة يف إطـار 

مــــن املمكــــن أن تكــــون املمارســــة الالحقــــة للمنظمــــة وســــيلة لتفســــري 
 .)٥٦(٢٤األحكام ذات الصلة من املعاهدة، من قبيل املادة 

واحملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان حالــة خاصــة أخــرى.  -٣٥
فـــرغم تعـــدد اإلشـــارات إىل التطـــورات الالحقـــة يف اجتهـــاد احملكمـــة 

ـا احملكمـة ، )٥٧(اإلنساناألوروبية حلقوق  فإن الكيفية اليت توظـف 
__________ 

)٥٢(

.
للجنة بشأن جتزؤ  اليت أعدها فريق الدراسة التابعالدراسة التحليلية )٥٣(

)، مستنســــــــــخة (انظــــــــــر و و القــــــــــانون الــــــــــدويل (
وما يليها. ١٩١ ة، الفقر أعاله) ١٩٥احلاشية 

.أعالههلذا املرفق،  ٩يف احلاشية الواردة انظر املراجع )٥٤(
انظر )٥٥(

.
انظر )٥٦(

.
.أعالههلذا املرفق،  ٧يف احلاشية الواردة انظر املراجع )٥٧(

بصرف النظر عن املمارسة التقليديـة للـدول فذلك تستحق العناية. 
ـــا، ميكـــن النظـــر   صـــكاً "مفهـــوم االتفاقيـــة بصـــفتها  إىلاألعضـــاء ذا

ممارســــة الحقــــة للمجتمــــع املــــدين أكثــــر ممــــا باعتبــــاره يعكــــس  "حيــــاً 
 .)٥٨(االتفاقيةيعكس ممارسة الحقة للدول األطراف يف 

 القانون الدويل العريف والتكامل النظمي   (ح)
) مـن ٣(٣١إن وسائل التفسري املنصوص عليها يف املـادة  -٣٦

من حيث عالقتها  دقيقاً  تستدعي فحصاً  ١٩٦٩لعام اتفاقية فيينا 
ـــــدة فاملمارســـــة الالحقـــــة ميكـــــن أن . )٥٩(بوضـــــع قواعـــــد عرفيـــــة جدي
املعاهدة لتكييفها مع البيئة التشريعية تعكس رغبة الدول يف تعديل 

ـــــــإن املمارســـــــة الالحقـــــــة مبفهـــــــوم  املتغـــــــرية. ومـــــــن هـــــــذا املنظـــــــور، ف
مببــــدأ التكامــــل النظمــــي  محيمــــاً  )(ب) تــــرتبط ارتباطــــاً ٣(٣١ املــــادة

 (ج) من نفس الفقرة.  يف الفقرة الفرعية املتضمن

كيفيــــة تنــــاول موضــــوع االتفــــاق  -هاء
 والممارسة الالحقين

هـــو وضـــع مبـــادئ توجيهيــــة  املقـــرتحإن الغـــرض مـــن هـــذا  -٣٧
اهلدف إىل سجل للممارسة. و  لتفسري املعاهدات عرب الزمن استناداً 

 .املبتغى هو معاجلة املوضوع خالل فرتة سنوات مخس واحدة
جـاً  -٣٨  خمتلفـاً  فطبيعة املوضـوع املتخلـل لعـدة قضـايا تسـتلزم 

ة هــي تــدوين جمــال حمــدد عــن الــنهج الــالزم اعتمــاده إذا كانــت الغايــ
 وســيكون مــن غــري املستصــوب البــدء، مــن جمــاالت القــانون الــدويل.

أو  مببادئ عامة مث االنتقال إىل مبادئ توجيهية أكثـر حتديـداً  ،مثالً 
ســـتنبط منهـــا إىل اســـتثناءات. ويعـــزى ذلـــك إىل كـــون املـــواد الـــيت ستُ 

مقارنـًة بالقدر الكـايف املبادئ التوجيهية مل تتشكل بعد يف جوهرها 
لتدوين. ولـذلك يلـزم وضـع السـجل الصاحلة لا عليه أمر املواضيع مب
مــــن بعــــض فئــــات املــــواد اســــتقراًء  املرتتبــــة عليــــهاملبــــادئ التوجيهيــــة و 

، أن . وينبغي أن تستويف هذه الفئات شـرطني: أوالً القابلة للمعاجلة
بعــــض، عــــن يكــــون باإلمكــــان حتديــــدها ومتييزهــــا بوضــــوح بعضــــها 

العمـل  تكـراركون باإلمكان تناوهلا بتتـابع يتـيح تفـادي ، أن يوثانياً 
 قدر املستطاع. 

تستويف الشرطني إذا حللت من املواد ولعل الفئات التالية  -٣٩
 الواحدة تلو األخرى:

اجتهــاد احملــاكم واهليئــات القضــائية الدوليــة ذات  (أ) 
 ، حمكمـــة العـــدل الدوليـــة،(مـــثالً  املخصَّصـــةالواليـــة العامـــة والواليـــة 

 ؛وهيئات التحكيم)
__________ 

، املرجــــــع املــــــذكور )٥٨(
.١٤٢١، يف ص ١٤٢٦-١٤١٦ أعاله)، صهلذا املرفق،  ١٥(احلاشية 

انظــــــــــــر )٥٩(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

احملــــاكم واهليئــــات املســــتقلة األخــــرى يف  أحكــــام (ب) 
بالقواعــد واإلجـــراءات التفــاهم املتعلــق  ،إطــار الــنظم اخلاصــة (مـــثالً 

منظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة، إطـــــار تســـــوية املنازعـــــات يف الـــــيت حتكـــــم 
 ؛واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان)

ســياق اتفــاق الــدول وممارســتها الالحقــان خــارج  (ج) 
 ؛اإلجراءات القضائية أو شبه القضائية

االتفـــــــــاق واملمارســـــــــة الالحقـــــــــان فيمـــــــــا يتعلـــــــــق  (د) 
واتفــاق املنظمــات الدوليــة وممارســتها الالحقــان  ،باملنظمــات الدوليــة
 ؛املتخصصة واإلقليمية) املنظمات(األمم املتحدة، و 

 ؛ةاجتهاد احملاكم الوطني )ه( 
 .ستنتاجاتاال (و) 

أن يكـون املنطلـق هـو  من منظور نظري حمض، ينبغـي مبـدئياً  -٤٠
اإلجراءات القضـائية أو شـبه القضـائية. غـري سياق ممارسة الدول خارج 

أن اعتبارات عملية تعمـل علـى تغليـب التعاقـب املقـرتح. وأصـعب جـزء 
ضـائية اإلجـراءات القسـياق يف املشروع هو جتميع ممارسـة الـدول خـارج 

أكثــر مــن أي فئــة أخــرى، مســاعدة مــن  ،إذ يســتلزم ،أو شــبه القضــائية
الدول وغريها مـن املصـادر. وينبغـي أن يكـون مثـة وقـت إلعـداد اللجنـة 

ــــدول لردودهــــا علــــى  هلــــذا اجلانــــب مــــن املوضــــوع، وال ســــيما لتقــــدمي ال
. ومبا أن األمهيـة القانونيـة لالتفـاق واملمارسـة الالحقـني توصـف استبيان
أمثلـة مـن اجتهـاد احملـاكم الدوليـة، فإنـه رمبـا يكـون مـن من خـالل  عادة

ملوضــوع باســتعراض اجتهــاد احملــاكم الدوليــة احتليــل يف األفضــل الشــروع 
ســــيما حمكمــــة العــــدل الدوليــــة) وذات الواليــــة  ذات الواليــــة العامــــة (ال

ـــــات التحكـــــيم) املخصَّصـــــة ـــــات  هفقـــــد وضـــــعت هـــــذ .(شـــــىت هيئ اهليئ
رجعيــة الرئيســية الــيت ميكــن أن ينطلــق منهــا التحليــل. القضــائية النقــاط امل

يف إطـار الـنظم  أحكام احملاكم واهليئات املستقلة األخـرى ع حتليلُ وسيتبَ 
ــــج احملــــاكم  اخلاصــــة التحليــــلَ  اهليئــــات و الســــابق ويكملــــه إمــــا بتأكيــــد 

، أو باإلشــــارة إىل أو املخصَّصــــة ذات الواليــــة العامــــةالدوليــــة القضــــائية 
 وجود استثناءات معينة يف النظم اخلاصة. 

وبعــد اســتعراض معاجلــة اهليئــات القضــائية وشــبه القضــائية  -٤١
الدولية التفاق الدول وممارستها الالحقني، ينبغي تناول أمثلة ذات 

اإلجراءات سياق صلة من اتفاق الدول وممارستها الالحقني خارج 
القضائية وشبه القضائية. ويف هـذا السـياق، يتعـني مـرة أخـرى طـرح 

اجتهـــاد  إذا كانـــت ممارســـة الـــدول تؤكـــد عمومـــاً  املتعلـــق مبـــاالســـؤال 
اهليئات القضـائية أو شـبه القضـائية الدوليـة، ومـا إذا كانـت تضـيف 

 أي اعتبارات. 
ســــــتكمل حتليــــــل األحكــــــام الدوليــــــة بشــــــأن املوضــــــوع وسيُ  -٤٢
 فيمـــــا يتعلـــــق باملنظمـــــات نيظر يف االتفـــــاق واملمارســـــة الالحقـــــبـــــالن

. ومــــن نياتفــــاق املنظمــــات الدوليــــة وممارســــتها الالحقــــيف الدوليــــة و 
بعض التفامهات واملمارسات احملددة يف هذا السياق  تربزاملتوقع أن 

ـــا. وســـيعمل اســــتعراض  فتصـــبح أساســـاً  ملبـــادئ توجيهيـــة متعلقـــة 
ـــــى تأكيـــــد املتـــــاح مـــــن اجتهـــــاد احملـــــاكم   االستبصـــــاراتالوطنيـــــة عل

ا.  السابقة أو التشكيك يف صوا

تقريــــر ختــــامي شــــىت مســــتويات  يضــــم، ينبغــــي أن وأخــــرياً  -٤٣
 لتفسري. لتتم باملبادئ التوجيهية املتوخاة التحليل وخيُ 

 املتخللة لعـدة قضـاياالطريقة املقرتحة لتناول هذه املسألة و  -٤٤
وضـوع يتعـني حلهـا علـى ضـوء امل تثري حتماً تساؤالت بشأن حـدود

اب. . ومثة سؤال آخر هو كيفيـة إدراج آراء الكتّـهتقدم العمل بشأن
فرعيــة مــن الفئــة الملــا هلــا مــن عالقــة حمــددة ب قــرتح النظــر فيهــا تبعــاً ويُ 

. وهــذا يعــين النظــر يف اآلراء العامــة للكتــاب اجلــاري دراســتهااملــواد 
العمــل بشــأن دايــة ببشــأن مســألة تفســري املعاهــدات عــرب الــزمن يف 

ايته  املوضوع  .بالدرجة األوىلوقرب 

 خاتمة  -واو
مثة أمثلة عديدة على االتفـاق الالحـق واملمارسـة الالحقـة  -٤٥

للمعاهــــدات الدوليـــــة. ففــــي بيـــــان يف اللجنــــة السادســـــة يف تشـــــرين 
ـــــوبر   الفائـــــدة ت، أكـــــدت إحـــــدى الـــــدول وأثبتـــــ٢٠٠٧األول/أكت

حتسني معرفتها بالكيفية اليت تؤثر من  الدولتعود على العملية اليت 
ـــا  ـــا االتفاقـــات الالحقـــة واملمارســـة الالحقـــة علـــى تفســـري التزاما

العديــد مــن املواضـــيع ب يتصــلفصــحيح أن املوضــوع . )٦٠(التعاهديــة
ـــا يف اللجنـــة  ـــة أخـــرى يف بيا ـــة، علـــى غـــرار مـــا الحظتـــه دول الفرعي

دد مبـــا فيــــه لكـــن هـــذا ال يعـــين أن املوضــــوع غـــري حمـــ، )٦١(السادســـة
باعتبـــاره  ،الكفايـــة وغـــري مالئـــم للتطـــوير التـــدرجيي. فهـــذا املوضـــوع

 متمثلـة يف، ينطلـق مـن أرضـية صـلبة جماالتلعدة  متخلالً  موضوعاً 
قيمـــــة مضـــــافة بالتحليـــــل املوضـــــوع حـــــاالت عمليـــــة يضـــــفي عليهـــــا 

بـــأن  تشـــريالـــيت  )٦٢(الــــ "مواضـــيع [الــــ]عاملية [الــــ]حقيقية"املقـــارن. ف
تتنــاول اللجنــة هــذا املوضــوع يف هــذا الوقــت تتــواتر بصــورة متزايــدة،  

عن احملكمـة العليـا يف الواليـات  كما يتبني من القرار الصادر مؤخراً 
للتفــاهم الالحــق "وحتليلــه  ساسـتكــ دـضــميــدلني  املتحــدة يف قضــية

 .)٦٣(فيينا للعالقات القنصليةبشأن اتفاقية  "للتصديق
ـــــوازن قـــــرتح أولـــــذلك يُ  -٤٦ ن تســـــلط اللجنـــــة الضـــــوء علـــــى الت

الضـــروري بـــني االســـتقرار والتغيـــري يف قـــانون املعاهـــدات عـــن طريـــق 
املســــــألة. وتطــــــويره تــــــدرجيياً بشــــــأن هــــــذه تــــــدوين القــــــانون الــــــدويل 

إىل  فاملوضــوع مناســب للطريقــة التقليديــة املتمثلــة يف صــوغه اســتناداً 
 اللمـــــن خـــــطريقـــــة معاجلتـــــه ل، وكـــــذا يعـــــدها مقـــــرر خـــــاصتقـــــارير 
 .ةدراس فريق

__________ 
الوثـــائق الرمسيـــة ، ٢٠٠٧تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣٠ يفبيـــان أملانيـــا )٦٠(

 ١٩ة السادســـــة، اجللســــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة الثانيــــــة والســـــتون، اللجنـــــ
.٢٩و ٢٨)، الفقرتان (

، ٢٠٠٧تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ٣١ يفبيــــــان الواليــــــات املتحــــــدة )٦١(
.٢٤)، الفقرة ( ٢٠املرجع نفسه، اجللسة 

، ٢٠٠٧تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ٣١ يفبيــــــان الواليــــــات املتحــــــدة )٦٢(
.املرجع نفسه

.هلذا املرفق) ١٠(انظر، أعاله، احلاشية  )٦٣(



المعاهدات عبر الزمن

ثبت مراجع مختارة

االجتهاد القضائي الدولي  -ألف
اهليئات القضائية  -١

 محكمة العدل الدولي الدائمة (أ)

 محكمة العدل الدولية (ب)

 محكمة العدل األوروبية (ج)

 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان )د(

 المحكمة الدولية لقانون البحار )ه(

 المحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة (و)

 منظمة التجارة العالمية (ز)



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 قرارات التحكيم  -٢

 االجتهاد القضائي الوطني  -باء



المعاهدات عبر الزمن

 المنظمات الدولية  -جيم
 األمم املتحدة

التقريــر الثالــث عــن قــانون املعاهــدات للســري مهفــري والــدوك، املقــرر 
لـــــد الثــــاين، الوثيقـــــة ، ١٩٦٤ حوليــــةاخلــــاص،   ا

 .و
التقرير السادس عن قانون املعاهدات للسـري مهفـري والـدوك، املقـرر 

لـــــد الثــــاين، الوثيقـــــة ، ١٩٦٦ حوليــــةاخلــــاص،   ا
 .و
ــــة ــــاين، الوثيقــــة ، ١٩٦٦ حولي ــــد الث ل  ١٨٧ ، صا

 وما يليها.

مشــاريع املــواد املتعلقـــة مبســؤولية الـــدول عــن األفعـــال غــري املشـــروعة 
ـــــا الثالثـــــة  ا جلنـــــة القـــــانون الـــــدويل يف دور دوليـــــاً الـــــيت اعتمـــــد

لــــــــد الثــــــــاين (اجلــــــــزء ٢٠٠١ حوليــــــــةخلمســــــــني، وا  )الثــــــــاين، ا
 .٧٦الفقرة ، والتصويب

القــــانون للجنــــة  الــــيت أعــــدها فريــــق الدراســــة التــــابعالدراســــة التحليليــــة 
 و بشــــــأن جتـــــزؤ القــــــانون الــــــدويل (الـــــدويل 

ــــــى املوقــــــع و ) (مستنســــــخة، وميكــــــن االطــــــالع عليهــــــا عل
الشــــبكي للجنــــة، وثــــائق الــــدورة الثامنــــة واخلمســــني؛ ويــــرد الــــنص 

لد الثاين (اجلزء األ٢٠٠٦ حوليةالنهائي يف   .إضافة))، ول، ا
للمناقشـــة الـــيت جـــرت يف أعدتـــه األمانـــة العامـــة،  ،مـــوجز مواضـــيعي

ا احلادية والستني اللجنة السادسة ، للجمعية العامة خالل دور
 وثيقة ال

 المعاهدات والوثائق المشابهة  -دال
ـــدات (فيينـــــا،  ـــــة فيينـــــا لقـــــانون املعاهــ )، ١٩٦٩أيار/مـــــايو  ٢٣اتفاقي

. 
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو 

)، ١٩٨٦آذار/مارس  ٢١(فيينا، فيما بني املنظمات الدولية 

. انظر 
 .أيضاً 

اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املشـروعة امللحـق ب ٢٠٠٥بروتوكول عام 
 تشرين األول/ ١٤(لندن،  املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية

 .)، ٢٠٠٥أكتوبر 

 المؤلفات  -هاء
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