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   الفصل العاشر    
 عاهدات عرب الزمنامل    

  مقدمة  - ألف  

املعاهـدات عـرب    "، أن ُتدرج موضوع     )٢٠٠٨(ة، يف دورهتا الستني     قررت اللجن   -٢٢٢
يف برنامج عملها وأن تنشئ فريقاً دراسياً معنيـاً باملوضـوع يف دورهتـا احلاديـة                " الزمن

، الفريق الدراسي املعين    )٢٠٠٩(وأنشأت اللجنة، يف دورهتا احلادية والستني       . )٣١٣(والستني
ويف تلك الدورة، ركز الفريـق      .  السيد غيورغ نوليت   مبوضوع املعاهدات عرب الزمن، برئاسة    

 ،الدراسي مناقشته على حتديد القضايا اليت يتعني تغطيتها، وأساليب عمل الفريق الدراسـي            
  .)٣١٤(والنتائج احملتملة لعمل اللجنة بشأن هذا املوضوع

ـ  ب، أُعيد إنشاء الفريق الدراسي      )٢٠١٠(ويف الدورة الثانية والستني       -٢٢٣ سيد رئاسـة ال
غيورغ نوليت وبدأ الفريق عمله خبصوص جوانب املوضوع املتـصلة باالتفاقـات الالحقـة             

بشأن االجتهادات  الدراسي  واملمارسة الالحقة، على أساس تقرير متهيدي أعّده رئيس الفريق          
  .)٣١٥(ذات الصلة حملكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم ذات الوالية اخلاصة

 أوالً، بالرئاسة ذاهتا، يف     الفريق الدراسي  نظر   ،)٢٠١١(والستني   لثةويف الدورة الثا    -٢٢٤
وشرع بعد ذلك   .  الفريق  التقرير التمهيدي الذي أعده رئيس     بشأناجلزء املتبقي من األعمال     

يف النظر يف التقرير الثاين الذي أعده الرئيس بشأن االجتهادات يف ظل األنظمة اخلاصة املتعلقة  
مارسة الالحقة، مع التركيز على بعض االستنتاجات العامة املقترحـة          باالتفاقات الالحقة وامل  

ونظراً لضيق الوقت، متكن الفريق الدراسي من مناقشة اثين عشر اسـتنتاجاً             . يف هذا التقرير  
ويف ضوء هذه املناقشة، أعاد الرئيس صياغة نص ما أصبح          . )٣١٦(االستنتاجاتفقط من هذه    

  .)٣١٧( لرئيس الفريق الدراسياآلن االستنتاجات األولية التسع

__________ 

امة، الـدورة الثالثـة   الوثائق الرمسية للجمعية الع ( ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨، املعقودة يف    ٢٩٩٧يف جلستها    )٣١٣(
ولالطالع على منهج املوضوع، انظر املرجع نفسه،       ). ٣٥٣، الفقرة   )A/63/10( ١٠والستون، امللحق رقم    

 / كـانون األول   ١١ املؤرخ   ٦٣/١٢٣ من قرارها    ٦وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف الفقرة       . املرفق ألف 
 .، مبا قررته اللجنة٢٠٠٨ديسمرب 

 .٢٢٦-٢٢٠، الفقرات )A/64/10 (١٠ للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسيةانظر  ) ٣١٤(
 .٣٥٤-٣٤٤، الفقرات )A/65/10( ١٠املرفق  الدورة اخلامسة والستون،املرجع نفسه،  )٣١٥(
 .٣٤١- ٣٣٦، الفقرات )A/66/10 (١٠، املرفق  الدورة السادسة والستوناملرجع نفسه، )٣١٦(
 .٣٤٤تنتاجات األولية لرئيس الفريق الدراسي، انظر املرجع نفسه، الفقرة لالطالع على نص هذه االس )٣١٧(
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   احلاليةالنظر يف املوضوع يف الدورة  - باء  

إنشاء الفريق الدراسي املعين مبوضوع املعاهدات عرب الـزمن،       احلالية  أُعيد يف الدورة      -٢٢٥
 ١٦ و ١٥ و ١٠ و ٩مثاين جلـسات يف     عقد الفريق الدراسي     و .برئاسة السيد غيورغ نوليت   

  .٢٠١٢يوليه /متوز ٢٦ و٢٥ و١٩مايو ويف / أيار٢٤و

قدم رئيس الفريـق     ،٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩ للجنة، املعقودة يف     ٣١٣٥ ويف اجللسة     -٢٢٦
الدراسي تقريراً شفوياً أولياً بشأن جوانب العمل الذي اضطلع به الفريق الدراسي يف جلساته              

ـ            / أيار ٢٤ إىل   ٩املعقودة من    ذا مايو فيما يتعلق بشكل وطرائق العمل املقبـل للجنـة يف ه
وأشار رئيس الفريق الدراسي يف تقريره، يف مجلة أمور، إىل أن الفريق الدراسـي              . املوضوع

  .يوصي بتغيري شكل العمل املتعلق هبذا املوضوع وتعيني مقرر خاص له

تغـيري   )أ(، قررت اللجنـة     ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١، املعقودة يف    ٣١٣٦ويف اجللسة     -٢٢٧
، )٢٠١٣(عتبارا من الدورة السادسة والـستني للجنـة   شكل العمل املتعلق هبذا املوضوع، ا 

 مقـرراً خاصـاً     غيورغ نوليت تعيني السيد    )ب(على النحو الذي اقترحه الفريق الدراسي؛ و      
  ".االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات"ملوضوع 

ريراً شـفوياً ثانيـاً إىل       ، قدم رئيس الفريق الدراسي تق     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣٠ويف    -٢٢٨
 يف   بالتقرير الـشفوي   أحاطت اللجنة علماً  و. اللجنة عن العمل الذي قام به الفريق الدراسي       

  .٢٠١٢يوليه / متوز٣٠ املعقودة يف ،٣١٥١جلستها 

  مناقشات الفريق الدراسي  - ١  

ير الثـاين   استكمال نظره يف التقر   ) أ: (قام الفريق الدراسي يف الدورة احلالية مبا يلي         -٢٢٩
؛ )٢٠١١(املقدم من رئيس الفريق الدراسي، الذي بدأ النظر فيه يف الدورة الثالثة والـستني               

مناقـشة شـكل   ) ج(النظر يف التقرير الثالث الذي أعده رئيس الفريق الدراسـي؛ و    )ب(و
  .وطرائق عمل اللجنة بشأن هذا املوضوع

  س الفريق الدراسيرئيقدم من استكمال النظر يف التقرير الثاين امل  )أ(  
  الفريق الدراسـي    رئيسقدم من   يف التقرير الثاين امل   استكمل الفريق الدراسي نظره       -٢٣٠
.  االجتهادات يف ظل األنظمة اخلاصة املتعلقة باالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقـة           بشأن

التقريـر  وعند قيامه بذلك، نظر الفريق العامل يف ستة استنتاجات عامة إضافية مقترحـة يف             
مسألة ما إذا كان ينبغي أن تعكس املمارسة        : وركزت املناقشات على اجلوانب التالية    . الثاين

الالحقة موقفاً فيما يتعلق بتفسري املعاهدة من أجل أن تكون وسيلة للتفسري؛ ومدى وجوب              
ـ               ة أن تكون املمارسة الالحقة حمددة؛ والقدر الالزم من املشاركة على حنو فعال يف املمارس

ومعىن سكوت أحد األطراف أو أكثر يف املعاهدة على ممارسة طرف واحد أو أكثـر مـن                 
األطراف اآلخرين؛ واآلثار احملتملة للممارسة الالحقة املتناقضة؛ ومسألة التعـديل احملتمـل            
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وإجراءات التعـديل أو    للمعاهدة عن طريق املمارسة الالحقة؛ والعالقة بني املمارسة الالحقة          
  .  ةرمسيالتفسري ال

ويف ضوء هذه املناقشات يف الفريق الدراسي، أعاد الرئيس صياغة نص ما أصـبح                -٢٣١
وكما فعل  ).  أدناه ٢انظر الفرع   (اآلن ستة استنتاجات أولية إضافية لرئيس الفريق الدراسي         

الفريق الدراسي بالنسبة لالستنتاجات األولية التسعة الواردة يف تقرير اللجنة عن أعماهلـا يف              
األوليـة  االسـتنتاجات   يعاد النظر يف تلك     وافق الفريق الدراسي على أن      ،  )٣١٨(٢٠١١عام  

املقبلـة  يتم التوسع فيها يف ضوء التقارير        الفريق الدراسي وعلى أن      املقدمة من رئيس  الستة  
للمقرر اخلاص الذي مت تعيينه مؤخراً، مبا يف ذلك يف اجلوانب اإلضافية للموضوع، ويف ضوء               

  . املقبلة للجنةاملناقشات

   الذي أعده رئيس الفريق الدراسيلثالنظر يف التقرير الثا  )ب(  
نظر الفريق الدراسي يف التقرير الثالث الذي قدمه رئيس الفريق الدراسـي بـشأن                -٢٣٢

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة اليت ال صلة هلـا بـاإلجراءات القـضائية أو شـبه                "
وتشمل هذه القـضايا أشـكال      . قرير جمموعة متنوعة من القضايا    ويغطي هذا الت  ". القضائية

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة واألدلة املتعلقة هبا وتفسريها، فضالً عن عـدد مـن              
اجلوانب العامة املتعلقة، يف مجلة أمور، باآلثار احملتملة لالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقـة      

ام املعاهدة أو تأكيد درجة االختيار املتروكـة لألطـراف          من حيث حتديد املقصود بأحك    (
؛ واملدى الذي ينبغي أن يعرب به االتفاق باملعىن املقـصود يف            )مبوجب أحكام املعاهدة مثالً   

 عن الرأي   ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام        ٣١من املادة   ) ب(و) أ(٣الفقرتني  
بتفسري أو تطبيق املعاهدة؛ واملمارسة الالحقة الـيت قـد    القانوين للدول األطراف فيما يتعلق     

تشري إىل االتفاق على عدم تطبيق املعاهدة مؤقتاً أو توسيع نطاق املعاهدة مؤقتا، أو اليت تعرب                
عن تسوية مؤقتة؛ واملمارسة الثنائية واإلقليمية يف إطار املعاهدات ذات العـضوية األوسـع              

الالحقة واالتفاقات الالحقة، من ناحية، والتطورات العلميـة        نطاقاً؛ والعالقة بني املمارسة     
والتقنية من ناحية أخرى؛ والعالقة بني املمارسة الالحقة لألطراف يف إطار املعاهدة والتكوين             
املوازي لقواعد القانون الدويل العريف؛ والدور احملتمل لالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة           

هدات، فضالً عن الدور الذي قد تؤديه املمارسة الالحقة واالتفاقات          فيما يتعلق بتعديل املعا   
وعالوة على ذلك، يتناول التقرير الثالث جوانب أخرى        . الالحقة استثنائيا يف إهناء املعاهدات    

مثل تأثري سياقات تعاونية حمددة على تفسري بعض املعاهدات عن طريق ممارسـة الحقـة،               
رات الدول األطراف وهيئات رصد املعاهدات فيمـا يتعلـق   والدور احملتمل الذي تؤديه مؤمت   

وعند حتليل هذه القضايا املتنوعة،     . أو دعمها  بنشوء االتفاقات الالحقة أو املمارسة الالحقة     

__________ 

 .أعاله ٥انظر احلاشية  )٣١٨(
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يقدم التقرير الثالث أمثلة لالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة، ويقّيم هذه األمثلة، وحياول            
  . ليةاستخالص بعض االستنتاجات األو

وأشاد أعضاء  . وكانت املناقشة يف الفريق الدراسي بشأن التقرير الثالث غنية للغاية           -٢٣٣
. كثريون باملقرر اخلاص للطابع الشامل لتقريره وللبحوث الواسعة النطاق اليت قام هبا إلعداده            

ة مشروع  ومن القضايا العامة اليت أملح إليها العديد من األعضاء أثناء املناقشات مستوى حتمي            
وبينما رأى بعض األعضاء أن الكثري منـها مـصاغ          . االستنتاجات الوارد يف التقرير الثالث    

بعبارات عامة إىل حد ما، رأى أعضاء آخرون أن بعض االستنتاجات حتمية للغاية يف ضوء               
ويف هذا الصدد، الحظ بعض األعضاء أن التحـدي الرئيـسي يف            . األمثلة احملددة يف التقرير   

ملقبل للجنة بشأن هذا املوضوع هو حماولة تقدمي مقترحات مبضمون معياري كـاف،       العمل ا 
وفيما يتعلـق   . مع االحتفاظ باملرونة الكامنة يف مفهوم املمارسة الالحقة واالتفاقات الالحقة         

باجلزء من التقرير الذي يعاجل مؤمترات األطراف، أثريت عدة نقاط، من بينها مدى استحقاق              
املة خاصة عند النظر يف املوضوع قيد البحث؛ وما إذا كان هنـاك مفهـوم               هذه احملافل مع  
أو ما إذا كان هذا املفهوم يغطي جمموعة متنوعة من اهليئـات            " مؤمتر األطراف "وحيد بشأن   

املختلفة اليت يكون طابعها املشترك هو أهنا ليست من أجهزة املنظمات الدولية؛ ومدى تأثري              
ق يف صنع القرار أو املراجعة على إسـهامها احملتمـل يف تـشكيل              متتعها أو عدم متتعها باحل    

اتفاقات الحقة أو ممارسة الحقة بشأن املعاهدة؛ واملقصود من توافق اآلراء وغري ذلك مـن               
  .إجراءات صنع القرار اليت قد تتبعها مؤمترات األطراف يف هذا السياق ومدى مالءمتها

ة بتغيري الشكل املقبل للعمل، مل يقترح الـرئيس         ويف ضوء القرار الذي اختذته اللجن       -٢٣٤
على الفريق الدراسي، بعكس ما فعله فيما يتعلق بالتقرير الثاين، أن يعيد صـياغة مـشاريع                

. االستنتاجات الواردة يف تقريره الثالث يف ضوء املناقشات اليت جرت يف الفريق الدراسـي             
عتبار عند إعداد تقريره األّويل بـصفته       وأشار إىل أنه يفّضل أن تؤخذ هذه املناقشات يف اال         

وسيجمع هذا التقرير األّويل بإجياز بني التقارير الثالثة الـيت قـدمها للفريـق             . مقرراً خاصاً 
  . الدراسي

  ن املوضوعأطرائق عمل اللجنة بش  )ج(  
ناقش الفريق الدراسي الشكل الذي ينبغي أن تواصل به اللجنـة العمـل يف هـذا                  -٢٣٥

وأعرب عدة أعضاء عن رأي مفاده أنه نظراً الكتمال         . تيجة احملتملة هلذا العمل   املوضوع والن 
األعمال التحضريية وبالنظر إىل ضرورة تركيز العمل على النتيجة املتوخاة، آن األوان للجنة             

ورئي أن هذا هو أكثر . اآلن ألن تغري شكل العمل بشأن املوضوع وألن تعني مقررا خاصا له
  .ستفادة من العمل الذي مت حىت اآلنالطرق كفاءة لال

وأشار رئيس الفريق الدراسي إىل أنه يرحب بتغيري شكل العمل املتعلق باملوضوع يف               -٢٣٦
ويف . وستتمكن اللجنة نتيجة لذلك من التركيز على النتيجة النهائية للعمـل          . املرحلة احلالية 
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وقـد مت  . ادر املوضوع أوالًرأيه أنه كان من الواجب حتديد ومجع وترتيب ومناقشة أهم مص 
. ذلك بالتقارير الثالثة اليت قدمها للفريق الدراسي وباملناقشات اليت جرت يف هـذا الفريـق              

وميكن اآلن جتميع التقارير الثالثة املتاحة بإجياز يف تقرير واحد ومتكني مجيـع الـدول مـن          
  .االطالع عليه ومناقشته يف اجللسة العامة

 الدراسي أيضاً عن رأي مفاده أن تغيري شكل العمل سـيوفر            وأعرب رئيس الفريق    -٢٣٧
وذكّر األعضاء بأن العمل يف موضوع      . للجنة الفرصة لتحديد نطاق املوضوع مبزيد من الدقة       

يف شكل فريق دراسي كان أساساً إلتاحة الفرصة ألعضاء الفريـق           " املعاهدات عرب الزمن  "
 يتضمن أيـضاً، يف مجلـة       -كيز واسع النطاق    للنظر فيما إذا كان ينبغي تناول املوضوع بتر       

 أم ينبغي التركيز فقط على نطاق       -أمور، النظر بعمق يف اإلهناء الرمسي للمعاهدات وتعديلها         
وملا كانـت النتيجـة الـيت     . أضيق للجوانب املتعلقة باالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة      

هي أن مـن األفـضل أن يقتـصر         خلصت إليها املناقشات اليت جرت يف الفريق الدراسي         
املوضوع على النطاق األضيق املتعلق باألمهية القانونية لالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة،           
فإن أحد األسباب الرئيسية الختيار اللجنة شكل الفريق الدراسي ملعاجلة املوضوع يف األصل             

 عن تفضيله لنـهج أضـيق        سيما وأنه أعرب من قبل     ورحب هبذا التطور، ال   . يعد قائماً  مل
  . نطاقاً للموضوع

واقترح الرئيس، يف حالة تغيري شكل العمل بشأن املوضوع على النحو املتـوخى،                -٢٣٨
إعداد تقرير جيمع بإجياز بني التقارير الثالثة املقدمة للفريق الدراسي حىت اآلن من أجل الدورة 

يف االعتبار املناقشات اليت جـرت يف       وينبغي أن يأخذ هذا التقرير      . اخلامسة والستني للجنة  
الفريق الدراسي كما ينبغي أن يتضمن االستنتاجات أو املبادئ التوجيهية احملددة اليت ميكـن              

وبعد . استخالصها بوجه خاص من املواد الواردة يف التقارير الثالثة اليت أعدت للفريق الدراسي            
، ٢٠١٣  ومناقشات اللجنة السادسة يف عـام      مناقشة هذا التقرير يف اللجنة أثناء دورهتا القادمة       

ينبغي تقدمي تقرير أو تقريرين آخرين، على النحو املتوخى يف االقتراح األصلي للموضـوع،              
املرفق ألـف مـن     (بشأن ممارسة املنظمات الدولية واالجتهادات القضائية للمحاكم الوطنية         

هذه التقارير استنتاجات أو وستتضمن . )٣١٩()٢٠٠٨(تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الستني       
مبادئ توجيهية إضافية الستكمال أو تعديل، حسب االقتضاء، العمل الذي يعتمـد علـى              

ومن املفهـوم  . وسيتم توضيح هذه االستنتاجات واملبادئ التوجيهية بتعليقات     . التقرير األَويل 
ملعىن القانوين  وسيكون التركيز الرئيسي على ا    . أن املوضوع سيظل يف نطاق قانون املعاهدات      

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         ٣١املـادة   (لالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة للتفسري      
  .)٣٢٠()املعاهدات

__________ 

    ، املرفـق ألـف،     )A/63/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحـق رقـم              )٣١٩(
 .٤٢ و٣٩ و١٨ و١٧الفقرات 

 . وما بعدها١١، الفقرة املرجع نفسه )٣٢٠(
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ووافق أعضاء الفريق الدراسي على اقتراحات الرئيس بشأن كيفية مواصلة العمل يف              -٢٣٩
يري شكل العمل وعلى هذا األساس، أوصي الفريق الدراسي بأن تقرر اللجنة تغ . هذا املوضوع 

، قـررت   )٢٢٧الفقـرة   (وعلى النحو املشار إليه أعاله      . يف املوضوع وتعيني مقرر خاص    
، اتباع هذه التوصية املقدمة من      ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١ املعقودة يف    ٣١٣٦اللجنة، يف جلستها    

  .الفريق الدراسي

 ضـوء    صـياغتها يف    اليت أعيـدت   االستنتاجات األولية لرئيس الفريق الدراسي،      - ٢  
  )٣٢١(الفريق الدراسياليت جرت يف ناقشات امل

يلي االستنتاجات األولية الستة لرئيس الفريق الدراسي اليت أعيدت صياغتها يف             فيما  -٢٤٠
   :ضوء املناقشات اليت جرت يف الفريق الدراسي

   بشأن تفسري املعاهدةأن تعكس املمارسة الالحقة موقفاً  )١(

واحـد  حقة، من أجل أن تكون وسيلة للتفسري، موقف         ينبغي أن تعكس املمارسة الال      
 بيد أن اهليئات القضائية املـستعرضة ال      . )٣٢٢( األطراف أو أكثر فيما يتعلق بتفسري املعاهدة       من

تتطلب بالضرورة أن تعكس املمارسة الالحقة صراحة موقفا فيما يتعلق بتفـسري املعاهـدة،              
  . )٣٢٣(سةوترى أن هذا املوقف قد يندرج ضمنياً يف املمار

  خصوصية املمارسة الالحقة  )٢(
 خصوصية املمارسة الالحقة من العناصر      كونحبسب النظام والقاعدة ذات الصلة، ت       

. )٣٢٤(اهليئات القـضائية املعنيـة     اليت ميكن أن تؤثر على مدى أخذها يف االعتبار من جانب          
  . ولذلك ال يلزم أن تكون املمارسة الالحقة حمددة دائماً

  

__________ 

 االستنتاجات األولية االستنتاجات املستنسخة يف تقرير اللجنة عن أعمـال دورهتـا الثالثـة               تستكمل هذه  )٣٢١(
 .أعاله ٣١٧؛ انظر احلاشية )٢٠١١(والستني 

 ECtHR, Cruz Varas et al. v. Sweden, 20 March 1991, para. 100, Series A no. 201.انظر مثالً  )٣٢٢(
)٣٢٣( ECtHR, Marckx v. Belgium, 13 June 1979, para. 41, Series A no. 31; Kart v. Turkey [GC], para. 

54, no. 8917/05, 13 December 2009; see also Iran-US Claims Tribunal, The Islamic Republic of 
Iran and the United States of America, Partial Award No. 382-B1-FT (31 August 1988), reprinted 

in 19 Iran-US C.T.R. 273, pp. 294-295. 
 ;WTO, US – Upland Cotton, Report of the Appellate Body, 3 March 2005, WT/DS267/AB/Rانظر ) ٣٢٤(

Iran-US Claims Tribunal, Case No. A17, Decision No DEC 37-A17-FT (18 June 1985), reprinted 
in 8 Iran-US C.T.R 189, p. 201; ECtHR Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, para. 285, 7 
January 2010, selected for publication in Reports of Judgments and Decisions; Chapman v. the 
United Kingdom [GC], no. 27238/95, paras. 93 and 94 2001-I; ITLOS, Responsibilities and 
obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area (Request 
for Advisory Opinion submitted to the Seabed Disputes Chamber), ITLOS Case No. 17 (1 February 

2011), para. 136; Furundzija, ICTY (TC), Judgment of 10 December 1998, para. 179. 
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  شاركة على حنو فعال يف املمارسة والسكوت درجة امل  )٣(
حبسب النظام والقاعدة ذات الصلة، خيتلف عدد األطراف اليت ينبغي أن تساهم على               

واعترفت معظم اهليئات القضائية اليت تعتمد علـى  . )٣٢٥(حنو فعال يف املمارسة الالحقة املعنية  
 أكثر ميكنه أن يساهم، يف      املمارسة الالحقة بأن السكوت من جانب واحد من األطراف أو         

   .)٣٢٦(ظروف معينة، يف ممارسة الحقة ذات صلة

  آثار املمارسة الالحقة املتناقضة   )٤(
قد تؤدي املمارسة الالحقة املتناقضة إىل آثار خمتلفة وفقاً لنظام املعاهـدة املتعـددة                

 العاملية باملمارسة   وبينما ال تأخذ هيئة االستئناف التابعة ملنظمة التجارة       . األطراف قيد البحث  
 حلقوق اإلنـسان  حملكمة األوروبية، فإن ا)٣٢٧(املتناقضة مع ممارسة أي طرف آخر يف املعاهدة       

القريبـة  "أو  " األغلبية الواسعة "رأت أحيانا، عند مواجهتها مبمارسة غري موحدة، أن ممارسة          
   .)٣٢٨(لألطراف يف االتفاقية األوروبية هي احلامسة" من توافق اآلراء

  االتفاق الالحق أو املمارسة الالحقة وإجراءات التعديل أو التفسري الرمسية   )٥(
وجدت حاالت اعترفت فيها اهليئات القضائية بأن وجود إجراءات تعديل أو تفسري              

كوسـيلة  رمسية يف نظام تعاهدي ال يستبعد استخدام االتفاق الالحق أو املمارسة الالحقـة              
  . )٣٢٩(للتفسري

  حقة والتعديل احملتمل ملعاهدة مااملمارسة الال  )٦(
يف سياق استخدام املمارسة الالحقة لتفسري معاهدة ما، استبعدت هيئة االسـتئناف              

التابعة ملنظمة التجارة العاملية إمكانية أن يؤدي تطبيق اتفاق الحق إىل تعديل التزامات تعاهدية 

__________ 

)٣٢٥( EC – Chicken Cuts, Report of the Appellate Body, 12 September 2005, WT/DS269/AB/R, para. 259. 
)٣٢٦( Furundzija, ICTY (TC), Judgment of 10 December 1998, para. 179; ECtHR Rantsev v. Cyprus and 

Russia, no. 25965/04, para. 285, 7 January 2010, selected for publication in Reports of Judgments 
and Decisions; cautiously: EC – Chicken Cuts, Report of the Appellate Body, 12 September 2005, 
WT/DS269/AB/R, para. 272; see also, for a limited holding, RayGo Wagner Equipment Company 
and Iran Express Terminal Corporation, Award No. 30-16-3 (18 March 1983), reprinted in 2 Iran-

U.S. C.T.R 141, p. 144. 
)٣٢٧( EC – Computer Equipment, Report of the Appellate Body, 5 June 1998, WT/DS62/AB/R et al., 

paras. 92-93; US – Continued Zeroing, Report of the Panel, 1 October 2008, WT/DS350/R, para. 
7.218 . 

 Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, para. 52 (selectedر مثالً انظ )٣٢٨(
for publication in Reports of Judgments and Decisions); Sigudur A. Sigurjónsson v. Iceland, 30 

June 1993, para. 35, Series A no. 264. 
)٣٢٩( EC – Chicken Cuts, Report of the Appellate Body, 12 September 2005, WT/DS269/AB/R, 

WT/DS286/AB/R, para. 273;see also ECtHR, Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, para. 163, 
ECHR 2005-IV. 
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 املطالبات املتعلقـة بـإيران      ويبدو أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة      . )٣٣٠(قائمة
والواليات املتحدة تعترفان بإمكانية أن تؤدي املمارسة الالحقة أو االتفاق الالحق إىل تعديل             

  .)٣٣١(املعاهدات املعنية

__________ 

)٣٣٠( EC – Bananas III, Second Recourse to Article 21.5, Appellate Body Report, 26 November 2008, 
WT/DS27/AB/RW2/ECU, paras. 391-393, in this connection see also Article 3.2. DSU. See also 

ECJ, Case C-327/91, France v. Commission, [1994] ECR I-3641. 
)٣٣١( ECtHR, Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, 2 March 2010, paras. 119 

and 120; ECtHR, Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, para. 163, ECHR 2005-IV; Iran-U.S. 
Claims Tribunal, The Islamic Republic of Iran v. The United States of America, Interlocutory 
Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), 9 September 2004, 2004 WL 2210709 (Iran-

U.S.Cl.Trib.), p. 24 (para. 132). 


