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 الفصل الرابع
 يتعلق بتفسري املعاهدات  االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما

 مقدمة  -ألف

(، أن تااادرج 2008قااارر  اللجناااة،   دورهتاااا الساااتي العاااام  -29
  برانمج عملها وأن تنشئ فريق   “املعاهدا  عرب الزمن”موضوع  

. وأنشاااااأ  (9الدراساااااة معنياااااا  سملوضاااااوع   دورهتاااااا احلادياااااة والساااااتي
(، فريااااق الدراسااااة 2009اللجنااااة،   دورهتااااا احلاديااااة والسااااتي العااااام 

برائسة السيد غيورغ نوليت. ور ز فريق املعين سملعاهدا  عرب الزمن،  
الدراسة مناقشاته،   تلك الدورة، على ادياد القضاااي الايت ينبغات 
تغعيتهااااا وأساااااليب عماااال فريااااق الدراسااااة والناااااتج احملتماااال ألعمااااال 

 . (10الاللجنة بشأن هذا املوضوع

التاااارتة ماااان الاااادورة الثانيااااة والسااااتي إىل الاااادورة الرابعااااة  و  -30
(، أعياااااد تشاااااييل فرياااااق 2012إىل عاااااام  2010والساااااتي المااااان عاااااام 

الدراساااة برائساااة السااايد غياااورغ ناااوليت. وااااث فرياااق الدراساااة ث ثاااة 
تقااارير قاادمها الاارئيس بحااورة غاا  رمسيااة، وهاات تقااارير تعااا ، علااى 

ماااة العااادل الدولياااة وهيئاااا  التاااوايل، االجتهاااادا  ذا  الحااالة حملي
، واالجتهااااادا  القضااااائية   (11الالتحياااايم ذا  الواليااااة املخح حااااة

إطااار األنظماااة اخلاصاااة فيماااا يتعلاااق سالتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة 
 جاناااب مااان، واالتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة (12الال حقاااة
 .(13الابه القضائية خارج إطار اإلجراءا  القضائية أو الدول

(، عارض رئايس فرياق 2011و  الدورة الثالثة والستي العاام  -31
الدراسااااااة تسااااااعة اسااااااتنتاجا  أوليااااااة أعيااااااد  صااااااياغتها   ضااااااوء 

الادورة الرابعاة  . و (14الاملناقشا  الايت دار    إطاار فرياق الدراساة
__________ 

حوليااااة انظاااار ال 2008آب/أغسااااعس  8املعقااااودة    2997اجللسااااة    (9ال 
  املخعاااط (. ول طاا ع علااى  353  التقاارة   ، اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان(   ،2008
  اجلمعياااااة   وأحاطااااات .  األول املرفاااااق    نتساااااه،   املرجاااااإل انظااااار    للموضاااااوع،  العاااااام 
 ااااااانون    11املااااااؤر     123/ 63ماااااان قرارهااااااا    6  التقاااااارة    سلقاااااارار   علمااااااا   العامااااااة 

 . 2008األول/ديسمرب  
 . 226-220  التقرا   ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2009حولية   انظر  (10ال 
 ،354-345 التقاارا  ،، اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان(2010حوليااة   انظاار  (11ال 
 .337 التقرة ،الثان الاجلزء الثان(، اجمللد 2011حولية و
 ،341-338 التقاارا  ،، اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان(2011حوليااة   انظاار  (12ال 
 .231و 230 التقرتي ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2012حولية و 
 .234-232 التقرا  ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2012حولية   انظر  (13ال 
 فرياااق رئااايس أعااادهاعلاااى نااان االساااتنتاجا  األولياااة الااايت  ل طااا ع (14ال 

 .344 التقرة ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2011حولية انظر  الدراسة،

(، عاارض الاارئيس ناان سااتة اسااتنتاجا  أوليااة 2012والسااتي العااام 
ضااوء املناقشااا  الاايت دار     إضااافية أعيااد  صااياغتها أيضااا   

. وانقاش فريااق الدراساة أيضااا  مساألة الشاايل (15الإطاار فرياق الدراسااة
الذ  ينبغت أن تتواصل   إطاره األعمال املتعلقة سملوضوع والناتج 
احملتمااال هلاااذه األعماااال. وقااادم الااارئيس عاااددا  مااان االقرتاحاااا  الااايت 

 .(16الوافق عليها فريق الدراسة

لرابعة والستي، قرر  اللجنة أيضا ، استنادا  إىل و  الدورة ا -32
  الأ( تغياا  ااايل األعمااال املتعلقااة (17التوصااية قاادمها فريااق الدراسااة

(، 2013هبااذا املوضاااوع، اعتباااارا  مااان الاادورة اخلامساااة والساااتي العاااام 
على النحو الذ  اقرتحه فريق الدراسة؛ والب( تعيي السايد غياورغ 

االتتاقااا  ال حقااة واملمارسااة ”نااوليت مقااررا  خاصااا  معنيااا  مبوضااوع 
 . (18ال“يتعلق بتتس  املعاهدا  ال حقة فيما

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

ول للمقاارر عااُرض علااى اللجنااة   الاادورة احلاليااة التقرياار األ -33
 3159(، ونظر  فيه اللجناة   جلسااهتا مان A/CN.4/660اخلا  ال

 14و 10أاير/مااااااايو و   8إىل  6املعقاااااودة   التااااارتة مااااان  3163إىل 
 .2013أاير/مايو 

وبعااااااد أن تناااااااول املقاااااارر اخلااااااا ،   تقريااااااره األول، نعاااااااق   -34
 (، 7-4األعمال املتعلقة سملوضاوع وهادفها وانجتهاا احملتمال الالتقارا   

 نظااااااار   القاعااااااادة العاماااااااة لتتسااااااا  املعاهااااااادا  ووساااااااائل تتسااااااا 
( و  االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااا  28-8الالتقااارا   املعاهااادا 

( وتعريااااف االتتاااااق 64-29  ال حقااااة  وساااايلتي للتتساااا  الالتقاااارا
واملمارساااة ال حقاااة  وسااايلتي لتتسااا  املعاهااادا  الالتقااارا   ال حاااق 

وإساااناد املمارساااة املتعلقاااة سملعاهااادا  إىل الااادول الالتقااارا    ( 65-118
وتضااااامن التقريااااار أيضاااااا  بعااااا  اإلااااااارا  إىل بااااارانمج  (. 119-144

ن  اال (. واقاارتمب املقاارر اخلااا ، فيمااا ماا145العماال املقباال الالتقاارة 

__________ 
علاااى نااان االساااتنتاجا  األولياااة الااايت أعااادها رئااايس فرياااق  ل طااا ع (15ال 

 .240 التقرة ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2012حولية الدراسة، انظر 
 .239-235 التقرا  ،نتسه املرجإل (16ال 
 .239و 226 التقراتن  ،نتسه املرجإل (17ال 
 .227 التقرة ،نتسه املرجإل (18ال 
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، 144إىل  8واحادة ماان القضاااي األربااإل الاايت تناوهلاا   التقاارا  ماان 
 . (19المشروع استنتاج يتناوهلا

 14املعقااااااااااودة    3163وأحالاااااااااات اللجنااااااااااة،   جلسااااااااااتها  -35
، حساااااابما 4إىل  1، مشاااااااريإل االسااااااتنتاجا  ماااااان 2013أاير/مااااااايو 

   التقرير األول للمقرر اخلا ، إىل جلنة الحياغة. ورد 

__________ 
   اخلا   املقرر  اقرتحها   اليت   األربعة  االستنتاجا    مشاريإل   نن  يلت   فيما  ( 19ال  
 ووسائل التتس    املعاهدا    لتتس  العامة    القاعدة  -1  االستنتاج   مشروع ”  
ماان اتتاقيااة فيينااا لقاانون املعاهاادا ، سعتبارهااا التزامااا  تعاهااداي     31املااادة    تضاإل ”  

 . املعاهدا    بتتس   املتعلقة   العامة   القاعدة   العر ،  الدويل  للقانون  وجتسيدا  
حالاااة بعينهااا إىل تر ياااز خمتلااف علاااى    مااا معاهااادة تتساا  يتضااات وقااد” 
سااايما  والمااان اتتاقياااة فييناااا،  32و 31التتسااا  الاااواردة   املااادتي  وساااائل ااا 
 أحيااام أو املعاهاادة اسااب منهااا، والغاارض موضااوعها ناان املعاهاادة أو علااى

 املعاهدة املعنية. 
 ]...[ 
  وسيلتي  ال حقة  واملمارسة  ال حقة  االتتاقا  -2االستنتاج    مشروع” 
 التتس    حجية ذوايت
  املعاهدة       األطراف   بي  فيما   ال حقة  واملمارسة  ال حقة  االتتاقا   تُعترب ”  

   االعتبار   تتس  املعاهدا .  تؤخذان   التتس        حجية  ذوايت  وسيلتي 
 ال حقااااة سالتتاقااااا  للمعاهاااادة التعااااور  التتساااا  يسرتاااااد أن  وجيااااوز” 

 .لألطراف ال حقة واملمارسة
 ]...[ 
  ال حقااااة واملمارسااااة ال حااااق االتتاااااق تعريااااف -3 االسااااتنتاج مشااااروع” 

 لتتس  املعاهدا   وسيلتي
 بااي واضا  اتتاااق هاو “ال حااقاالتتااق ” املعاهاادا ، تتسا  ألغاراض” 

 .أحيامها تعبيق أو تتس ها بشأن  املعاهدة إبرام بعد  األطراف
 سااالوكمااان  “املمارساااة ال حقااة”تتسااا  املعاهاادا ، تتياااون  وألغااراض” 
 ،تعبيقهااا تتساا ها أوب يتعلااق فيمااا املعاهاادة أطااراف ماان أ ثاار أو واحااد طاارف
 بعد إبرام املعاهدة. اإلع ان ،  ذلك   مبا

الايت تُثبات اتتااق األطاراف بشاأن   املعاهادة  تعبياق     ال حقة  واملمارسة” 
مان اتتاقياة فييناا.  31الب( مان املاادة 3تتس ها هت وسايلة تتسا  وفقاا  للتقارة 

يان اساتخدام  ارساا  الحقاة أخاارى   وال واروف معيناة  وسايلة تتساا  وة
 من اتتاقية فيينا. 32تيميلية وفقا  للمادة 

 ]...[ 
املمارساااة  عنهاااا تحااادر أن  ةيااان الااايتاجلهاااا   -4 االساااتنتاج مشاااروع” 

 ال حقة وإسناد هذه املمارسة
 مجياإل عان تحادر الايت ا تحارفالأن تتاألف املمارساة ال حقاة مان   ةين” 
 تتس  املعاهدا .  ألغراضإىل الدولة  ُتسندأن   ةين واليت ةالدول أجهزة
 غااااا  األخااااارى التاعلاااااة للجهاااااا  ال حقاااااة املمارساااااة تؤخاااااذ أن  وةيااااان” 

تتساااااا   ألغااااااراض االعتبااااااار   االجتماعيااااااة، املمارسااااااة ذلااااااك   مبااااااا الاااااادول،
   تُعتماد أو للادول ال حقاة املمارساة    تانعيس  ماا  بقدر  وذلكاملعاهدا ،  

 “.يهادلي   عل تُتخذ أو إطارها

 31املعقاااااااااااودة    3172ونظااااااااااار  اللجناااااااااااة،   جلساااااااااااتها  -36
،   تقريااار جلناااة الحاااياغة واعتماااد  بحاااتة مؤقتاااة 2013أاير/ماااايو 

 أدانه(. 1-سسة مشاريإل استنتاجا  الانظر الترع جيم

 3193إىل  3191واعتماااااااااد  اللجناااااااااة،   جلسااااااااااهتا مااااااااان  -37
، التعليقااااا  علااااى مشاااااريإل 2013آب/أغسااااعس  6و 5ودة   املعقاااا

االسااتنتاجا  الاايت اعُتمااد  بحااتة مؤقتااة   الاادورة احلاليااة الانظاار 
 (.أدانه 2-الترع جيم

نص مشاريع االستنتاجات املتعلقـة ابالتفاقـات الالحقـة  -جيم
ــا ــة فيمــ ــة الالحقــ ــدات،  واملمارســ ــري املعاهــ ــق بتفســ يتعلــ

نــة بصـــفة مؤقتــة يف دورهتـــا بصــيهتها الــيت اعتمـــدهتا اللج
 اخلامسة والستن

 نن مشاريإل االستنتاجا  -1
ياارد أدانه ناان مااا اعتمدتااه اللجنااة حاا  اآلن بحااتة مؤقتااة ماان  -38

 مشاريإل االستنتاجا .

 التفسري  ووسائل املعاهدات لتفسري العامة القاعدة -1 االستنتاج 

مــ  اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات، علــى  32و 31حتــدد املــاد ن  -1 
ــة بوســـــائل التفســـــري  ــة للتفســـــري والقاعـــــدة املتعلقــ ــوال، القاعـــــدة العامــ التــ

 التكميلية. وتنطبق ها ن القاعد ن أيضاً كقانون دول عريف.

ــاً للمعــــ  العــــادي الــــذي يُعطــــى  -2  ر املعاهــــدة  ســــ  نيــــة وفقـ ــا تفسـ
 ويف ضوء موضوعها والهرض منها.لتعابريها يف السياق الذي ترد في  

، فيمـا تـنص عليـ ، علـى أن يؤخـذ يف 31م  املـادة   3تنص الفقرة   -3 
إىل السـياق، )أ( أي اتفـاق الحـق بـن األطـراف بشـأن  احلسبان، ابإلضـافة

تفســري املعاهـــدة أو تطبيـــق أحكامهــامم و)ب( أي  ارســـة الحقـــة يف تطبيـــق 
 هذه املعاهدة.املعاهدة تثبت اتفاق األطراف حو  تفسري 

جيــوز االســتعانة ابملمارســات الالحقــة األخــرى يف تطبيــق املعاهــدة   -4 
 .32كوسيلة تفسري تكميلية مبوجب املادة 

ي االهتمـام املناسـب   -5  يتألف تفسري املعاهدة م  عملية واحدة مرّكـبة تعطـ 
 . 32و   31ملختلف وسائل التفسري املشار إليها، على التوال، يف املادتن 

 كوسيليتالالحقة واملمارسة الالحقة   االتفاقات -2 االستنتاج 
 حجية  ايتو ذ تفسري

)أ( 3الفقـــرة  تشـــكل االتفاقـــات الالحقـــة واملمارســـة الالحقـــة مبقتضـــى 
، ابعتبارمها دليالً موضوعياً على تفاهم األطـراف علـى 31 و)ب( م  املادة

معــــ  املعاهــــدة، وســــيليت تفســــري ذوايت حجيــــة يف تطبيــــق القاعــــدة العامــــة 
 .31لتفسري املعاهدات اجملسادة يف املادة 



 21 املعاهدات  بتفسري يتعلق فيما الالحقة واملمارسة الالحقة االتفاقات 

 

 

  للتطور قابلة ابعتبارها املعاهدة مصطلحات تفسري -3 االستنتاج 
 الزم   عرب

ــة مبقتضــــى   ــة واملمارســــة الالحقــ ــاعد االتفاقــــات الالحقــ ميكــــ  أن تســ
يف حتديد ما إذا كانـت النيـة املفرتضـة لاطـراف عنـد إبـرام   32و  31املادتن  

املعاهــدة هــي إعطــاء أي مــ  املصــطلحات املســتخدمة معــ  قــابالً للتطــور 
 عرب الزم .

 حقة الال واملمارسة الالحق االتفاق تعريف -4 االستنتاج 

ابعتبـــاره وســـيلة تفســـري ذات حجيـــة مبقتضـــى  “االتفـــاق الالحـــق” -1 
هــو اتفــاق بــن األطــراف، يــتم التوصــل إليــ  بعــد  31 )أ( مــ  املــادة3 الفقــرة

 إبرام املعاهدة، فيما يتعلق بتفسري املعاهدة أو تطبيق أحكامها.

ابعتبارهـا وسـيلة تفسـري ذات حجيـة مبقتضـى   “املمارسة الالحقة” -2 
هــي ســلوك يف تطبيــق املعاهــدة، بعــد إبرامهــا،  31املــادة  )ب( مــ 3الفقــرة 

 علق بتفسري املعاهدة.يثبت اتفاق األطراف فيما يت

ــة ”  -3  ــة الالحقــ ــة    “ املمارســ ــري تكميليــ ــيلة تفســ ــا وســ ــرى ابعتبارهــ األخــ
 هي سلوك طرف أو أكثر يف تطبيق املعاهدة، بعد إبرامها.   32 مبقتضى املادة 

 الالحقة  املمارسة إسناد -5 االستنتاج 

مــ   32و 31ميكــ  أن تتــألف املمارســة الالحقــة مبقتضــى املــادتن  -1 
أي سلوك يف تطبيق املعاهدة ميكـ  إسـناده إىل طـرف مـ  أطـراف املعاهـدة 

 مبوجب القانون الدول.

ال يشكل أي سلوك آخر، مبا يف ذلك سلوك اجلهات غري التابعة  -2 
ذلـك أن يكـون . وجيـوز مـع 32و 31للدو ،  ارسة الحقة مبقتضى املادتن 

 هذا السلوك ذا أمهية عند تقييم املمارسة الالحقة ألطراف املعاهدة.

الاااااايت  ناااااان مشاااااااريإل االسااااااتنتاجا  والتعليقااااااا  عليهااااااا   -2
 اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة والستي 

  دورهتااااا    اعتمدتااااه اللجنااااة بحااااتة مؤقتااااة ياااارد أدانه ناااان مااااا   -39
 من مشاريإل االستنتاجا  مقرتنة سلتعليقا  عليها.   اخلامسة والستي 

 مقدمة 

تستند مشاريإل االستنتاجا  التالية إىل اتتاقية فيينا لقانون  (1ال
( الاااايت تشاااايل إطااااار العماااال 1969املعاهاااادا  الاتتاقيااااة فيينااااا لعااااام 

االتتاقا  ال حقة واملمارسة ال حقة فيما يتعلاق ”املتعلق مبوضوع  
تعتااارب اللجناااة أن القواعاااد ذا  الحااالة مااان . و “بتتسااا  املعاهااادا 
  .(20التتمتإل اليوم بقبول عام 1969اتتاقية فيينا لعام 

__________ 
 .له املحاحب والتعليق ،1 التقرة، 1 االستنتاج مشروع  أدانه انظر (20ال 

وتتساام مشاااريإل االساااتنتاجا  اخلمسااة األوىل بعااابإل عاااام.  (2ال
وسوف تُبحث جوانب أخرى من املوضاوع، وعلاى وجاه اخلحاو  

 نقاط أ ثر اديدا ،   مرحلة الحقة من العمل.

ة العامة لتفسري املعاهدات  القاعد -1االستنتاج 
 التفسري  ووسائل

ــ  32و 31 املـــــــاد ن حتـــــــدد -1  ــة مـــــ ــا اتفاقيـــــ ــانون فيينـــــ  لقـــــ
ــدات، ــى املعاهـ ــوال، علـ ــدة التـ ــة القاعـ ــري العامـ ــدة للتفسـ  والقاعـ

 القاعــد ن هــا ن وتنطبــق. التكميليــة التفســري بوســائل املتعلقــة
 .عريف دول كقانون  أيضاً 
ر -2   الـــذي العـــادي للمعــ  وفقـــاً  نيـــة  ســ  املعاهـــدة تفســا

 موضــوعها ضــوء ويف فيــ  تــرد الــذي الســياق يف لتعابريهــا يُعطــى
 .منها والهرض

 أن علـى عليـ ، تـنص فيمـا، 31  املـادة  م   3  الفقرة  تنص -3 
 الحــق اتفــاق أي)أ(  الســياق، إىل ابإلضــافة احلســبان، يف يؤخــذ
 ممأحكامهـــــا تطبيـــــق أو املعاهـــــدة تفســـــري بشـــــأن األطـــــراف بـــــن

ــاق  و)ب( ــت اتفـــ ــدة تثبـــ ــق املعاهـــ ــة يف تطبيـــ ــة الحقـــ أي  ارســـ
 األطراف حو  تفسري هذه املعاهدة.

 تطبيــق يف األخــرى الالحقــة ابملمارســات االســتعانة جيــوز -4 
 .32 املادة مبوجب تكميلية تفسري كوسيلة  املعاهدة

ي مرّكبــة واحــدة عمليــة مــ  املعاهــدة تفســري يتــألف -5   تعطــ 
 علــى إليهــا، املشــار التفســري وســائل ملختلــف املناســب االهتمــام
 .32و 31 املادتن يف التوال،

 التعليق 
االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة  1مشاااروع االساااتنتاج  يَعتاااربُ  (1ال

ال حقااااااة وساااااايلتي لتتساااااا  املعاهاااااادا    إطااااااار قواعااااااد تتسااااااا  
فييناااا  مااان اتتاقياااة 32و 31املعاهااادا  املنحاااو  عليهاااا   املاااادتي 

القاعاااادة العامااااة لتتساااا  املعاهاااادا  ”. ويشاااا  العنااااوان 1969لعااااام 
فييناااا،  مااان اتتاقياااة  31إىل نقعتاااي  أوال ، املاااادة  “ووساااائل التتسااا 

 واثنياااااا ، ،(21اللتتسااااا  املعاهااااادا  “القاعااااادة العامااااة” هااااات ياااال، 
وساائل ”من اتتاقية فيينا تقدمان، معا ، عددا  مان  32و  31 املاداتن
  ( أن تؤخااذ 32( أو جيااوز الاملااادة 31الاايت جيااب الاملااادة  “التتساا 

 .(22الاالعتبار   تتس  املعاهدا 
__________ 

 .1969لعام  فيينا اتتاقية من 31املادة  عنوان  (21ال 
 ال حقااااااة واملمارسااااااة ال حقااااااة االتتاقااااااا  عاااااان األول التقرياااااار انظاااااار (22ال 
 .M. E؛ انظار أيضاا   8 التقارة ،(A/CN.4/660ال املعاهادا  بتتس  يتعلق فيما

Villiger, “The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties—40 

years after”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de 

La Haye, 2009, vol. 344, p. 9, at pp. 118-119 and 126-128. 
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ع قاة الارتابط باي  1من مشاروع االساتنتاج  1وتؤ د التقرة  (2ال
، فض   عن احلقيقة اليت 1969من اتتاقية فيينا لعام    32و  31املادتي  

، معااااا ، قااااانوان  دوليااااا  عرفيااااا . جيساااادان متادهااااا أن هااااذين احليمااااي
منذ البداياة الساياق العاام  32و 31املادتي  لتا وتوض  اإلاارة إىل  

التتاقاا  ال حقاة واملمارساة ال حقااة الاذ  جيار    إطااره تناااول ا
   مشاريإل االستنتاجا .

تتناول    32تنن على القاعدة العامة واملادة    31ومإل أن املادة   ( 3ال 
معااا ،    ( 23ال وسااائل التتساا  التيميليااة، ف نااه جتااب قااراءة  لتااا القاعاادتي 

  32حيااث إهنمااا تشااي ن إطااارا  متيااام   لتتساا  املعاهاادا . فاملااادة  
تشتمل على حد فاصل بي وساائل التتسا  الرئيساية حسابما تارد    

31 املااااادة 
، وهاااات وسااااائل جيااااب أن تؤخااااذ مجيعهااااا   االعتبااااار    ( 24ال 

الاايت جتااوز االسااتعانة    “ وسااائل التتساا  التيميليااة ” عمليااة التتساا ، و 
عااان معاااذ ملتااابس أو    31ياااتمخ  التتسااا  وفقاااا  للماااادة    هباااا عنااادما 

ملا يرد فيها من تعااب ، أو يتضات إىل نتيجاة مان   غام  ل تتاقية أو 
 .  تتسم سلعبثية أو ال معقولية الواض  أهنا  

 1ماان مشاروع االسااتنتاج  1اجلملاة الثانيااة مان التقارة  وتؤ اد (4ال
اقيااة فيينااا تعاارب عاان ماان اتت 32و 31أن القواعااد امليرسااة   املااادتي 

. وقااااد أقااار  احملااااا م واهليئاااا  القضااااائية (25الالقاااانون الاااادويل العااار 
الدولياااة العاااابإَل العااار  هلاااذه القواعاااد. وهاااذا القاااول يسااار ، بحاااتة 

__________ 
  انظااار الساااياق، هاااذا   “القواعاااد” محاااعل  معاااذ علاااى ل طااا ع (23ال 

-218   ،الاجلاازء الثااان( A/6309/Rev.1الوثيقااة  الثااان، اجمللااد ،1966 حوليااة
 R. K. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford, Oxfordو ؛220

University Press, 2008), pp. 36-38. 
 ،الاجلااازء الثاااان( A/6309/Rev.1اجمللاااد الثاااان، الوثيقاااة  ،1966 حولياااة (24ال 
الثالث عن قانون املعاهدا  الذ  أعاده السا   التقرير(؛ 19، التقرة ال223   

، اجمللااااااااد الثااااااااان، الوثيقااااااااة 1964حوليااااااااة مهتاااااااار  والاااااااادوك، املقاااااااارر اخلااااااااا ، 
A/CN.4/167 وAdd.1-3  ، 58 ؛ 21، التقااارة ال59و)M. K. Yasseen, 

“L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le 

droit des traités”, Recueil des cours de l’Académie de droit 

international de La Haye, 1976-III, vol. 151, p. 1, at p. 78; I. Sinclair, 

The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed. (Manchester, 

Manchester University Press, 1984), pp. 141-142; Villiger, “The 1969 

Vienna Convention …” (see footnote 22 above), pp. 127-128. 
 Y. le Bouthillier, “Commentary on Article 32 of the Vienna (25ال 

Convention”, in O. Corten and P. Klein (eds.), The Vienna Conventions 

on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), p. 841, at pp. 843-846, paras. 4-8; P. Daillier, M. Forteau 

and A. Pellet, Droit international public, 8th ed. (Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2009), pp. 285-286; Gardiner (see 

footnote 23 above), pp. 12-19; Villiger, “The 1969 Vienna 

Convention …” (see footnote 22 above), pp. 132-133. 

احمليمااة الدوليااة لقااانون  و   ( 26ال علااى حميمااة العاادل الدوليااة خاصااة، 
وعلاااى هيئاااة    ( 28ال وعلاااى عملياااا  التحيااايم باااي الااادول   ( 27ال البحاااار 

واحمليماااة األوروبياااة    ( 29ال االساااتئناف التابعاااة ملنظماااة التجاااارة العاملياااة 
__________ 

  اتتاقيااة ال   اللباااب علااى هناار أوروغااوا  الاألرجنتااي ضااد أوروغااوا (   ا طاحونتاا ( 26ال  
  حقااااااوق   ماااااان   هباااااا   يتحاااااال   ومااااااا   امل حاااااة   اقااااااوق   املتعلااااااق   النااااازاع   ؛ ( 31  املااااااادة   فييناااااا، 

اتتاقياااة مناااإل جرةاااة اإلسدة اجلماعياااة واملعاقباااة    تعبياااق   ؛ ال وساااتارييا ضاااد نييااااراغوا( 
اآلاثر القانونيااة الناااائة عاان    ؛ ( األسااود   واجلباال   صااربيا   ضااد   واهلرسااك   البوساانة عليهااا ال 

  آخاااارون   ميساااايييون   ومواطنااااون   أبينااااا   ؛ تشااااييد جاااادار   األرض التلسااااعينية احملتلااااة 
ان وبااوالو  بااوالو ليغيتاا  علااى   الساايادة   ؛ الامليساايك ضااد الااوالاي  املتحاادة األمريييااة( 

  ( األمريييااااة   املتحاااادة   الااااوالاي    ضااااد   أملانيااااا ال   الغرانااااد   ؛ ماليزاي( / إندونيساااايا ساااايبادان ال 
  اتتاقيااااة ال   انميبيا( / بوتسااااواان ساااايدودو ال /  اسيييلت   جزياااارة   ؛ ( 31  املااااادة   فيينااااا،   اتتاقيااااة ال 

فييناااا،    اتتاقياااة ال   تشااااد( / الليبية   العربياااة الاجلماه ياااة    اإلقليمااات   النااازاع (؛  31  املاااادة   فييناااا، 
وسااائل    إىل يشااار    ولياان ماان اتتاقيااة فيينااا،    32ياارد ذ اار صااري  للمااادة    وال ؛  31املاادة  

 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)(  التتس  التيميلية 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at p. 46, para. 65; Dispute regarding 

Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, 

I.C.J. Reports 2009, p. 213, at p. 237, para. 47; Application of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. 

Reports 2007, p. 43, at pp. 109-110, para. 160; Legal Consequences of the 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 174, para. 94; Avena and Other 

Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. 

Reports 2004, p. 12, at p. 48, para. 83; Sovereignty over Pulau Ligitan and 

Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 625, 

at pp. 645-646, para. 37; LaGrand (Germany v. United States of America), 

Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 501, para. 99; Kasikili/Sedudu 

Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at 

p. 1059, para. 18; Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), 

Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pp. 21-22, para. 41 . 
 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons (27ال 

and entities with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 

1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at p. 28, para. 57. 
 Arbitration(   32و   31  املاااااداتن فيينااااا،    اتتاقيااااة ال   راياااان   آياااارن   قضااااية  ( 28ال  

regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway between the Kingdom 

of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, Decision, 24 May 2005, 

UNRIAA, vol. XXVII (Sales No. E/F.06.V.8), p. 35, at p. 62, para. 45 . 
مااان التتااااهم املتعلاااق سلقواعاااد واإلجاااراءا   ،2 التقااارة، 3 املاااادة تااانن  (29ال 

 األحياام توضاي ]...[    يتمثل هدفه” أن   علىاليت ايم تسوية املنازعا   
 للقواعااادمنظماااة التجاااارة العاملياااة[ وفقاااا   إطاااار   الداخلاااة] ل تتاقاااا  القائماااة
 31إىل املاادتي  اديادا  ولينهاا ال تشا   ،“العاام  الادويل  القانون   لتتس   العرفية

مااان اتتاقيااااة فييناااا. غاااا  أن هيئاااة االسااااتئناف دأبااات علااااى االعاااارتاف أبن  32و
العاااار ، وقاااد جلاااأ  إليهمااااا  الااادويل القاااانون  قواعااااد جتسااادان  32و 31املاااادتي 

 ،املثاااااال سااااابيل علاااااى انظااااار،. التتااااااهم مااااان ،2 التقااااارة، 3 املاااااادةسإلااااااارة إىل 
العاااااد   والبناااازين تر يبااااه املعاااااد سلبناااازين اخلاصااااة املعاااااي  -املتحاااادة  الااااوالاي 

الضااارائب علاااى املشااااروس   - اليااااسن و ؛(1 التقاااارة، 31 املاااادة فييناااا، اتتاقياااةال
 ,WTO, Appellate Body Report  (32و 31 اتن الاتتاقية فيينا، املاد  اليحولية
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  ( 31ال حميمة البلدان األمرييية حلقاوق اإلنساان و   ( 30ال حلقوق اإلنسان 
واهليئاا  القضاائية الايت  (32الاألورويب حميماة العادل التابعاة ل اااد و 

تاقياااة اتمبوجاااب  املر اااز الااادويل لتساااوية منازعاااا  االساااتثمارأنشاااأها 
تسااااوية املنازعااااا  االسااااتثمارية الناااااائة بااااي الاااادول ورعااااااي الاااادول 

 32و 31. ومااان ت، تنعباااق القواعاااد الاااواردة   املااااادتي (33الاألخااارى
تعاهاااداي  يسااار  علاااى الااادول الااايت هااات أطاااراف    بوصاااتها قاااانوان  

اتتاقية فيينا فيما يتعلق سملعاهدا  اليت تدخل   نعااق االتتاقياة، 
 وتنعبق بوصتها قانوان  دوليا  عرفيا  فيما بي الدول  افة.

 
United States—Standards for Reformulated and Conventional 

Gasoline, WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996, sect. III.B; and WTO, 

Appellate Body Report, Japan—Taxes on Alcoholic Beverages, 

WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 1 

November 1996, sect. D. See also “Second report for the ILC Study 

Group on treaties over time”, in G. Nolte (ed.), Treaties and Subsequent 

Practice (Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 210, at p. 215. 
الاتتاقياة فييناا، املاادة    ضاد بولنادا   ليتتاا   فيتولاد   ؛ املتحدة   اململية   ضد   غولدر  ( 30ال  
، علااى  ااو مااا يُتهاام ضاامنا (   33إىل    31الاملااواد ماان    تر يااا   ضااد   وسييااارا   دةاا  (؛  31

Golder v. the United Kingdom, 21 February 1975, Series A no. 18, para. 29; 

Witold Litwa v. Poland, no. 26629/95, ECHR 2000-III, para. 58; Demir and 

Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, ECHR 2008, para. 65 . 
  حياااز   اإلنساااان   حلقاااوق   األمرييياااة   االتتاقياااة   دخاااول التحتظاااا  علاااى    أثااار  ( 31ال  

  يُتهااااام   ماااااا    اااااو   علاااااى   ، 32و   31  املااااااداتن   فييناااااا،   اتتاقياااااة ال   ( 75و   74الاملااااااداتن    النتااااااذ 
  فيينااا،   اتتاقيااة ال   وتوسغااو   ترينيااداد   ضااد وآخاارون    وبنجااامي   وُ نسااتانتي   هيلاا    ؛ ( ضاامنا  
 The Effect of Reservations on the Entry into Force of the  (  1  التقرة ،  31 املادة 

American Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), Advisory 

Opinion OC-2/82, 24 September 1982, Inter-American Court of Human 

Rights, Series A, No. 2, para. 19; Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. 

Trinidad and Tobago, Judgments (Merits, Reparations and Costs), 21 June 

2002, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 94, para. 19 . 
  اتتاقياة ال هامبورغ مبيناء الرئيست اجلمارك  ميتب  ضد  بريتا  ف ما  ار ة (32ال 

 ,Firma Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen(  31  املاادة   فييناا، 

Judgment, 25 February 2010, Case C-386/08, European Court Reports 

2010, p. I-01289, paras. 41-43. 
  ، تضعلإل به جلنة األمم املتحدة للقانون التجاار  الادويل الذ   التحييم  ( 33ال  

  ؛ ( 32و   31فيينااا، املاااداتن    اتتاقيااة ال   األرجنتااي مجهوريااة    ضااد   غريااد   انااايوانل   ااار ة 
ك   ومؤسسااة   األمريييااة   املتحاادة   الااوالاي    ضااد    ااانتُر   مؤسسااة  ومؤسسااة متبااك    متبااِ

  اار ة و   األمرييياة   املتحادة   الاوالاي    ضد ل ستثمارا  ومؤسسة متبك للحناعا   
فيينا، املاداتن    اتتاقية ال   ضد الوالاي  املتحدة األمرييية  برود تس  فورست  ترمينال 

 National Grid plc v. The Argentine Republic, Decision on(   32و   31

Jurisdiction, 20 June 2006, para. 51 (available from www.italaw.com/); 

Canfor Corporation v. United States of America, Tembec Inc., Tembec 

Investments Inc. and Tembec Industries Inc. v. United States of America 

and Terminal Forest Products Ltd. v. United States of America, Order of 

the Consolidation Tribunal, 7 September 2005, para. 59 . 

مااان    33ونظاار  اللجنااة أيضاااا    إميانيااة اإلحالاااة إىل املااادة   ( 5ال 
، وفيماا إذا  اان هاذا احليام يعارب  1اتتاقية فييناا   مشاروع االساتنتاج  

ذا  صاالة    33باادوره عاان قااانون دويل عاار  أم ال. وقااد تيااون املااادة  
االتتاقاااااااا  ال حقااااااااة  ” مبشااااااااريإل االساااااااتنتاجا  املتعلقااااااااة مبوضاااااااوع  

االتتاااااق  ” . فاااا  “ واملمارساااة ال حقااااة فيماااا يتعلااااق بتتسااا  املعاهاااادا  
املثال، ةين  ، على سبيل  31املادة   الأ( من 3التقرة    مبقتضى   “ ال حق 

أن يحاااغ بلغتااي أو أ ثاار، وةياان أن تثااور مسااائل بشااأن ع قااة أ   
اتتاق الحاق سلحايغ اللغوياة املختلتاة للمعاهادة نتساها. وماإل ذلاك،  
قرر  اللجنة عادم تنااول هاذه املساائل   الوقات الاراهن، وإن  انات  
قااد تر اات الباااب متتوحااا  أمااام إميانيااة القيااام بااذلك إذا مااا طُرحاات  

 لقضية خ ل االضع ع سألعمال املقبلة املتحلة سملوضوع. هذه ا 
ونظاااار  اللجنااااة، بوجااااه خااااا ، فيمااااا إذا  اناااات القواعااااد  (6ال

تعرّب عن القاانون الادويل العار  أم ال.  33املنحو  عليها   املادة  
وأعرب بع  األعضااء عان اعتقاادهم أبن مجياإل القواعاد الاواردة   

 العار ،   حاي أراد الابع  اآلخار جتساد القاانون الادويل  33 املادة
تااارك البااااب متتوحاااا  أماااام إميانياااة أن تياااون بعااا  القواعاااد فقاااط 
املنحاااو  عليهاااا   هاااذا احليااام، ولااايس مجيعهاااا، هااات الااايت ةيااان 
وصتها بذلك. فاالجتهادا  القضائية للمحا م واهليئا  القضائية  

الدولية . فمحيمة العدل  سلياملاسم بعد هذه املسألة   الدولية مل
اعتاارب  أن أجاازاء   العامليااة التجااارةوهيئااة االسااتئناف التابعااة ملنظمااة  جتساااد قواعاااَد مااان قواعاااد القاااانون الااادويل العااار      33مااان املاااادة 

مااان  4، اعرتفااات حميماااة العااادل الدولياااة أبن التقااارة الغرانااادقضاااية 
. واألماار أقاال وضااوحا  (34التعاارب عاان القااانون الاادويل العاار  33املااادة 

خبحو  ما إذا  انات حميماة العادل الدولياة قاد اعتارب    قضاية 
جتساد قاعادة  33مان املاادة   3أن التقارة     اسيييلت/سيدودو  جزيرة

 التجااااارة. وأقاااار  هيئااااة االسااااتئناف التابعااااة ملنظمااااة (35العرفيااااة أم ال
جتساادان القااانون  4و 3ردتي   التقاارتي أبن القاعاادتي الااوا العاملياة
 اخلارجيااااة الااااديون. ووجااااد  حميمااااة التحياااايم   قضااااية (36الالعاااار 

__________ 
 .LaGrand (see footnote 26 above), p. 502, para. 101 (34ال 
  ؛ Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1062, para. 25 ( 35ال  
  خاا ف   حاادوث   عاادم   إىل   فقااط   راجعااا  احلياام    هااذا   بتعبيااق   احمليمااة قيااام    ييااون   وقااد 
 . تعبيقه   بشأن األطراف    بي 
  اخلشاب   ألوامب من    معيّنة النهائت للرسوم التعويضية بشأن أنواع   التحديد  (36ال 

  دعااام   - املتحااادة   الاااوالاي  (؛  3، التقااارة  33الاتتاقياااة فييناااا، املاااادة     نااادا   مااان   اللاااي 
ماان    ، 3  التقاارة ،  33  املااادة هيئااة االسااتئناف    طبقاات حيااث    ، املرتتعااة   األراضاات   قعاان 

  -  اايلت   العار ؛   مر زهاا دون أن تشا  إىل    مان   رحيا ، ص  ذ را   ذ رهتا اتتاقية فيينا، و 
  اتتاقيااة ال   الزراعيااة   املنتجااا    باابع    املتعلقااة نظااام حاازم األسااعار والتااداب  احلمائيااة  

—WTO, Appellate Body Report, United States(   4  التقارة ،  33  ملاادة ا   فييناا، 

Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain 

Softwood Lumber from Canada, WT/DS257/AB/R, adopted 17 February 

2004, para. 59; Appellate Body Report, United States—Subsidies on 

Upland Cotton, WT/DS267/AB/R, adopted 21 March 2005, para. 424; 

Appellate Body Report, Chile—Price Band System and Safeguard 

Measures Relating to Certain Agricultural Products, WT/DS207/AB/R, 

adopted 23 October 2002, para. 271 . 

https://www.italaw.com/
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احمليمااااة . وذهباااات (37ال“مباااادأ  ” “تتضاااامن” 1أن التقاااارة  األملانيااااة
واحمليماة األوروبياة حلقاوق اإلنساان إىل أبعاد   الدولية لقانون البحاار
. (38ال يل جتسد قاانوان  عرفياا    33أ دات أن املادة فمن ذلك خبعوة، 

وهياااااذا، توجاااااد مؤاااااارا  مهماااااة   الساااااوابق القضاااااائية علاااااى أن 
 ، أب ملها، جتسد سلتعل قانوان  دوليا  عرفيا .33 املادة
 1 التقاارة تستنسا  ناان 1ماان مشاروع االسااتنتاج  2والتقارة  (7ال

 31من املادة  1، سلنظر إىل أمهيتها للموضوع. فالتقرة 31من املادة  
هاات نقعااة االنعاا ق أل  تتساا  للمعاهاادا  وفقااا  للقاعاادة العامااة 

 ياااال. والغاااارض ماااان ذلااااك هااااو املسااااامهة     31الااااواردة   املااااادة 
  ضمان التوازن   عملية التتس  بي تقييم محعلحا  املعاهدة 

، من والغرض منها لذ  ترد فيه و  ضوء موضوع املعاهدةالسياق ا
جهااااة، وبااااي االعتبااااارا  املتحاااالة سالتتاقااااا  ال حقااااة واملمارسااااة 

. ، مان جهاة أخارىال حقة الواردة   مشاريإل االساتنتاجا  التالياة
يهادف إىل    فقرة مستقلة ال 31من املادة   1غ  أن تيرار التقرة  

اإلحيااااء أبن هلاااذه التقااارة، ولوساااائل التتسااا  املاااذ ورة فيهاااا، أسااابقية 
نتسااها. فجميااإل وسااائل التتساا  الااواردة  31جوهريااة   إطااار املااادة 

 . (39التشيل أجزاء  من قاعدة واحدة متياملة 31  املادة 
الأ( 3تستنسااااا  الحاااااياغة املساااااتخدمة   التقااااارة  3والتقااااارة  (8ال

من اتتاقية فيينا، وذلك ليت تضإل االتتاقاا    31والب( من املادة  
ال حقااااااة واملمارسااااااة ال حقااااااة، بوصااااااتهما حماااااال الرت يااااااز الرئيساااااات 
للموضاااااااوع،   موضاااااااعهما مااااااان اإلطاااااااار القاااااااانون العاااااااام لتتسااااااا  
 3املعاهاادا . وسلتااايل، فقااد أُبقاات علااى العبااارة االسااته لية للتقاارة 

يؤخذ   احلسبان، ” ، وهت العبارة اليت تنن على أنه31من املادة  
__________ 

 Case concerning the question whether the re-evaluation of the (37ال 

German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of 

the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on 

German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United 

States of America on the one hand and the Federal Republic of 

Germany on the other, Decision, 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX 

(Sales No. E/F.90.V.7), p. 67, at p. 92, para. 17; see also ILR, vol. 59 

(1980), p. 494, at p. 528, para. 17. 
 فيمااااا واليياااااان  لألاااااخا  الراعيااااة الاااادول والتزامااااا  مسااااؤوليا  (38ال 

 ضااد ليتتااا فيتولااد ؛املتحاادة اململيااة ضااد غولاادر ؛املنعقااة   سألنشااعة يتحاال
 ( 33إىل  31الاتتاقياااااة فييناااااا، املاااااواد ماااااان  تر يااااااا ضاااااد وسيياااااارا دةااااا  ؛بولنااااادا

Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and 

entities with respect to activities in the Area (see footnote 27 above), 

para. 57; Golder v. the United Kingdom (see footnote 30 above), 

para. 29; Witold Litwa v. Poland (see footnote 30 above), para. 59; 

Demir and Baykara v. Turkey [GC] (see footnote 30 above), para. 65. 
الاجلااازء الثاااان(،  A/6309/Rev.1 الوثيقاااة الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (39ال 
علااى  التعليااق( ماان 12ال التقاارة ،سلتتحاايل انظاار،. (8، التقاارة ال220و 219  
 أدانه. 1 االستنتاج مشروعمن  5 التقرة

، ماان أجاال التأ يااد علااى أن تقياايم وسااائل “سإلضااافة إىل السااياق
هاااااو جااااازء  31والب( مااااان املاااااادة  الأ(3املاااااذ ورة   التقااااارة  التتسااااا 

31يتجزأ من القاعدة العامة للتتس  الواردة   املادة  ال
 .(40ال

أن املمارسة ال حقة   تعبيق املعاهدة اليت   4وتبي التقرة   (9ال
 31الب( مااااان املاااااادة 3ال تساااااتو  مجياااااإل املعااااااي  الاااااواردة   التقااااارة 

تتضامن قائماة غا   32. فاملاادة 32تدخل مإل ذلك   نعااق املاادة 
عبااااارة  4. وتقتاااابس التقاااارة (41الححاااارية بوسااااائل التتساااا  التيميليااااة

اظ علااااى التمييااااز بااااي للحتاااا 32ماااان املااااادة  “]جيااااوز[ االسااااتعانة”
   31وسائل التتس  املشاار إليهاا   املاادة   أخذالعابإل اإللزامت لا  

وبي العابإل التقدير  الستخدام وسائل التتس  التيميلية   احلسبان
 .32مبوجب املادة 

  وبحتة خاصة، جيوز أن ُتستخدم،  وسايلة تتسا  تيميلياة،  ( 10ال 
املمارسااااة ال حقااااة الاااايت تااااتم تعبيقااااا  ملعاهاااادة ماااان املعاهاااادا  والاااايت  

تُثبااِت اتتاقااا  عليهااا ماان جانااب مجيااإل األطااراف   املعاهاادة، وإ ااا   ال 
اتتاقاااا  مااان جاناااب طااارف واحاااد فقاااط أو أ ثااار. وقاااد ذ ااار  اللجناااة  

  ( 43ال واعرتفااات باااه منذئاااذ احملاااا م واهليئاااا  القضاااائية الدولياااة   ، ( 42ال ذلاااك 
(  22الانظر، ملزياد مان التتحايل، التقارا  مان ال  ( 44ال انونية واملؤلتا  الق 

 (. 4( من التعليق على مشروع االستنتاج  36ال  إىل 

__________ 
الاجلااااازء الثاااااان(،    A/6309/Rev.1  الوثيقاااااة   الثاااااان،   اجمللاااااد   ، 1966  حولياااااة  ( 40ال  
 Introductory report for the ILC Study Group on“  ؛ ( 8ال   التقارة ،  220   

treaties over time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 169, at p. 177 . 
 .Yasseen (see footnote 24 above), p. 79 (41ال 
 . ( 13ال  التقرة ،  204و   A/5809 ،      203  الوثيقة   الثان،   اجمللد   ، 1964  حولية  ( 42ال  
 .Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1096, paras (43ال 

79-80; Loizidou v. Turkey (preliminary objections), 23 March 1995, 

Series A no. 310, paras. 79-81; Hilaire, Constantine and Benjamin et 

al. v. Trinidad and Tobago, Judgments (Merits, Reparations and Costs) 

(see footnote 31 above), para. 92; Southern Bluefin Tuna (New Zealand 

v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 27 

August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at p. 294, para. 50; WTO, 

Appellate Body Report, European Communities—Customs 

Classification of Certain Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, 

WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, para. 90; see 

also WTO, Appellate Body Report, United States—Certain Country of 

Origin Labelling (COOL) Requirements, WT/DS384/AB/R, 

WT/DS386/AB/R, adopted 23 July 2012, para. 452 . 
 فييناا اتتاقياة  ”]...[ Yasseen (see footnote 24 above), p. 52 (44ال 
العاماااااة  القاعاااادة عناصاااار ماااان عنحاااارا  ال حقااااة بوجااااه عاااااام  تعتاااارب املمارسااااةَ  ال

 ،هاات الاايت تشاايل عنحاارا   هااذا معّينااة الحقااة  ارسااة  تعتاارب أن  ولياانللتتساا ، 
 مشاارت ة أيضاا   وإ اا فحساب، متساقةتيااون  ال الايتال حقاة  املمارساةوهات  أال
 يياون  أن  ةين ال حقة املمارسة من ذلك خ  وما]...[  األطراف  مجيإل  بي

 Sinclair (see ؛*“فييناا اتتاقياة مان 32 للماادة وفقاا   للتتسا ، تيميلياة وسايلة
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ومإل ذلك، مل تعترب اللجنة أنه ينبغت تناول املمارسة ال حقاة   ( 11ال 
،   مشاااااااااااريإل  “   ]إطااااااااااار[ تعبيااااااااااق املعاهاااااااااادة ” الاااااااااايت ال جتاااااااااار   

تيميلياااة. غااا  أن هاااذه  االساااتنتاجا  هاااذه، بوصاااتها وسااايلة تتسااا   
املمارسة،   وروف معينة، قاد تياون بادورها وسايلة تتسا  تيميلياة  

. ولين هذه املمارسة تتجاوز ما تتناوله اللجنة اآلن    ( 45ال ذا  صلة 
  “ تقياايم ” إطااار املوضااوع احلااايل، إال سلقاادر الااذ  قااد تساااهم بااه    
ملعاهااادة  املمارساااة ال حقاااة ذا  الحااالة الااايت جتااار    إطاااار تعبياااق ا 

  4والتعلياق علياه(. وهياذا، تشارتط التقارة    5مشروع االستنتاج  الانظر 
  ]إطاااار[  ” أن تياااون أياااة  ارساااة الحقاااة    1مااان مشاااروع االساااتنتاج  

مان مشاروع االساتنتاج    3،  ماا تشارتط ذلاك التقارة  “ تعبيق املعاهادة 
 . “ املمارسة ال حقة‘ األخرى ’ ” اليت تعّرف    4
من    1من املهم إ مال مشروع االستنتاج    ه اللجنة أن   واعترب   ( 12ال 

5خاا ل التأ يااد،   التقاارة  
علااى أنااه سلاارغم ماان هيياال مشااروع    ، ( 46ال 

الذ  ينتقل من العام إىل األ ثر خحوصية، فا ن عملياة   1االستنتاج 
  “ االهتماااااام املناساااااب ” تتعلاااااب    “ عملياااااة واحااااادة مر باااااة ” التتسااااا   

ماأخوذة    “ عملية واحدة مر باة ” ة . وعبار ( 47ال بوسائل التتس  املختلتة 
من تعليق اللجناة علاى مشااريإل املاواد املتعلقاة بقاانون املعاهادا  لعاام  

 
footnote 24 above), p. 138 ]...[”  مااان  31الب( مااان املاااادة 3 التقااارة

أ   -االتتاقياااة ]تشااامل[ فقاااط ااااي   حماااددا  مااان أاااايال املمارساااة ال حقاااة 
ال حقة اليت  واملمارسة. األطراف مجيإل بي واملشرت ة املتسقة ال حقة  املمارسة

ن مااااإل ذلااااك أن تشاااايل وساااايلة ال تنااادرج   إطااااار هااااذا التعريااااف الضاااايق ةياااا
 S. Torres ؛*“االتتاقيااة ماان 32 املااادة   املقحااود سملعااذتيميليااة للتتساا  

Bernárdez, “Interpretation of treaties by the International Court of 

Justice following the adoption of the 1969 Vienna Convention on the 

Law of Treaties”, in G. Hafner, G. Loibl, A. Rest, L. Sucharipa-

Behrmann and K. Zemanek (eds.), Liber Amicorum: Professor Ignaz 

Seidl-Hohenveldern, in Honour of His 80th Birthday (The Hague, 

Kluwer Law International, 1998), p. 721, at p. 726; M. E. Villiger, 

Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 

(Leiden, Martinus Nijhoff, 2009), pp. 431-432. 
 ,L. Boisson de Chazournes, “Subsequent practice, practices (45ال 

and ‘family resemblance’: Towards embedding subsequent practice in 

its operative milieu”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 53, at 

pp. 59-62 . 
 يتعلااق فيمااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة االتتاقااا  عاان األول التقرياار (46ال 

 Introductory report for the ILC“ ؛(A/CN.4/660ال املعاهاادا  بتتساا 

Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 

above), pp. 171 and 177. 
فيماااا يتعلاااق سخااات ف وويتاااة االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة   ( 47ال  

  ال حقااة   االتتاقاا    عان   األول   التقريار وساائل التتسا  األخارى، انظار    إىل   سلنسابة 
  ؛ 57-42(، التقاارا   A/CN.4/660ال   املعاهاادا    بتتساا    يتعلااق  فيمااا   ال حقااة   واملمارسااة 

 Introductory report for the ILC Study Group on treaties over“انظار أيضاا    

time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 183 . 

1966
. وقاااااد ذ ااااار  اللجناااااة   ذلاااااك التعلياااااق أيضاااااا  أهناااااا تعتااااازم  ( 48ال 
 . ( 49ال “ التأ يد على أن عملية التتس  تشيل وحدة واحدة ” 
أيضااا  أنااه جيااب  1ماان مشااروع االسااتنتاج  5وتوضاا  التقاارة  (13ال

عملياة ”إععاء االهتمام املناسب   أثناء عملية التتس ، بوصتها 
، إىل خمتلااااااف وسااااااائل التتساااااا  املشااااااار إليهااااااا   “واحاااااادة مر بااااااة

. غاااا  أن اللجنااااة مل تاااار أنااااه ماااان الضاااارور  إدراج 32و 31 املااااادتي
ددة واحدة، أو إحالة، من سب َسْوق األمثلة، إىل وسيلة تتس  حم

1ماااان مشااااروع االسااااتنتاج  5أ ثاااار،   ناااان التقاااارة 
. و  هااااذا (50ال

ب الحتمااااال حاااادوث سااااوء فهاااام متاااااده أنااااه أل   ماااان وسااااائل  جتنااااح
التتسا  املختلتااة أولوياة علااى الوساائل األخاارى، بحارف النظاار عاان 

 احليم التعاهد  املعين أو عن احلالة املعنية.
. وهااااذا “ل التتساااا وسااااائ”محااااعل   5وتسااااتخدم التقاااارة  (14ال

املشاار إليهاا  “وسائل التتس  التيميلية”املحعل  ال يقتحر على 
31، وإ ااا يشاامل أيضااا  العناصاار املااذ ورة   املااادة 32  املااادة 

. (51ال
و  حاااي أن اللجناااة اساااتخدمت أحيااااان    تعليقهاااا علاااى مشااااريإل 

 “وسااااائل التتساااا ”املااااواد املتعلقااااة بقااااانون املعاهاااادا  محااااعلحت 
 مرتادفاااااي، فقاااااد أبقااااات اللجناااااة، ألغاااااراض   “عناصاااار التتسااااا ”و

ألناه يحاف  “وساائل التتسا ”املوضوع قيد النظر، على محاعل   
. (52الأيضااااا  وويتااااة هااااذه الوسااااائل   عمليااااة التتساااا  بوصااااتها أداة

 31املاذ ورة   املاادتي  ال يباعد بي العناصر  “وسائل”ومحعل   
، بل إنه يش  إىل أن ليل من هاذه الوساائل وويتاة   عملياة 32و

، وأبهناا   الوقات نتسااه “وحيادة”التتسا  الايت تتسام أبهناا عملياة 
. و ماااا تبااادأ احملاااا م عاااادة اساااتدالالهتا ببحاااث (53ال“مر باااة”عملياااة 

اليال تلاك  ،(54المحعلحا  املعاهدة ت تواصل،   عملية تتاعلية
__________ 

، الثاااان( اجلااازءال A/6309/Rev.1اجمللاااد الثاااان، الوثيقاااة  ،1966 حولياااة (48ال 
 .(8ال التقرة، 220و 219  
 .نتسه املرجإل (49ال 
  عاااااان   األول   التقريااااار   انظااااار  اخلاااااا    املقااااارر   اقرتحاااااه قاااااد     اااااان ماااااا    هاااااذا  ( 50ال  

  املعاهاااااااادا    بتتساااااااا    يتعلااااااااق  فيمااااااااا   ال حقااااااااة   واملمارسااااااااة   ال حقااااااااة   االتتاقااااااااا  
ال”القاعااااااادة العاماااااااة لتتساااااا  املعاهااااااادا  ووساااااااائل    28  التقاااااارة   ، ( A/CN.4/660ال 

]...[ وقد يتضت تتس  معاهدة ما   حالاة بعينهاا إىل تر ياز خمتلاف   - التتس  
  سايما   وال مان اتتاقياة فييناا،    32و   31وسائل التتسا  الاواردة   املاادتي   ا  على 
، اساااب املعاهاااادة أو أحيااااام  منهااااا   والغااارض   موضااااوعها ناااان املعاهااادة أو    علاااى 

 . 27-8  التقرا    ، نتسه  املرجإل املعاهدة املعنية“(. انظر أيضا  التحليل الوارد    
 ,Villiger؛ 1 التقاارة، 1 االسااتنتاجأيضااا  التعليااق علااى مشااروع  انظاار (51ال 

“The 1969 Vienna Convention …” (see footnote 22 above), p. 129; 

Daillier, Forteau and Pellet (see footnote 25 above), pp. 284-289. 
 .2013أاير/مايو  31املعقودة    3172 للجلسةاملوجز  احملضر انظر (52ال 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (53ال 
 .(8ال التقرة، 220و 219  
 .نتسه املرجإل (54ال 
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ضااااااوء موضااااااوع املعاهاااااادة والغاااااارض  املحااااااعلحا    سااااااياقها و 
، جيب   أ  عملياة مان عملياا  تتسا  املعاهادا  البادُء (55المنها

إلقائهااااا ”سلتحديااااد الاااادقيق ألمهيااااة خمتلااااف وسااااائل التتساااا  قباااال 
، وذلااك للتوصاال إىل تتسااا  سااليم عاان طريااق مااان  (56ال“البوتقااة  

 سألخرى. هذه الوسائل الوزن املناسب   ع قة  ل منها
االهتماااام املناساااب ملختلاااف ”وقاااد يساااتر االلتااازام إبععااااء  (15ال

  حااااااال  معيناااااة لااااادى تتسااااا  معاهااااادة مااااان  “وساااااائل التتسااااا 
املعاهاادا  عاان الرت يااز بقاادر متباااين علااى خمتلااف وسااائل التتساا ، 

. وال يعااين هااذا (57الألحيااام تلااك املعاهاادة تبعااا  للمعاهاادة املعنيااة أو
ة متسارة أخارى، تتمتاإل بقادر ماا مان احلرياة أن احمليمة، أو أ  جه

التتسااااا  املختلتااااااة. وساااااائل   اختياااااار  يتياااااة اساااااتخدام وتعبيااااااق 
يوّجه التتس  هو اضع ع اجلهة املتسرة سلتقيايم الاذ  يتمثال  فما

  اديد أمهية خمتلف وسائل التتس    حالة بعينها واديد  يتية  
الاااة املعنياااة مااان خااا ل تتاعلهاااا ماااإل وساااائل التتسااا  األخااارى   احل

إععائهااا الااوزن املناسااب اساان نيااة،  مااا هااو معلااوب   القاعاادة 
الاااايت يتعااااي تعبيقهااااا. وينبغاااات أن يتضاااامن هااااذا التقياااايم النظااااار   
التقييماااااا  والقااااارارا  الساااااابقة ذا  الحااااالة   اجملاااااال نتساااااه، إن 
أمياااان ذلااااك و ااااان قاااااب   للتعبيااااق العملاااات، ورمبااااا أيضااااا  النظاااار   

 .(58الاألخرى ذا  الحلة اجملاال 

__________ 
 Yasseen (see footnote 24(؛ 6، التقارة ال219نتساه،    املرجاإل (55ال 

above), p. 58; Sinclair (see footnote 24 above), p. 130; J. Klabbers, 

“Treaties, object and purpose”, Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/), para. 7; 

Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention … (see footnote 

44 above), p. 427, para. 11; Border and Transborder Armed Actions 

(Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, 

I.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 89, paras. 45-46; English Channel 

(Case concerning the delimitation of the continental shelf between the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the French 

Republic), Decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. 

E/F.80.V.7), p. 3, at pp. 32-33, para. 39. 
(، الثااانالاجلاازء  A/6309/Rev.1اجمللااد الثااان، الوثيقااة  ،1966 حوليااة  (56ال 
 .(8ال التقرة، 220و 219  
  يتعلاااق  فيماااا   ال حقاااة   واملمارساااة   ال حقاااة   االتتاقاااا    عااان   األول   التقريااار  ( 57ال  

  ، ( 2التقارة    ، 1  االساتنتاج   مشاروع ال   28 التقرة  ، ( A/CN.4/660ال  املعاهدا   بتتس  
 . 27-10 التقرا    عام،   وبوجه 
 االجتهااااااااادا ( يشااااااا  إىل الساااااااابقة احلااااااااايةالانظااااااار  األول التقريااااااار (58ال 

يتعااي  الاايت الييتيااةحملااا م وهيئااا  قضااائية دوليااة خمتلتاة  أمثلااة علااى  القضاائية
ويبااي   بعينهااا،  حاااال   التتساا وزن وساايلة مااا   عمليااة  ادياادأن يااتم هبااا 

أو عاادم مسااامهتها،  ،بعينهااا الحقااة واتتاقااا  الحقااة  ارسااا مسااامهة   يتيااة
 ضاااوء و  فياااه تااارد  ادياااد املعاااذ العااااد  للمحاااعلحا    الساااياق الاااذ  

 .منها والغرض املعاهدة موضوع

واثات اللجنااة ماا إذا  ااان سااييون مان امل ئاام أن يشااار،     ( 16ال 
املعاهاادة بوصااتها عااام   ييااون    “ طبيعااة ” ، إىل  1مشااروع االسااتنتاج  

عادة  ذا صلة بتحديد ما إذا  ان ينبغات إععااء وزن أ ارب أو أقال إىل  
. وقااااد اعتاااارب بعاااا  األعضاااااء أن مضاااامون  ( 59ال وسااااائل تتساااا  معينااااة 

املعاهاادة العلااى ساابيل املثااال، مااا إذا  اناات أحيامهااا تتحاال مبسااائل  
إذا   د، وماااا اقتحاااادية اتاااة أم تتنااااول حقاااوق اإلنساااان الواجباااة لألفااارا 

 انت قواعد معاهدة من املعاهدا  أقرب إىل أن تيون قواعد تقنية  
أم  اناات قواعااد متعلقااة سلقاايم(، و ااذلك هيياال املعاهاادة ووويتتهااا  
األساسيي العلاى سابيل املثاال، ماا إذا  انات أحيامهاا أقارب إىل أن  
تيااون أحيامااا  تقاااوم بعبيعتهااا علااى أسااااس املعاملااة سملثاال أم  انااات  

 غرضها محاية محلحة عامة(، هت أمور قد تؤثر على تتس   أحياما  
املعاهدة. وذ روا أن االجتهاادا  القضاائية ملختلاف احملاا م واهليئاا   

. وذُ ر أيضا  أن  ( 60ال القضائية الدولية تش  إىل أن هذا هو واقإل احلال 
املعاهاادة لاايس متهومااا  غريبااا  عاان اتتاقيااة فيينااا لعااام    “ طبيعااة ” متهااوم  

وأن متهاااااااوم    ( 61ال ( 56الب( مااااااان املاااااااادة  1ظااااااار ماااااااث   التقااااااارة  الان   1969
املعاهاادة و/أو أحيااام املعاهاادة قااد أُدرج   أعمااال أخاارى    “ طبيعااة ” 

آاثر الناازاعا  املسالحة علاى  للجنة، وخباصة أعماهلا املتعلقة مبوضوع  

__________ 
  ، 2، التقاارة  1مشااروع االسااتنتاج    ، أعاا ه(   57  احلااااية ال   األول   التقرياار   انظاار  ( 59ال  

 . 28-8 التقرا        الوارد  والتحليل 
وهيئاااة االساااتئناف التابعاااة    العاملياااة   التجاااارة أن أفرقاااة خااارباء منظماااة    يبااادو  ( 60ال  
     الاااداخل الحااالة    ذ    االتتااااق   أبحياااام يهتماااان أ ثااار    املثاااال،   سااابيل   علاااى هلاااا،  

 Appellate Body Report, Brazil—Export   ماث   إطاار منظماة التجاارة العاملياة ال 

Financing Programme for Aircraft—Recourse by Canada to Article 21.5 

of the DSU, WT/DS46/AB/RW, adopted 4 August 2000, para. 45  ،)    
حميماااة البلااادان األمرييياااة حلقاااوق  و   اإلنساااان   حلقاااوق   األوروبياااة   احمليماااة   أن   حاااي 

  األمرييياااة   واالتتاقياااة   اإلنساااان   حلقاااوق   األوروبياااة اإلنساااان تاااربزان طاااابإل االتتاقياااة  
 Mamatkulov   مث   حلقوق اإلنسان ال    معاهدتي على التوايل،    اإلنسان،  حلقوق 

and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I, 

para. 111; and The Right to Information on Consular Assistance in the 

Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, Advisory 

Opinion OC-16/99, 1 October 1999, Inter-American Court of Human 

Rights, Series A, No. 16, para. 58    اجمللاد الثاان    ، 2011  حولياة (؛ انظار أيضاا
 Second report for the“؛ و 3-سء   التارع   عشار،   احلااد    التحال (،  الثاان الاجلازء  

ILC Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 

above), p. 210, at pp. 216, 244-246, 249-262 and 270-275 . 
 M. Forteau, “Les techniques interprétatives de la Cour (61ال 

Internationale de Justice”, Revue générale de droit international public, 

vol. 115 (2011), p. 399, at pp. 406-407 and 416; Legal Consequences 

for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South 

West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 

Advisory Opinion (Separate opinion of Judge Dillard), I.C.J. Reports 

1971, p. 16, at pp. 150 and 154, footnote 1. 

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/
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. غاا  أن أعضاااء  آخاارين اعتااربوا أن مشااروع االسااتنتاج  ( 62ال املعاهاادا  
املعاهااادة، مااان أجااال احلتااااظ علاااى    “ طبيعاااة ” ال ينبغااات أن يشااا  إىل  

وحدة عملية التتس  وااات أ  تحنيف للمعاهادا . وأااَ  أيضاا   
لايس متهوماا  واضاحا  وأناه ساييون   “ طبيعة املعاهدة ” إىل أن متهوم 

وقاارر     . ( 63ال دة والغاارض منهااا ماان الحااعب متيياازه عاان موضااوع املعاهاا
اللجنة   هناية املعاف ترك املسألة متتوحة وعدم اإلااارة   الوقات  

 . املعاهدة إىل طبيعة    1الراهن   مشروع االستنتاج  

كوسيليت  الالحقة واملمارسة الالحقة   االتفاقات -2 االستنتاج 
 حجية تفسري ذوايت 

  الفقــرة   مبقتضــى   الالحقــة   واملمارســة   الالحقــة   االتفاقــات   تشــكل  
دلـياًل موضـوعياً علـى تفـاهم    ا ابعتبارمه ،  31 املادة   م  )ب(  و ()أ(  3) 

  يف   حجيــــة وســــيليت تفســــري ذوايت  األطــــراف علــــى معــــ  املعاهــــدة،  
 . 31  املادة   يف اجملسادة  تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعاهدات  

 التعليق 
سااااااااة إن اللجنااااااااة، إذ تحااااااااف االتتاقااااااااا  ال حقااااااااة واملمار  (1ال

مان اتتاقياة فييناا  31الأ( والب( مان املاادة 3ال حقة مبقتضى التقارة  
، تش  إىل السابب   أن “[ حجيةذواات[ تتس  ]وسيلتا]”أبهنما  

. وتّتباااإل (64الهااااتي الوسااايلتي تيتسااايان أمهياااة   تتسااا  املعاهااادا 
على مشاريإل املواد املتعلقة بقانون  1966اللجنة بذلك تعليقها لعام 

__________ 
الأ((، 6اثر الناازاعا  املسالحة علاى املعاهادا  الاملاادة آب  املتعلقة  املواد (62ال 
. انظار املرفاق ،2011 اانون األول/ديسامرب   9املاؤر    66/99  العامة  اجلمعية  قرار

 ،2011 حولياةاعتمدهتا اللجنة والتعليقا  عليها اليت ترد     اليتمشاريإل املواد  
أيضاااا  دليااال املمارساااة  انظااار ؛101و 100 التقااارتي(، الثااااناجمللاااد الثاااان الاجلااازء 

 (الثالثالاجلزء  الثان اجمللد نتسه، املرجإل ،املتعلق سلتحتظا  على املعاهدا 
 ال املعاهادة، تترضها اليت االلتزاما إىل طبيعة   5-2-4املبدأ التوجيهت    يش ال
 (.ذاهتا حد   املعاهدة طبيعة إىل
مااان دليااال املمارساااة املتعلااااق    5-2-4للتعلياااق علاااى املبااادأ التااااوجيهت    وفقاااا   ( 63ال  

  الاااايت   االلتزامااااا  بااااي طبيعااااة    التمييااااز ماااان الحااااعب    ، سلتحتظااااا  علااااى املعاهاااادا  
اجمللااد الثااان    ، 2011  حوليااة ال   منهااا   والغاارض   املعاهاادة   موضااوع   وبااي   املعاهاادة تترضااها  

(. ومان انحياة  5-2-4  التاوجيهت   املبادأ   علاى   التعلياق ( مان  3الاجلازء الثالاث(، التقارة ال 
  إىل   املعاهادا    علاى   املسالحة   النزاعاا    آباثر   املتعلقاة   املاواد   مان   6  املادة   تش  أخرى،  

والغارض    هادفها و   موضاوعها   سايما  ال املعاهدة،    بعبيعة   املتعلقة   العوامل من    جمموعة ” 
الثااان الاجلاازء الثااان(،    اجمللااد الاملرجااإل نتسااه،    “ هااا وعاادد األطااراف في   ضااموهنا منهااا وم 
 (. 6  املادة  على  التعليق ( من  3،   التقرة ال 101التقرة  
 See R. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s (64ال 

International Law, 9th ed. (Harlow, Longman, 1992), vol. I, p. 1268, 

para. 630; G. Fitzmaurice, “The law and procedure of the International 

Court of Justice 1951-4: Treaty interpretation and certain other treaty 

points”, The British Year Book of International Law 1957, vol. 33, 

p. 203, at pp. 223-225; WTO, Panel Report, United States—Measures 

Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint), 

WT/DS353/R, adopted 23 March 2012, para. 7.953. 

املعاهااادا  الاااذ  وصاااف االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة، 
وساايلتا تتساا  ”، أبهنمااا 31الأ( والب( ماان املااادة 3مبقتضااى التقاارة 
 والذ  أ د أن “ذواات حجية

ا  مان عنحار بوصاتها  معاهادة،لل ا  تعبيقاالايت جتار  هاذه املمارساة ال حقاة   أمهية
ألهناااا تشااايل دلاااي   موضاااوعيا  علاااى  ، وذلاااكواضاااحةأمهياااة  تسااا ،لتا عناصااار

 .(65التتاهم األطراف على معذ املعاهدة

غااااا  أن االتتاقاااااا  ال حقاااااة واملمارساااااة ال حقاااااة مبقتضاااااى   ( 2ال 
الوحيدتي    “ وسيليت التتس  ” ليستا    31الأ( والب( من املادة 3 التقرة 
املعاهاادة، سألخاان،  . فتحلياال املعااذ العاااد  لاانن  “ ذوايت احلجيااة ” 

 هو أيضا  وسيلة تتس  ذا  حجية. و ما بينت اللجنة، فقد 
 جيااب أنااه إىل املعاهاادا  تتساا ماان  فيماااالاانهج الااذ  اتبعتااه اللجنااة  اسااتند
 وهاو]...[  األطاراف ناوااي عان احلجياة ذو التعبا  هو املعاهدة نن   أن   افرتاض
، وموضاوعها والغاارض وساياق املعاهاادة للمحااعلحا ، العااد  املعااذ جيعالماا 

منها، والقواعد العامة للقانون الدويل، إىل جانب التتس ا  ذا  احلجية اليت 
 .(66الاملعاهدا  منيقدمها األطراف، املعاي  األساسية لتتس  معاهدة 

إىل أاااااايال خمتلتاااااة مااااان  “ذو حجياااااة”وهياااااذا، يشااااا  محاااااعل  
لتحاارفا  األطااراف الاايت  “إثباااات ”، أو إىل “األدلااة املوضااوعية”

 ملعذ املعاهدة. “فهما  مشرت ا  بي األطراف”تعيس 
ف االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة مبقتضاااى  (3ال وبَوصاااْ

ذواات ”أبهنمااااااا وساااااايلتا تتساااااا   31الأ( والب( ماااااان املااااااادة 3التقاااااارة 
رادة املشاارت ة بااي األطااراف، وهاات اإل، تعاارتف اللجنااة أبن “حجيااة

بثااق منهااا أ  معاهاادة، هلااا حجيااة خاصااة فيمااا يتعلااق اإلرادة الاايت تن
بتحديد معذ املعاهدة، ح  بعد إبرام املعاهدة. ومتن  اتتاقياة فييناا 

بااذلك أطااراف املعاهاادا  دورا  قااد ييااون غاا  اااائإل    1969لعااام 
 تتس  الحيوك القانونية   بع  النظم القانونية احمللية.

واملمارساة ال حقاة لألطاراف    غ  أن طابإل االتتاقا  ال حقاة  ( 4ال 
وساااايلتا  ” املتمثاااال   أهنمااااا    31الأ( والب( ماااان املااااادة  3مبقتضااااى التقاااارة  

ا   حامسااال يعااين أن هلااتي الوسايلتي سلضاارورة أثارا     “ تتسا  ذواات حجياة 
، فاا ن  31ماان املااادة    3أو ملزماا  قااانوان . ووفقااا  للعبااارة االساته لية للتقاارة  

__________ 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (65ال 
 .(15ال التقرة ،222و 221  
  ؛ ( 15، التقاارة ال 205و   A/5809 ،     204الوثيقااة    الثااان،   اجمللااد   ، 1964حوليااة   ( 66ال  

   عناصار   3التقارة    تعاّي (  ” 13، التقرة ال 204و   203    ، نتسه  املرجإل انظر أيضا  
  بتتسااا    يتحااال   فيماااا   األطاااراف   باااي   االتتاقاااا    الأ(  حجياااة   ذا  *  أخااارى   تتسااا  

  فهاام والب( أيااة  ارسااة الحقااة جتاار  تعبيقااا  للمعاهاادة وتثباات بوضااومب    املعاهاادة؛ 
والادوك،    أوضا  ومن انحية أخرى،    ؛ “ املعاهدة   تتس    من   فيما  األطراف  مجيإل 

  تقرياره الثالااث عاان قاانون املعاهاادا ، أن األعمااال التحضا ية ليساات،   حااد  
الوثيقااااة ه،  الانظاااار املرجااااإل نتساااا  احلجيااااة   ذا  وساااايلة ماااان وسااااائل التتساااا     ذاهتااااا، 

A/CN.4/167 وAdd.1-3،   58 21ال التقرة ،59و) .) 
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   ” فقااااط    “ ]تاُ[اؤخاااااااذ]ان[ ” االتتاقااااا  ال حقااااة واملمارسااااة ال حقااااة  
عمليااااة  ” ، علااااى أيااااة حااااال،   تتسااا  املعاهاااادة الااااذ  هااااو  “ احلسااابان 

ا  ال تنعو  علاى تراتاب باي وساائل التتسا  املشاار إليها  “ واحدة مر بة 
31  املااادة  

. وهلااذا الساابب، وعلااى العيااس ماان الاارأ  الااذ  أبااداه  ( 67ال 
، فاا ن االتتاقااا  ال حقااة واملمارسااة ال حقااة اللتاااي  ( 68ال بعاا  املعلقااي 

تثبتااااان اتتاااااق األطااااراف علااااى تتساااا  معاهاااادة ماااان املعاهاااادا  ليسااااتا  
. وهياااااذا، عنااااادما وصاااااتت  ( 69ال حااااامستي سلضااااارورة أو ملااااازمتي قاااااانوان  

تتساا ا  ذا حجيااة ماان جانااب  ” أبنااه ةثاال    “ تتاااق ال حااق اال ” اللجنااة  
، ف هناااا مل  ( 70ال “ األطاااراف جياااب أن تُتهااام باااه املعاهااادة ألغاااراض تتسااا ها 

أبن هااذا التتساا  هااو تتساا  حاساام سلضاارورة،    القااول   تااذهب إىل حااد 
 مبعذ أن يغل ب على مجيإل وسائل التتس  األخرى. 

ولاايس معااذ ذلااك اسااتبعاد أنااه جيااوز لألطااراف   معاهاادة  (5ال
ماان املعاهاادا ، إذا مااا رغباات   ذلااك، أن تحاال إىل اتتاااق ملاازم 
بشاأن تتسا  تلاك املعاهاادة. وقاد ذ ار املقاارر اخلاا  املعاين بقااانون 
املعاهاااادا ، الساااا  مهتاااار  والاااادوك،   تقريااااره الثالااااث عاااان قااااانون 

__________ 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (67ال 
 .(9( وال8ال التقراتن ، 220و 219  
 ,M. E. Villiger, “The rules on interpretation: Misgivings (68ال 

misunderstandings, miscarriage? The ‘crucible’ intended by the 

International Law Commission”, in E. Cannizzaro (ed.), The Law of 

Treaties Beyond the Vienna Convention (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), p. 105, at p. 111; Gardiner (see footnote 23 above), p. 32; 

O. Dörr, “Commentary on Article 31 of the Vienna Convention”, in O. 

Dörr and K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of 

Treaties (Berlin, Springer, 2012), p. 521, at pp. 553-554, paras. 72-75; 

K. Skubiszewski, “Remarks on the interpretation of the United Nations 

Charter”, in R. Bernhardt et al. (eds.), Völkerrecht als Rechtsordnung, 

Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte—Festschrift für 

Hermann Mosler (Berlin, Springer, 1983), p. 891, at p. 898 . 
 H. Fox, “Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention (69ال 

and the Kasikili Sedudu Island case”, in M. Fitzmaurice, O. Elias and P. 

Merkouris (eds.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention on 

the Law of Treaties: 30 Years On (Leiden, Martinus Nijhoff, 2010), 

p. 59, at pp. 61-63; A. Chanaki, L’adaptation des traités dans le temps 

(Brussels, Bruylant, 2013), pp. 313-315; M. Benatar, “From probative 

value to authentic interpretation: The legal effects of interpretative 

declarations”, Revue belge de droit international, vol. 44 (2011), 

p. 170, at pp. 194-195; cautiously: J. M. Sorel and B. Eveno, 

“Commentary on Article 31 of the Vienna Convention”, in Corten and 

Klein (eds.) (see footnote 25 above), p. 804, at p. 825, paras. 42-43; see 

also “Third report for the ILC Study Group on treaties over time”, in 

Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 307, at p. 375, para. 16.4.3. 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (70ال 
 .(14ال التقرة ،221  

املمارساة ال حقاة مان جانااب  املعاهادا  أناه قاد يتعاذر التميياز باي
 - 31الأ( والب( مااان املاااادة 3األطاااراف مبقتضاااى ماااا أصاااب  التقااارة 

وهت  ارسة جيب فقط أخذها   احلسابان، ضامن وساائل أخارى، 
 وبي اتتاق الحق تعتربه األطراف ملزما   -  عملية التتس  

تياااون املمارساااة ال حقاااة متساااقة واااااملة جلمياااإل األطاااراف، ف هناااا  عنااادما 
وهاات تيااون   ملعاهاادة،إىل ا إسااناده الااذ  يتعااي ملعااذفيمااا ماان اباادو حامسااة ت

تشا  إىل أن األطاراف تعتارب التتسا  ملزماا  هلاا.  عنادما*  حاال  أياة  على ذلك  
املمارسة ال حقاة بوصاتها عنحارا  مان عناصار  مستا تتداخلو  هذه احلاال ، 

 ويحااب  ضاامين، اتتاااقماان عناصاار تشااييل تتساا  املعاهاادة وبوصااتها عنحاارا  
 . (71الذا حجية يثبته االتتاق تتس ا   املمارسة من املستمد املعذ

و  حاي أن رأ  والادوك األصالت املتمثال   أن املمارساة ال حقااة 
هاو  “فيما من املعاذتبدو حامسة ”ال  حد ذاهتا( املتوافق عليها 

، فاا ن االتتاقااا  ال حقااة 1969رأ  مل يُعتمااد   اتتاقيااة فيينااا لعااام 
واملمارسة ال حقة اليت تثبات اتتااق األطاراف علاى تتسا  املعاهادة 

تعتااارب ”جياااب أن تياااون حامساااة فيماااا يتحااال هباااذا التتسااا  عنااادما 
. غ  أنه من املمين دائما  أن اظر “]األطراف[ التتس  ملزما  هلا

انون الااداخلت علااى حيومااة دولااة ماان الاادول أن للاُان أحيااام القاا
إىل اتتاااق ملاازم   مثاال هااذه احلاااال  ماان دون اسااتيتاء متعلبااا  

 .(72المبوجب دستورها -يغلب عليها العابإل اإلجرائت  - معينة
وتتض  ق ء إميانية توصال األطاراف إىل اتتااق تتسا    (6ال

تاقيااة نتسااها علااى الحااق ملاازم هلااا   احلاااال  الاايت تاانن فيهااا االت
التجااارة احلاارة ألمرييااا ماان اتتاااق  1131ماان املااادة  2 ذلااك. فااالتقرة

أ  تتسااا  تقدماااه ”، علاااى سااابيل املثاااال، تااانن علاااى أن الشااامالية
اللجنة ]احليومية الدولية[ ألحد أحياام هاذا االتتااق يياون ملزماا  

. ووجااود مثاال “أمااام اهليئااة القضااائية الاايت تُنشااأ مبوجااب هااذا التاارع
اإلجااااراء اخلااااا  أو وجااااود اتتاااااق علااااى التتساااا  ذ  احلجيااااة هااااذا 

للمعاهدة الذ  تعتربه األطراف ملزما  هلا قاد يساتبعد أو ال يساتبعد 
إميانيااااااة اللجااااااوء اإلضااااااا  إىل االتتاقااااااا  ال حقااااااة أو املمارسااااااة 

31الأ( والب( من املادة 3التقرة ال حقة مبقتضى 
 .(73ال

__________ 
،  Add.1-3 ،      60و   A/CN.4/167، اجمللااااد الثااااان، الوثيقااااة  1964حوليااااة   ( 71ال  

 (. 25ال   التقرة 
 األعماااال مراحااالاملساااألة   مرحلاااة الحقاااة مااان  هاااذه تنااااول ساايجر  (72ال 

 .املوضوع هبذا املتعلقة
  مرحلاااة الحقاااة مااان    التتحااايل   مااان   مبزياااد   املساااألة   هاااذه   ااااث   سااايجر   ( 73ال  

أيضاا  اتتااق مارا ش املنشائ ملنظماة    انظار   املوضاوع؛   هباذا   املتعلقاة  األعماال  مراحل 
 WTO, Appellateو ؛  2  التقااارة (، املااادة التاساااعة،  1994لعاااام  التجااارة العاملياااة ال 

Body Report, European Communities—Customs Classification of Frozen 

Boneless Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, adopted 27 

September 2005, and Corr.1, para. 273; WTO, Appellate Body Reports, 

European Communities—Regime for the Importation, Sale and 

Distribution of Bananas—Second Recourse to Article 21.5 of the DSU by 
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وساااائل التتسااا  ذا  ”اللجناااة تساااتخدم محااعل   وولاات (7ال
لوصف ما ل تتاقا  ال حقة واملمارسة ال حقة مبقتضى   “احلجية
ماان طااابإل غاا  قععاات سلضاارورة،  31الأ( والب( ماان املااادة 3التقاارة 

وإن  ااااان يُعتااااد بااااه إىل حااااد مااااا. ومل تسااااتخدم اللجنااااة محااااعلحت 
  مشاااااروع  “التتسااااا  املعاااااو ل علياااااه” أو “التتسااااا  ذو احلجياااااة”

، حيااث إن هاذين املتهااومي  ثا ا  مااا يُتهماان علااى أن 2االساتنتاج 
املراد هبما هو اتتاق حاسم سلضرورة، أو ملازم، باي األطاراف علاى 

 .(74التتس  املعاهدة
علاااى  “وساااائل التتسااا  ذا  احلجياااة”وينعاااو  محاااعل   (8ال

العنحااار الوقاااائعت، فتشااا  إلياااه  عنحااار وقاااائعت وآخااار قاااانون. فأماااا
، وأمااااا العنحااار القااااانون، فهااااو مشاااامول “دلااااي   موضااااوعيا  ”عباااارة 
. وسلتاااااااايل، فقاااااااد وصاااااااتت اللجناااااااة “تتااااااااهم األطاااااااراف”مبتهاااااااوم 

تتسااااا ا  ذا حجياااااة مااااان جاناااااب ”أبناااااه ةثااااال  “االتتااااااق ال حاااااق”
، ت (75ال“األطااااراف جيااااب أن تُتهاااام بااااه املعاهاااادة ألغااااراض تتساااا ها

تشيل سملثال ]...[ دلاي   ”ذ ر  بعد ذلك أن املمارسة ال حقة 
. ونظااارا  (76ال“موضاااوعيا  علاااى تتااااهم األطاااراف علاااى معاااذ املعاهااادة

لعاااابإل املعاهااادا  بوصاااتها جتسااايدا  لااا رادة املشااارت ة باااي أطرافهاااا، 
محااااداقية   “تتاااااهم األطااااراف”علااااى  “الاااادليل املوضااااوعت” فاااا ن ل

 .(77ال ب ة  وسيلة للتتس 

 
Ecuador, WT/DS27/AB/RW2/ECU, adopted 11 December 2008, and 

Corr.1 / European Communities—Regime for the Importation, Sale and 

Distribution of Bananas—Recourse to Article 21.5 of the DSU by the 

United States, WT/DS27/AB/RW/USA and Corr.1, adopted 22 December 

2008, paras. 383 and 390 . 
 See, for example, Methanex Corporation v. United States of (74ال 

America, International Arbitration under Chapter 11 of NAFTA and the 

UNCITRAL Arbitration Rules, Final Award on Jurisdiction and Merits, 

3 August 2005, Part II, chapter H, para. 23 (with reference to Jennings 

and Watts (eds.) (footnote 64 above), p. 1268, para. 630); Gardiner 

(footnote 23 above), p. 32; U. Linderfalk, On the Interpretation of 

Treaties (Berlin, Springer, 2007), p. 153; Skubiszewski (footnote 68 

above), p. 898; G. Haraszti, Some Fundamental Problems of the Law of 

Treaties (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973), p. 43; see also “Second 

report for the ILC Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) 

(footnote 29 above), p. 242, para. 4.5. 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1ة الوثيقااا الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (75ال 
 .(14ال التقرة ،221  
 (.15ال التقرة ،نتسه املرجإل (76ال 
 ;Gardiner (see footnote 23 above), pp. 32 and 354-355 (77ال 

Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (see footnote 74 above), 

pp. 152-153. 

الالتقاااارة  “[الحااااق[اتتاااااق ]ال]ال”وال ينعااااو  التمييااااز بااااي  (9ال
[الحقة ]...[ ]اليت[ تُثبات [ ارسة ]ال]ال”( و31(الأ( من املادة  3ال

( علاااى اخااات ف 31(الب( ماان املاااادة 3الالتقااارة ال “اتتاااق األطاااراف
. بااااال إن اللجناااااة تعتااااارب أن (78الفيماااااا يتعلاااااق بعابعهماااااا ذ  احلجياااااة

تعبياق  باي األطاراف بشاأن تتسا  املعاهادة أو  اتتاق الحق  أل”
، ايااام الواقاااإل، أثااارا  يتمثااال   صاااوغ تتسااا  للمعاهااادة “أحيامهاااا

ال ييااون هلاااا هاااذا  “ ارسااة الحقاااة”ذ  حجيااة،   حاااي أن أ  
بّيناااااات وجااااااود فهاااااام مشاااااارتك بااااااي األطااااااراف ملعااااااذ ”األثاااااار إال إذا 
[الحااق [اتتااق ]ال]ال”. وهياذا، فا ن التاارق باي (79ال“املحاعلحا 
[الحقة ]...[ ]اليت[ تُثبت اتتااق [ ارسة ]ال]ال”و  “بي األطراف
ييمااان   طريقاااة إثباااا  اتتااااق األطاااراف علاااى تتسااا   “األطاااراف

 .(80الاملعاهدة، ويتمثل   مدى سهولة إثبا  وجود ذلك االتتاق
 حقااة واملمارسااة ال حقااة  وال ينبغاات اخللااط بااي االتتاقااا  ال  ( 10ال 

 وسااااااايلتي ذوايت حجياااااااة لتتسااااااا  املعاهااااااادا ، مااااااان جهاااااااة، وباااااااي  
تتسااا ا  املعاهااادا  الااايت للااان إليهاااا احملاااا م أو اهليئاااا  القضاااائية  

هيئا  املعاهدا    حاال  بعينها. فاالتتاقا  ال حقة   الدولية أو 
مهااا    31(الأ( والب( مان املاادة  3أو املمارساة ال حقاة مبقتضاى التقارة ال 

ألهنمااا تعااربان عاان فهاام املعاهاادة ماان    “ ذواات حجيااة ” وساايلتا تتساا   
جانااااب الاااادول األطااااراف ذاهتااااا. أمااااا مااااا تتمتااااإل بااااه احملااااا م واهليئااااا   
القضاااائية الدولياااة وهيئاااا  املعاهااادا  مااان محاااداقية   هاااذا الشاااأن  
فينبااااإل ماااان محاااااادر أخاااارى، وييااااون   معظااااام األحيااااان انبعااااا  مااااان  

تتسااا ها. غاا  أن األحياااام، وغ هااا  اااا يحااادر  املعاهاادة الااايت يتعااي  
عن احملا م واهليئا  القضائية الدولية وهيئاا  املعاهادا ، قاد تياون  
ذا  صلة غا  مبااارة بتعياي االتتاقاا  ال حقاة واملمارساة ال حقاة  
 وساايليت تتسااا  ذوايت حجياااة، وذلاااك إذا  انااات تشااايل تعبااا ا  عااان  

 حقاااة مااان جاناااب األطااااراف  هاااذه االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال 
 . ( 81ال هلذه االتتاقا  وتلك املمارسة   أنتسهم أو تُعّد منعلقا  

 “املمارساة ال حقاة”بي   4و  1وةيز مشروعا االستنتاجي   (11ال
 31(الب( من املادة 3اليت تُثبت اتتاقا  بي األطراف مبوجب التقرة ال

، مااان جهاااة، وباااي املمارساااة ال حقاااة 1969مااان اتتاقياااة فييناااا لعاااام 
__________ 

 يتعلااق فيمااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة االتتاقااا  عاان األول التقرياار (78ال 
 .69 التقرة ،(A/CN.4/660ال املعاهدا  بتتس 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (79ال 
 W. Karl, Vertrag und spätere Praxis im ؛(15ال التقارة ،222و 221  

Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), p. 294. 
  ؛ Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1087, para. 63 ( 80ال  

 . عليه والتعليق   4انظر أيضا  مشروع االستنتاج  
  مرحلاة الحقاة مان  التتحايل مان مبزياد  اجلانابتناول هاذا    سيجر  (81ال 

 Third“  املثاااال سااابيل علاااى انظااار، املوضاااوع؛ هباااذا املتعلقاااة األعماااال مراحااال

report for the ILC Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) 

(see footnote 29 above), p. 307, at pp. 381 et seq., para. 17.3.1. 
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األخااارى السملعاااذ الواساااإل( الااايت ةارساااها طااارف واحاااد أو أ ثااار مااان 
أطاراف املعاهادة، ولاايس  ال األطاراف، والاايت قاد تياون ذا  أمهيااة  

 .(82ال، مااان جهااة أخااارى32 وساايلة تتسااا  تيميليااة مبقتضاااى املااادة 
اتتاااق  الاايت ال تُثباات “األخاارى”فهاذه املمارسااة التتساا ية ال حقااة 

ملعاهدة  ماا  “ذا حجية”مجيإل األطراف ال ةين أن تشيل تتس ا  
مااااان جاناااااب مجياااااإل أطرافهاااااا، وسلتاااااايل لااااان يياااااون هلاااااا ذا  الاااااوزن 

 .(83الألغراض التتس 
أن أ   2ويوضااااا  اجلااااازء األخااااا  مااااان مشاااااروع االساااااتنتاج  (12ال

اسااتناد إىل االتتاقااا  ال حقااة واملمارسااة ال حقااة  وساايليت تتساا  
القاعااادة العاماااة حجياااة ينبغااات أن حيااادث  جااازء مااان تعبياااق  ذوايت

 .1969من اتتاقية فيينا لعام  31الواردة   املادة  لتتس  املعاهدا 

تفسري مصطلحات املعاهدة ابعتبارها قابلة   -3االستنتاج 
   للتطور عرب الزم

ميكــــ  أن تســــاعد االتفاقــــات الالحقــــة واملمارســــة الالحقــــة  
يف حتديــد مــا إذا كانــت النيــة املفرتضــة  32و 31مبقتضــى املــادتن 

لاطــراف عنــد إبــرام املعاهــدة هــي إعطــاء أي مــ  املصــطلحات 
 املستخدمة مع  قاباًل للتطور عرب الزم .

 التعليق 
تؤدياااه  الااادور الاااذ  ةيااان أن 3يتنااااول مشاااروع االساااتنتاج  (1ال

االتتاقااااا  ال حقااااة واملمارسااااة ال حقااااة   سااااياق املسااااألة األعاااام 
 ماااان محااااعلحا  املتمثلااااة   اديااااد مااااا إذا  ااااان معااااذ محااااعل 

 عاهدة قاب   للتعور عرب الزمن.امل
علااااى طاااارمب  ، فيمااااا يتعلااااق سملعاهاااادا ،وقااااد جاااار  العااااادة (2ال

بحاااايغة  (84ال“الااازمين السااااراينقاااانون ” باملساااألة املتعلقاااة مبااااا يُعااارف 
__________ 

( ماان التعليااق علااى 36( إىل ال22التقاارا  ماان ال ،بحااتة خاصااة انظاار، (82ال 
 .4مشروع االستنتاج 

( مااان التعلياااق علاااى مشاااروع 34ال التقااارة ،ملزياااد مااان التتاصااايل ،انظااار (83ال 
 .4االستنتاج 

 T. O. Elias, “The doctrine of intertemporal law”, American Journal ( 84ال  

of International Law, vol. 74 (1980), p. 285; D. W. Greig, Intertemporality 

and the Law of Treaties (London, British Institute of International and 

Comparative Law, 2001); M. Fitzmaurice, “Dynamic (evolutive) 

interpretation of treaties, Part I”, Hague Yearbook of International Law, vol. 

21 (2008), p. 101; M. Kotzur, “Intertemporal law”, Max Planck Encyclopedia 

of Public International Law (http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/); U. 

Linderfalk, “Doing the right thing for the right reason: Why dynamic or static 

approaches should be taken in the interpretation of treaties”, International 

Community Law Review, vol. 10(2) (2008), p. 109; A. Verdross and B. 

Simma, Universelles Völkerrecht, 3rd ed. (Berlin, Duncker & Humblot, 

1984), pp. 496 et seq., paras. 782 et seq . 

ضاوء  عاهادة  املماا إذا  اان ينبغات تتسا  ع  التسااؤلتنعو  على  
 “ الظر ”الظروف القائمة والقانون السار  وقت إبرامها الالتتس  

   ضااااااااااوء م  ( أ ( “ static” ال   “ الثاباااااااااات ” أو  (  “ contemporaneous” ال 
الظاااااااروف القائماااااااة والقاااااااانون الساااااااار  وقااااااات تعبيقهاااااااا الالتتسااااااا  

 “ الاااااااااادينامت ” أو  (  “ evolutionary” أو    “ evolutive” ال   “ التعااااااااااور  ” 
م ماااااا س هاااااوبر    م حظاااااةدفعااااات و  .(85ال((“dynamic”ال احملياااااّ

القضائية جيب أن تقي م    الواقعة”ن  أب، القائلة  جزيرة سملاسقضية  
قضاائية يئاا  الاهل ثا ا  مان احملاا م و   ،(86ال“ضوء القانون املعاصر هلاا

، إىل تتضيل التتس  الظر  اليّتابمن  العديدالدولية، فض   عن 
 آيارن رايان قضاية احمليماة   الوقات نتساه، أ اد  و  .(87العموماا  
 للتتسا  التعاور  للمعاهادا    الوقت احلاضر  لييد عام”  وجود
 .(88ال“البارزين اليّتابلدى 

واد املا ،   تعليقها على مشااريإل1966ورأ  اللجنة   عام  (3ال
تغعااااات حماولاااااة صاااااياغة قاعااااادة ”قاااااانون املعاهااااادا ، أن املتعلقاااااة ب

، “صاااعوس  حماولاااة ساااتواجههاهااات بحاااورة اااااملة العنحااار الااازمين 
. وسملثال، (89ال“العنحار الازمين حذفخلحت إىل ضرورة ”وسلتايل  

للجنااة الدراسااة التااابإل أفضاات املناقشااا  الاايت جاار    إطااار فريااق 
 همتاااده أناا 2006  عااام  إىل اسااتنتاج  القااانون الاادويل املعااين بتجاازؤ و 

 أن يُتتاق علاى قاعادة  هاذه،و  ،قاعادة عاماة أن تحااغمن الحاعب  
__________ 

 ”… Fitzmaurice, “Dynamic (evolutive) interpretation of treaties (85ال 

(see previous footnote). 
 Island of Palmas case (Netherlands v. USA), Award, 4 April (86ال 

1928, UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 829, at p. 845. 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (87ال 
 .(11ال التقرة ،221و 220  
 Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway (88ال 

between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands 

(see footnote 28 above), para. 81; see, for example, A. Aust, Modern 

Treaty Law and Practice, 2nd ed. (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2007), pp. 243-244; Fitzmaurice, 

“Dynamic (evolutive) interpretation of treaties …” (see footnote 84 

above); G. Distefano, “L’interprétation évolutive de la norme 

internationale”, Revue générale de droit international public, vol. 

115(2) (2011), p. 373, at pp. 384 and 389 et seq.; R. Higgins, “Some 

observations on the intertemporal rule in international law”, in J. 

Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 

21st Century (Kluwer Law International, 1996), p. 173, at pp. 174 et 

seq.; Sorel and Eveno (see footnote 69 above), p. 807, para. 8; P.-M. 

Dupuy, “Evolutionary interpretation of treaties: Between memory and 

prophecy”, in Cannizzaro (ed.) (see footnote 68 above), p. 123, at 

pp. 125 et seq.; Kotzur (see footnote 84 above), para. 14. 
 ،(الثااااناجلااازء ال A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (89ال 
 .Higgins (see previous footnote) ؛(16ال التقرة ،222  

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/
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يعااارتف عموماااا   ملبااادأ   تععااات األفضااالية إماااا ملبااادأ التتسااا  الظااار  أو
 . (90الملعاهدا ا “معذتعور ”مراعاة  بضرورة

أ  سعتباااااره يتخااااذ  3وال ينبغاااات قااااراءة مشااااروع االسااااتنتاج  (4ال
ظاار  أو ةياال أ ثاار إىل املنحااى الاستحااواب اتباااع هنااج  جتاااهموقااف 

تتس  املعاهدا  بوجه عام. بل إن مشروع    تعور   إىل املنحى ال
يشدد سألحرى على أن االتتاقا  ال حقاة واملمارساة   3االستنتاج  

مثاااااال أيااااااة وساااااايلة أخاااااارى لتتساااااا   ا   ذلااااااك  مااااااال حقااااااة، مثله
التتسااااا  الظااااار  والتتسااااا   مااااان  ااااا     اؤيااااادياملعاهااااادا ، ةيااااان أن 

هاتي  سب االقتضاء. ومن ت، خلحت اللجنة إىل أنا  ،التعور 
 ا[تساااااعد] ةياااان أن”تتساااا  املعاهاااادا   الوساااايلتي ماااان وسااااائل

التتسااا  التعاااور  مناسااابا  فيماااا  “*[ اااان]ماااا إذا    ادياااد]...[ 
 املعاهدة.من محعلحا  يتعلق مبحعل  بعينه 

يئا  اهلالقضائية للمحا م و  االجتهادا ُ وتؤ د هذا النهَج  (5ال
لقضاااائية يئاااا  ااهلخمتلاااف احملاااا م و يبااادو أن إذ الدولياااة. قضاااائية ال

بادرجا   اان ذلاك وإن   -الدولية الايت أخاذ  سلتتسا  التعاور   
لاادى علااى حاادة  حالااة اال   التعاماال مااإلقااد اتبعاات هنااج  -متتاوتااة 

وسائل تتس  املعاهدا    خمتلف، من خ ل اللجوء إىل  اضع عها
إععااء تحديد ماا إذا  اان ينبغات ب، 32و 31املشار إليها   املادتي 

 .محعل  من محعلحا  املعاهدة معذ قاب   للتعور عرب الزمن
قاااد نشاااأ يبااادو أن حميماااة العااادل الدولياااة، بوجاااه خاااا ، و  (6ال

تتساااا  الالقضاااائت، ةياااال أحااادمها إىل  االجتهااااادن مااان انوعاااا لاااديها
، مثلمااااا أاااااار “تعااااور ال”تتساااا  إىل الاآلخاااار ةياااال و  “ظاااار ال”

املتعلاااق  النااازاعالحاااادر بشاااأن ن غياااوم   إع ناااه القاضااات املخحااا  
متياال قرارا  الاايت ال. فاا(91الاقااوق امل حااة ومااا يتحاال هبااا ماان حقااوق

   بعينهاااااااااحااااااااعلحا  مب  الغالااااااااب  تتعلااااااااق ظاااااااار إىل الاااااااانهج ال

__________ 
 القاااانون  وتوساااإل تناااوع عااان الناااائة الحاااعوس   الااادويل القاااانون  جتاازؤ (90ال 

وضااعه   صاايغته  - الاادويلالقااانون  للجنااة التااابإل الدراسااة فريااق تقرياار ،الاادويل
 ؛478 التقارة ،(Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682ماريت  وسيينيمت ال  نهائيةال

السُينشااار  واخلمساااي الثامناااة الااادورة واثئاااق للجناااة، الشااابيت املوقاااإل علاااى متاااامب
 ((.األولالاجلزء  الثان اجمللد ،2006 حولية لاالنن النهائت   ضافة 

 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (91ال 

footnote 26 above), Declaration of Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at 

pp. 294 et seq., paras. 9 et seq.اجمللاد الثااان  ،2005 حولياةأيضاا   انظار ؛
 الادويل، القاانون  بتجازؤ املعاين الدراساة فرياق وتقريار ؛479  التقرة(،  الثانالاجلزء  
 التقاااارة(، السااااابقة احلاااااايةالانظاااار  (Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682ال 2006

 Institute of International Law, resolution on “The intertemporalو ؛478

problem in public international law”, Yearbook, vol. 56, Session of 

Wiesbaden (1975), pp. 536 et seq. (available from the website of the 

Institute: www.idi-iil.org/). 

؛ (93ال“الت لعةاجملرى الرئيست/”؛ (92ال“التاصل احلوضت”املعاهدا  ال
(. ومان انحياة أخارى، يبادو (95الالنهر “محب”؛ (94الأمساء األما ن

 متعلقااااةهااات قضااااااي  تااادعم اتباااااع الااانهج التعااااور أن القضاااااي الاااايت 
حاعلحا  امل، بوجاه خاا ، علاى ذلاكمبحعلحا  أعم. وينعبق  

وااااروف العااااامل احلااااديث ”عباااااريت ماااان قبياااال  “تعوريااااة بعبيعتهاااااال”
الاااااواردتي    “هاااااذه الشاااااعوبو ااااااء  خااااا ”و “البالغاااااة الحاااااعوبة

 من عهد عحبة األمم. وقد أععت حميمة العادل الدولياة  22 املادة
، معااااذ تعااااوراي  ماااان خاااا ل انميبيااااا قضاااايةالعبااااارتي املااااذ ورتي،   

اإلاارة إىل تعور حق الشعوب   تقرير املح  بعد احلارب العاملياة 
 “العاااام”. وقاااد ينشاااأ املعاااذ التعاااور  أيضاااا  عااان العاااابإل (96الالثانياااة

قد وعن  ون املعاهدة  (97الاملعاهدا  منملحعل  معي   معاهدة 
 .(98ال“متواص    بقاء  ” لتبقى ُصممت

بإل أيضا  هيئا  قضائية دولية أخرى تتّ   ،  بع  األحيانو  (7ال
درجاااا  متتاوتاااة مااان  وإن  انااات ُتظهااارلتتسااا ،   اهنجاااا  تعاااوراي  

االنتتاااامب علاااى ذلاااك التتسااا . فلااام تلجاااأ هيئاااة االساااتئناف التابعاااة 
. غاااا  أهنااااا قلااااي   العامليااااة إىل التتساااا  التعااااور  إال  ملنظمااااة التجااااارة

املااااااوارد ’العااااااام  املحااااااعل ”ن إ ،دا  ياااااا  قضااااااية معروفااااااة ج قالاااااات،
   ا ‘اثبتاا’الااوارد   التقاارة الز( ماان املااادة العشاارين لاايس  ‘العبيعيااة

تعااااااااااور  ’ أو فيمااااااااااا حيياااااااااال إليااااااااااه، ولينااااااااااه محااااااااااعل مضاااااااااامونه 
__________ 

 Case concerning a boundary dispute between Argentina and (92ال 

Chile concerning the delimitation of the frontier line between boundary 

post 62 and Mount Fitzroy, Decision of 21 October 1994, UNRIAA, 

vol. XXII (Sales No. E/F.00.V.7), p. 3, at p. 43, para. 130أيضاا ، انظار ؛ 
ال مبااوداي  فيهيااار باارايه معباادقضااية  ،“املياااه مسااتجمإلفيمااا ماان محااعل  ”

 .Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v   ضد اتيلند(

Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 6, 

at pp. 16-22. 
 ,Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), pp. 1060-1062 (93ال 

paras. 21 and 25. 
 Decision regarding delimitation of the border between Eritrea (94ال 

and Ethiopia (Eritrea v. Ethiopia), Decision of 13 April 2002, 

UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), p. 83, at p. 110, para. 3.5. 
 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (95ال 

(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, 

I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 338, para. 48, and p. 346, para. 59 . 
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of ( 96ال  

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970) (see footnote 61 above), p. 31, para. 53 . 
 ,Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978 ( 97ال  

p. 3, at p. 32, para. 77 2006  الادويل،   القاانون   بتجازؤ   املعاين   الدراسة   فريق   تقرير   ؛  
 . 478  التقرة (،  أع ه   90  احلااية الانظر    ( Add.1و   Corr.1و   A/CN.4/L.682ال 
 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (98ال 

footnote 26 above), p. 243, para. 66. 

https://www.idi-iil.org/en/
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منازعا  قاع البحار   احمليمة الدولية  دائرة. ورأ  (99ال“بعبيعته‘
 (100الاالمتثال “ضمان” با االلتزاما لقانون البحار أن معذ بع   

، واااادد  علاااى أن قواعاااد مساااؤولية (101ال“الااازمنقاااد يتغااا  مبااارور ”
الااادول املنحاااو  عليهاااا   اتتاقياااة األمااام املتحااادة لقاااانون البحاااار 

ال تُعتااارب قواعاااد ”والتعاااورا  املساااتجدة   القاااانون ملوا باااة  صااااحلة
أن  بحورة أعم . ورأ  احمليمة األوروبية حلقوق اإلنسان(102ال“اثبتة
ر   ضااااوء الظااااروف  [...]االتتاقيااااة صااااك حاااات ” جيااااب أن يتساااا 

. وتّتبااااإل حميمااااة البلاااادان األمريييااااة حلقااااوق اإلنسااااان (103ال“الراهنااااة
يتحاال  فيمااا أيضااا  هنجااا  تعااوراي  إزاء التتساا ، ال ساايما بحااورة أعاام

. (104ال(pro homineال “خدماة صااا البشارية” بنهجها املسامى هناجَ 
متعادد  وفعالياة ترتياب  صا حية ،  اان اساتمرار آيرن راينو  قضية  
لساايك احلديديااة سااببا  هامااا  دفااإل س يتعلااقوعااابر للحاادود األبعاااد 
الاايت يغلااب عليهااا العااابإل لقواعااد احاا   أبنااهتسااّلم إىل أن احمليمااة 
 .(105التتس ها تتس ا  تعوراي   قد يلزمالتقين 

__________ 
 WTO, Appellate Body Report, United States—Import (99ال 

Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 

adopted 6 November 1998, para. 130 . 
 ، 4واملادة  ،4التقرة  ،153 املادةلقانون البحار،    املتحدةاألمم   اقيةاتت (100ال 

 املرفق الثالث. من ،4التقرة 
 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons (101ال 

and entities with respect to activities in the Area (see footnote 27 

above), para. 117. 
 .Ibid., para. 211 (102ال 
 . Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, Series A no. 26, para. 31 ( 103ال  
 The Right to Information on Consular Assistance in the ( 104ال  

Framework of the Guarantees of the Due Process of Law (see footnote 60 

above), para. 114   ”الادويل   سلقاانون   يتعلاق   فيماا   خاصاة   أبمهياة   التوجياه   هاذا   يتسام ال  
  املتعلقاااة   الدولياااة   الحااايوك   تتسااا    بتضااال    بااا ا    تقااادما    أحااارز   الاااذ    اإلنساااان   حلقاااوق 
  املعاهاادا    لتتساا    العامااة   القواعااد   مااإل   يتسااق   التتساا    وهااذا .  تعااوراي    تتساا ا    سحلمايااة 
  املتعلقاااة   التتاااوى       احمليماااة،   هاااذه   مااان   و ااال .  1969  لعاااام   فييناااا   اتتاقياااة   أرساااتها   الااايت 

واحمليماااة األوروبياااة    ، ( 1989ال   وواجباتاااه   اإلنساااان   حلقاااوق   األمرييااات   اإلعااا ن   بتتسااا  
  ضااااد   مااااار س ( و 1978ال   املتحاااادة   اململيااااة   ضااااد   اتياااارر   قضااااااي       ، حلقااااوق اإلنسااااان 

أبن    أقاار    قااد   القضااااي،   ماان   وغ هااا (،  1995ال   تر يااا   ضااد   لويزياادو و (  1979ال   بلجييااا 
  ماان   حياادث   مااا   تتساا ها   يراعاات   أن   يتعااي معاهاادا  حقااوق اإلنسااان صاايوك حيااة  

 . “ الُحذفت احلواات(( احلاضر  الوقت       السائدة   والظروف  الزمن  عرب   تغ ا  
 Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway (105ال 

between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands 

(see footnote 28 above), para. 80”     ال يتعلاق األمار  النظار،احلالاة حمال
 خااط بتشااغيل متحاالةوإ ااا يتعلااق بتعااورا  تقنيااة  عااام،متاااهيمت أو  مبحااعل 
 see Aegean Sea Continental Shelf ؛“االساتيعابية وبعاقتاه احلديدية السية

(footnote 97 above), p. 32, para. 77; see also Case concerning the 

delimitation of maritime boundary between Guinea-Bissau and Senegal 

(Guinea-Bissau v. Senegal), Award, 31 July 1989, UNRIAA, vol. XX 

(Sales No. E/F.93.V.3), p. 119, at pp. 151-152, para. 85. 

يئاااااااا   اهل ، مل تعااااااارتف معظااااااام احملاااااااا م و النهاااااااائت و  التحلياااااال   ( 8ال 
مان أاايال    مساتق     ااي   بوصاته  الدولية سلتتس  التعور   القضائية  

ملختلاف  هاا  تعبيق      ، التتس ، بل خلحت إىل ذلك التتسا  التعاور  
،  1969 لعام   من اتتاقية فيينا   32و   31التتس  املذ ورة   املادتي  وسائل  

  التقاارة    املااذ ورة النظاار إىل معاااي  معّينااة الال ساايما املعاااي   ماان خاا ل  
أ    ن  فا  ، على حدة. ومن ت   حالة  ل    وعلى أساس تناول ( أع ه(  6ال 

  جياااب أن عااارب الااازمن  مااان املحاااعلحا   تتسااا  تعاااور  ملعاااذ محاااعل   
 . ( 106ال ينشأ عن العملية االعتيادية لتتس  املعاهدا  

فيماااا ؤ اااد هنجهاااا األصااالت ي الوضاااإلا وتااارى اللجناااة أن هاااذ (9ال
 تتس  املعاهدا   من
جيااب افاارتاض    أنااه تتساا  املعاهاادا  إىل    بشااأن للجنااة  ا   اتبعتااه   لااذ  نهج ا الااساتند  ا ]...[  

احلجيااااة عاااان نااااوااي األطااااراف، وإىل أن تبيااااان معااااذ    ذو أن ناااان املعاهاااادة هااااو التعباااا   
يشااايل موضاااوع    ، ألطاااراف املترتضاااة ل   ناااوااي لل القياااام مااان البداياااة باااتقن   ، ولااايس  الااانن 

لمحااااااعلحا ، وسااااااياق املعاهاااااادة،  لعاااااااد  ل عااااااذ ا امل جيعاااااال   مااااااا وهااااااو  التتساااااا  ]...[  
لعاماااة للقاااانون الااادويل، إىل جاناااب التتسااا ا   والغااارض منهاااا، والقواعاااد ا   موضاااوعها و 

 .  ( 107ال عاهدة امل ذا  احلجية اليت تقدمها األطراف، املعاي  األساسية لتتس   

النيااااااااة  ” سسااااااااتخدام عبااااااااارة  ،  3وعليااااااااه، يشاااااااا  مشااااااااروع االسااااااااتنتاج  
  اسااااتخدام ما اااااد د ماااان خاااا ل  حسااااب ، إىل نيااااة األطااااراف  “ املترتضااااة 

. وليساااات  32و   31خمتلااااف وسااااائل التتساااا  املعاااارتف هبااااا   املااااادتي  
بحااااااورة  إرادة أصاااااالية ةياااااان ادياااااادها    ، ماااااان ت   ، “ النيااااااة املترتضااااااة ” 

للوقااوف    املرجااإل الرئيساات منتحاالة، وليساات األعمااال التحضاا ية هاات  
جماارد وساايلة تتساا  تيميليااة،    هاات ، باال  املترتضااة لألطااراف نيااة  ال علااى  
اديد نية  إىل    يرمت غم أن التتس  جيب أن  . ور 32  املادة    ورد  ما  

ر القيااااام بااااذلك اسااااتنادا  إىل وسااااائل التتساااا   علااااى املتسااااِّ ف األطااااراف،  
تشامل االتتاقاا  ال حقاة    هات التتسا ، و بعملياة  املتاحة وقت القيام  
وهيذا، علاى املتسار    أطراف املعاهدة.   من جانب واملمارسة ال حقة  

ن املمياااان أن يُتاااارتض أن  أن جييااااب عاااان التساااااؤل عمااااا إذا  ااااان ماااا
األطااراف  اناات تنااو ، عنااد إباارام املعاهاادة، أن تععاات ملحااعل  ماان  

 املحعلحا  املستخدمة معذ قاب   للتعور عرب الزمن. 

__________ 
املعاااين بتجاازؤ القاااانون الااادويل  الدراساااة فريااق  تقريااار  ورد ماااا اسااب (106ال 

 التتسااا أن البااات   ]أمااار  تجياااب أن تياااون نقعاااة البداياااة هااا” ،2006لعاااام 
 Corr.1و A/CN.4/L.682ال “[ هااااو مسااااألة تتساااا  للمعاهاااادة نتسااااهاالتعاااور 

 (.478 التقرة(، أع ه 90 احلاايةالانظر  Add.1و
،  205و   A/5809 ،      204ن، الوثيقاااااااااااة  ، اجمللاااااااااااد الثاااااااااااا 1964حولياااااااااااة   (107ال 

  تعااااّي ( ال” 13ال   التقااارة ،  204و   203      ، نتساااه   املرجااااإل انظااار أيضاااا     ؛ ( 15ال  التقااارة 
ذا  حجياة  الأ( االتتاقااا  باي األطااراف فيمااا    أخاارى   تتسا    عناصاار   3التقارة  

والب( أية  ارساة الحقاة جتار  تعبيقاا  للمعاهادة وتثبات   ؛ يتحل بتتس  املعاهدة 
وماان انحيااة أخاارى،    ؛ ( بوضااومب فهاام مجيااإل األطااراف فيمااا ماان تتساا  املعاهاادة“ 

أوضا  والاادوك،   تقريااره الثالااث عاان قااانون املعاهاادا ، أن األعمااال التحضاا ية  
ليساات،   حااد ذاهتااا، وساايلة ماان وسااائل التتساا  ذا  احلجيااة الاملرجااإل نتسااه،  

 (. (21ال التقرة، 59و Add.1-3،   58و A/CN.4/167لوثيقة ا
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ماااادى موقتااااا  ماااان مسااااألة  3وال يتخااااذ مشااااروع االسااااتنتاج  (10ال
ذلااااك الااااذ  ةيااااال إىل أو  ةظرفيااااالااااذ  ةياااال إىل النهج م ءمااااة الاااا

فيما يتعلق بتتسا  املعاهادا  عموماا  الانظار التعلياق الاوارد   ةتعوريال
االساااتنتاج مشاااروع (. وماااإل ذلاااك، ينبغااات فهااام (4الأعاا ه   التقااارة 

 خبحااااااو سعتباااااااره يشااااا  إىل ضاااااارورة تاااااوخت بعاااااا  احلاااااذر هاااااذا 
ة بعينهاااا، إىل اساااتنتاج بشاااأن ماااا إذا  اااان ينبغااات حالااا التوصااال،  

إىل  3مشااروع االسااتنتاج  اعتمااد هنااج تعااور . وهلااذا الغارض، يشاا 
تتساااا   وساااايليتا االتتاقااااا  ال حقااااة واملمارسااااة ال حقااااة سعتبارمهاااا

م،   إطاااار العملياااة متيااادة لُيقااايِّ  مؤاااارا للمتسااار  اةيااان أن تتيحااا
محااااااااعل  ماااااااان العاديااااااااة لتتساااااااا  املعاهاااااااادة، مااااااااا إذا  ااااااااان معااااااااذ 

 .(108القاب   للتعور عرب الزمناملحعلحا  
القضاااااائية حمليماااااة  االجتهاااااادا  ويساااااتند هاااااذا الااااانهج إىل (11ال

 الدولياااااةقضاااااائية يئاااااا  الاهلالعااااادل الدولياااااة وغ هاااااا مااااان احملاااااا م و 
. فقاد أحالات حميماة العادل الدولياة   ويتيرس هبذه االجتهادا 

األماام املتحاادة و ارسااة الاادول ماان  أجهاازةإىل  ارسااة  انميبيااا قضااية
االستنتاجا  اليت استمدهتا من العبيعة التعورياة   اخللو  إىلأجل  
، خلحاات ااار إجيااة. و  قضاية (109الللحااق   تقرياار املحاا صايلة األ

أن ما حددتاه علاى أناه  “األمور ذا  الداللة”من    هاحمليمة إىل أن
أ دتااااه قااااد  “اإلقليمااااتالوضااااإل ”ملحااااعل   “وعااااام د معااااذ عااااا”

ك العارف الاذ  احاتج املمارسة اإلدارية لألمام املتحادة وأ اده سالو 
. وعلاى أياة حاال، مل تبتعاد (110السلتتس  التقييد    سياق خمتلاف

فيهااا حميمااة العاادل الدوليااة تتساا ا  تعااوراي  عاان  تبناّاتالقاارارا  الاايت 
املعاااذ املميااان للااانن وعااان النياااة املترتضاااة لألطاااراف   املعاهااادة، 

   تلاك النياةعان عن ذلك املعذ و  أيضا   قد عرب ن األطراف  إ إذ
 .(111الو ارساهتا ال حقةال حقة اتتاقاهتا 

 قضااية ويبااي احلياام الحااادر عاان حميمااة العاادل الدوليااة   (12ال
ييتية الأيضا    املتعلق اقوق امل حة وما يتحل هبا من حقوق  النزاع

__________ 
 ,See also Gardiner (footnote 23 above), pp. 253-254; R. Kolb (108ال 

Interprétation et création du droit international (Brussels, Bruylant, 

2006), pp. 488-501; J. Arato, “Subsequent practice and evolutive 

interpretation: Techniques of treaty interpretation over time and their 

diverse consequences”, The Law & Practice of International Courts 

and Tribunals, vol. 9-3 (2010), p. 443, at pp. 444-445 and 465 et seq . 
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of (109ال 

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970) (see footnote 61 above), pp. 30-31, 

paras. 49-51 . 
 ,Aegean Sea Continental Shelf (see footnote 97 above), p. 31 (110ال 

para. 74 . 
 See also Case concerning the delimitation of the maritime (111ال 

boundary between Guinea-Bissau and Senegal (footnote 105 above), 

pp. 151-152, para. 85 . 

ال حقة واملمارسة ال حقة مان تتاقا  اليت ةين أن تساعد هبا اال
إذا  اان جياب إععااء محاعل  مااا جاناب األطاراف علاى ادياد مااا 

 “ comercio”محعل   للتعور عرب الزمن. ولدى تتس   معذ قاب   
 يلت  ما احمليمة الحظت، 1858الوارد   معاهدة أُبرمت   عام 

، سملعاااذ  العااارفي مااان جاناااب  مااان انحياااة، ةيااان أن تاااؤد  املمارساااة ال حقاااة   
  النيااااة ماااان اتتاقيااااة فييناااا، إىل االبتعاااااد عاااان    31الب( ماااان املاااادة  3املقحاااود   التقاااارة  

حاااال     توجااد اتتاااق ضاامين بااي العاارفي. وماان انحيااة أخاارى،    اسااتنادا  إىل األصالية  
إععااااااء املحاااااعلحا     ت هااااا  [ ... ] فيهاااااا نياااااة العااااارفي عناااااد إبااااارام املعاهااااادة    ت  انااااا

ثباوات  هنائياا ، وذلاك    مضاموان  قااب   للتعاور، ال معاذ اثبتاا   معاذ أو   [ ... ] املستخدمة  
 . ( 112ال املستجدة   القانون الدويل   التعورا  من أجل السمامب،   مجلة أمور، مبراعاة  

محاااااااعل  ” “comercio”ت خلحااااااات احمليماااااااة إىل أن محاااااااعل  
[ مان املارج  ...]سلضرورة أبن معنااه واعَيي العرفان ” ان   “عام

طويلة   لتغعت فرتةاملعاهدة قد أُبرمت  ”وأبن    “عرب الزمن  أن يتعور
قاااد  [...]جياااب أن يُتاارتض أن العاارفي ”، واسااتنتجت أنااه “جاادا  

. (113ال“معااذ تعااور ”ييااون هلااذا املحااعل   “عقاادا النيااة علااى أن
مااإل  رغاام اخت فااه القاضاات ساايوتنييوف خلاانو  رأ  مسااتقل، 

أن حيث قَاَبل  ،هذا االستدالل إىل النتيجة نتسها   هناية املعاف
اليت اتبعتها  وستارييا فيما يتعلق  األحدث عهدا  املمارسة ال حقة  

ملااادة عقاااد مااان الااازمن ”سألنشاااعة الساااياحية علاااى هنااار ساااان خاااوان 
نييااااراغوا بااال  “مل ااااتج عليهاااا أبااادا  ”، وهااات  ارساااة “علاااى األقااال

السااااااامامب سمل حاااااااة ألغاااااااراض ساااااااة متثلااااااات   علاااااااى  ار دأبااااااات ”
اتتاقا   رسا ش  إىل أن العرفي قد  ي”واستنتج أن هذا ،  “السياحة

 .(114ال“فيما يتعلق بتتس ه
وأخااذ  احمليمااة الدوليااة ليوغوساا فيا السااابقة   اعتبارهااا  (13ال

، مباا   أ ثار عمومياة أااياال  مان  ارساة الادول  بع  األحياان 
 ،سائدة   تشريعا  الدول اليت ةين أن تاؤد ذلك االجتاها  ال

تتسا  نعااق اجلارائم أو عناصارها. فتات قضاية      إىل تغا ح   ،بدورها
دائااااارة احمليماااااة،   ساااااعيها  ، علاااااى سااااابيل املثاااااال، قاماااااتفوروجنياااااا

اتتاقياااة مااان  27اظرهاااا املاااادة  حسااابمالتعرياااف جرةاااة االغتحااااب 
الاالتتاقياة جنيف بشأن محاياة األااخا  املادنيي   وقات احلارب 

مااااان الربوتو اااااول اإلضاااااا  األول  76املاااااادة مااااان  1التقااااارة و الرابعاااااة( 
ماااااان الربوتو ااااااول  4ماااااان املااااااادة ( هال2التقاااااارة و ( الربوتو ااااااول األولال

__________ 
 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (112ال 

footnote 26 above), p. 242, para. 64 .احلادود اإلقليمياة  معاهادةأيضاا   انظار
  خوسااايه، ساااان  ،“( انيااااس  -خ ياااز  معاهااادةال”باااي  وساااتارييا ونييااااراغوا 

 Treaty Collection, San José, Ministry   1858نيسان/أبريل    15 وستارييا،  

of Foreign Relations, 1907, p. 159. 
 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (113ال 

footnote 26 above), paras. 66-68. 
 ,Ibid., separate opinion of Judge Skotnikov, p. 283, at p. 285 (114ال 

paras. 9-10. 
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، سلنظاار   مبااادئ القااانون (115ال(الربوتو ااول الثااانال اإلضااا  الثااان
 أنه ورأ  ،ملعروفة   النظم القانونية الرئيسية   العاملاجلنائت ا

ةيااااان متيياااااز اجتااااااه   التشاااااريعا  الوطنياااااة لعااااادد مااااان الااااادول يوساااااإل متهاااااوم 
االغتحاب ليشمل اآلن فعلي  اان يحن تان   السابق على أهنما جرةتان أقل 

ا ومهاا االعتاداء اجلنسات وهتاك العارض. ويباّي هاذأال خعاورة مان االغتحااب، 
موقف أاد صرامة جتاه إىل الاذ  ،، على الحعيد الوطينمتيلاالجتاه أن الدول  

 .(116الأايال االعتداء اجلنست اخلع ة

الااااذ  تتبعااااه احمليمااااة    “ الحااااك احلاااات ” ويسااااتند أيضااااا  هنااااج   ( 14ال 
إىل خمتلاف أاايال    ، ضمن ماا يساتند إلياه، األوروبية حلقوق اإلنسان 

اتتااااق  ” عموماااا   شااارتط  . ورغااام أن احمليماااة ال ت ( 117ال املمارسااة ال حقاااة 
التقااارة   سملعاااذ الاااوارد     “ علاااى ماااا للااان إلياااه مااان تتسااا  األطاااراف  

تُدعم القرارا  الايت تتباإل فيهاا احمليماة    ما عادة  ف ،  31 الب( من املادة 3
الايت تتبعهاا  املمارسة  ال ال حقة  للممارسة  بوصف متحل هنجا  تعوراي  

 . ( 118ال الدولة واملمارسة االجتماعية واملمارسة القانونية الدولية( 
حميماااة البلااادان األمرييياااة حلقاااوق اإلنساااان ال تاااذ ر    ورغااام أن  ( 15ال 

ماااارارا  إىل    ف هنااااا تشاااا  رة نساااابيا ،  املمارسااااة ال حقااااة إال   حاااااال  اند 
باااي  التعااورا  الدوليااة األعااام، وهااذا هناااج يقااإل بااي املمارساااة ال حقااة و 

  الج( 3 التقارة مبوجاب    “ ]...[ املتعلقاة سملوضاوع قواعد  ا[ الا] ” غ ها من  
31من املادة  

ماايغنا الساومو( أواس تينغاين ضاد    طائتة قضية    تت . ف ( 119ال 
 ، على سبيل املثال، أاار  احمليمة إىل أن نيياراغوا 

__________ 
 .International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v ( 115ال  

Furundžija, Trial Chamber, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment of 10 

December 1998, Judicial Reports 1998, vol. I, p. 466, at paras. 165 et seq . 
 ,Ibid., para. 179; similarly The Prosecutor v. Alfred Musema ( 116ال  

International Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, Case No. ICTR-96-13-T, 

Judgment, 27 January 2000, paras. 220 et seq., in particular para. 228 . 
 Second report for the ILC Study Group on treaties over“  (117ال 

time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), pp. 246 et seq. 
 .Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, ECHR 2005-IV, para (118ال 

163; Vo v. France [GC], no. 53924/00, ECHR 2004-VIII, paras. 4 and 

70; Johnston and Others v. Ireland, 18 December 1986, Series A 

no. 112, para. 53; Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, ECHR 

2011, para. 63; Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, Series A 

no. 161, para. 103; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, 

no. 61498/08, ECHR 2010, paras. 119-120; Demir and Baykara v. 

Turkey [GC] (see footnote 30 above), para. 76. 
 See, for example, Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgment (119ال 

(merits), 29 July 1988, Inter-American Court of Human Rights, 

Series C, No. 4, para. 151, and The Right to Information on Consular 

Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of 

Law (footnote 60 above), paras. 130-133 and 137. 

[ جياب أن “instrumentos vivos”ة ]امعاهادا  حقاوق اإلنساان صايوك حيا
 .(120المإل وروف العيش احلالية وسألخن، ،ألزمان يتييف تتس ها مإل تعور ا

اللجنااة املعنيااة اقااوق اإلنسااان أحياااان  هنجااا  أيضااا  واتبعاات  (16ال
تعوراي  يستند إىل التعورا  املستجدة    ارسة الدول. فتت قضية 

  اللجناااة عااان ساااابقتها القضاااائية تلاااك ، للااات ج ضاااد  نااادادْ جاااَ 
 ذلك  اآليت  مربرة   (121ال يندلر ضد  نداقضية 
قباااااال  ُ رسااااااتواللجنااااااة تاااااادرك أن السااااااابقة القضااااااائية سااااااالتة الااااااذ ر قااااااد   
ُق اآلراء الاااادويل   التزايااااد أخااااذ ساااانوا ، ومنااااذ ذلااااك الوقاااات  10 حااااوايل توافااااُ

عقوبااة أبقاات علااى   الاادول الاايت  فضاا   عاان أنااهلحاااا إلغاااء عقوبااة اإلعاادام، 
 .(122الآراء متزايد حول عدم تنتيذها قُ توافُ يوجد اإلعدام 

، اادد  اللجنااة املعنياة اقااوق اإلنساان علااى  ياون واااو  قضاية    و  
أن معاااااذ أ  حاااااق مااااان احلقاااااوق الاااااواردة   العهاااااد الااااادويل اخلاااااا   

التقارة  وخلحات إىل أن    ، سحلقوق املدنية والسياسية يتعور عرب الازمن 
مان    ، علاى األقال   ، من العهد تتي  اآلن بع  احلماياة   18املادة  من  3

اإل ااااراه علااااى التحاااارف علااااى  ااااو يتعااااارض مااااإل املعتقاااادا  الدينيااااة  
اللجنااااة إىل هاااذا االسااااتنتاج ألن  تلاااك  ت  إبخااا  . وتوصاااال   املعتَنقاااة 

اخلدماة  أبقات علاى    العهد اليت    األطراف عددا  متزايدا  من الدول  ” 
 . ( 123ال “ خلدمة داء تلك ا أل   بدائل قد اعتمد    لزامية العسيرية اإل 

التابعااااة للمر ااااز الاااادويل  القضااااائية  يئااااا   اهل وأخاااا ا ، ااااادد    ( 17ال 
لتسااااوية منازعااااا  االسااااتثمار علااااى أن املمارسااااة ال حقااااة ةياااان أن  

أطااااراف    انتااااو  تيااااون وساااايلة سلغااااة األمهيااااة لتتساااا  األحيااااام الاااايت  
املعاهدة أن يتعور معناها   ضوء  ارستها التعاهدية ال حقاة. فتات  

__________ 
 ,The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua (120ال 

Judgment (Merits, Reparations and Costs), 31 August 2001, Inter-

American Court of Human Rights, Series C, No. 79, para. 146; see also 

Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of 

Man within the Framework of Article 64 of the American Convention 

on Human Rights, Advisory Opinion OC-10/89, 14 July 1989, Inter-

American Court of Human Rights, Series A, No. 10, para. 38 . 
 الاااب غ، 1993متوز/يولياااه  30   املعتمااادةاآلراء  ، نااادا  ضاااد  ينااادلر (121ال 

 للجمعياة الرمسياة الواثئاقاملعنياة اقاوق اإلنساان،   اللجنة  تقرير،  470/1991رقم  
 الثاااان، اجمللاااد ،(A/48/40ال 40 رقااام امللحاااق واألربعاااون، الثامناااة الااادورة العاماااة،
 .عشر الثان  املرفق
ْدج  (122ال  الاااب غ    ، 2003آب/أغساااعس    5   املعتمااادة  اآلراء   ، ضاااد  نااادا   جاااَ

 واخلمساااون،الرمسياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الثامناااة  الواثئاااق،  1998/ 829رقااام  
 . 3-10التقرة    ، السادس(، اجمللد الثان، املرفق A/58/40ال 40  رقم امللحق

تشااااااارين  3   املعتمااااااادة اآلراء ، اااااااوراي  مجهورياااااااة ضاااااااد وااااااااو  ياااااااون  (123ال 
 الرمسيااة الواثئااق، 1322/2004و 1321/2004، الب غااان رقاام 2006الثااان/نوفمرب 

(، اجمللاااد A/62/40ال 40 رقااام امللحاااق والساااتون، الثانياااة الااادورة العاماااة، للجمعياااة
 .4-8 التقرة ،السابإلالثان، املرفق 
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ة  ساار  النيااا االااارتا ي   ميهااايل الدوليااة ضااد مجهوريااة   مؤسسااة قضااية  
 ما يلت  لقضائية  يئة ا اهل   الت ، على سبيل املثال، ق الدةقراطية 

اتتاقياة تساوية املنازعاا  االساتثمارية النااائة ]مل يؤ اد أ   مان العارفي أن  
 لتتضاااااامن أ  تعريااااااف دقيااااااق مساااااابق  [بااااااي الاااااادول ورعااااااااي الاااااادول األخاااااارى

رك أمااار صاااياغة ذلاااك التعرياااف  ،“االساااتثمار” مااان لممارساااة ال حقاااة لبااال تاااُ
ر يويتااي  التعااو  تااهومرون تهساا ماألماار الااذ  حياااف  علااى وهااو لاادول، جانااب ا

 .(124البشأن موضوع االستثمارمستقب    دويلالتدرجيت للقانون ال

يئاااا  اهلالقضاااائية للمحاااا م و  االجتهاااادا تؤ اااد  ،ومااان ت (18ال
أن االتتاقاااااااا  قضاااااااائية الدولياااااااة وهيئاااااااا  املعاهااااااادا  األخااااااارى ال

ةيان أن ” ،32و 31مبقتضاى املاادتي    ،ال حقة واملمارساة ال حقاة
 “املحعل ”ما إذا  ان ينبغت إععاء   “  اديد]...[   ]ا[تساعد

 علااى “حااعل امل”لتا  قتحاار ي معاذ قاااب   للتعاور عاارب الازمن. وال
 “اإلقليماااااااااتاملر اااااااااز ”أو  “رةالتجاااااااااا”ددة المثااااااااال املتاااااااااردا  احملااااااااا

أيضاااا  متااااهيم    يغعااات (، بااال قاااد  “ االساااتثمار ”  أو   “ االغتحااااب ”  أو 
  “ يااانن عليهاااا القاااانون ” المثااال عبااااريت  ترابعاااا  أو أ ثااار اااايوعا   أ ثااار  
مااااان العهاااااد الااااادويل اخلااااا  سحلقاااااوق املدنياااااة والسياساااااية(    9الاملااااادة  

تااااارِدان، ماااااث  ،      حسااااابما   ( د مااااان العهااااا  18 الاملاااااادة   “ ضااااارورية ”  أو 
من  معاهدة    “ محعلحا  ” معاهدا  حقوق اإلنسان(. وملا  انت  

القواعاد  ضمن العناصر اليت تتشايل منهاا  من  املعاهدا  هت عناصر  
 األمر يشمل سلتبعية القواعد املعنية. الواردة   تلك املعاهدة، ف ن  

 تعريف االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة  -4 االستنتاج 
 حجيــة ذات تفســري وســيلة ابعتبــاره “الالحــقاالتفــاق ” -1 

 يـتم األطـراف، بـن اتفـاق هـو 31 املـادة  م )أ(  3 الفقرة  مبقتضى
 أو املعاهـدة بتفسـري يتعلق فيما املعاهدة، إبرام بعد  إلي   التوصل
 .أحكامها تطبيق
ابعتبارهــا وســيلة تفســري ذات حجيــة    “ املمارســة الالحقــة ”  -2 

هي سلوك يف تطبيق املعاهدة،    31  املادة  م  )ب(  3مبقتضى الفقرة  
 . املعاهدة   بتفسري   يتعلق   فيما بعد إبرامها، يثبت اتفاق األطراف  

__________ 
 Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist (124ال 

Republic of Sri Lanka (United States-Sri Lanka Bilateral Investment 

Treaty), ICSID Case No. ARB/00/2, Award and Concurring Opinion, 

15 March 2002, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 308, at p. 317, 

para. 33 (see also ICSID Review, vol. 17(1) (2002), pp. 151 and 161); 

similarly Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian 

Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/00/5, Decision on 

Jurisdiction, 27 September 2001, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 417, 

at p. 419, para. 97. 

ــة ” -3  ــةاملمارسـ ــرى “الالحقـ ــا األخـ ــيلة ابعتبارهـ  تفســـري وسـ
 تطبيـق يف أكثـر أو طـرف سـلوك  هـي  32 املـادة  مبقتضى  تكميلية
 .إبرامها بعد املعاهدة،

 التعليق 
الااااث ث    “ ال حقااااة ” الوسااااائل    4يعاااارِّف مشااااروع االسااااتنتاج   ( 1ال 

  4و   3املختلتة لتتس  املعاهدا ، وهت الوسائل املاذ ورة   التقارتي  
الأ(  3 مبقتضى التقرة   “ االتتاق ال حق ” ، أ   1من مشروع االستنتاج  

الب( ماااان  3مبقتضااااى التقاااارة    “ املمارسااااة ال حقااااة ” ، و 31ماااان املااااادة  
 . 32األخرى مبقتضى املادة    “ املمارسة ال حقة ” ، و 31 املادة 
  احلاااال  الااث ث  لهااا إىل  “ال حقااة”يشاا  محااعل   (2ال

. وعادة ما تيون هاذه النقعاة (125ال“بعد إبرام املعاهدة”أفعال تقإل  
الزمنياااااة ساااااابقة للحظاااااة الااااايت تااااادخل فيهاااااا املعاهااااادة حياااااز النتااااااذ 

 1969(. وتبااااي أحيااااام خمتلتااااة ماااان اتتاقيااااة فيينااااا لعااااام 24 الاملااااادة
باادء قباال  “تاُاربَم”علااى ساابيل املثااال( أن معاهاادة مااا قااد  18 الاملااادة

. وألغااااراض املوضااااوع قيااااد النظاااار، فاااا ن اإلباااارام (126النتاذهااااا التعلاااات
. وةياان أن ناان املعاهاادة بوصااته نحااا  هنائيااا   يتحقاق حاملااا يتياارس
حقااة واملمارسااة ال حقااة بعااد إباارام املعاهاادة، ااادث االتتاقااا  ال 

ولاايس فقااط بعااد باادء نتاذهااا. وماان الحااعب سلتعاال اديااد ساابب 
ةنإل من أن يُعترب ذا صلة، ألغراض التتس ، اتتاق  يُعقد أو  ارسة  

ناان املعاهاادة بوصااته نحااا  هنائيااا  وحلظااة  تيااريسبااي حلظااة ااادث 
 .(127الالنتاذدخول تلك املعاهدة حيز 

  1969مان اتتاقياة فييناا لعاام    31املادة  من    2التقرة  تنن  و  ( 3ال 
  “ واثئااااااق ” و   “ اتتاقااااااا  ” املعاهاااااادة يشاااااامل    “ سااااااياق ” علاااااى أن  

 made in” ال   “ ]توضااإل فيمااا يتحاال إبباارام املعاهاادة[ ”   ( 128ال معّينااة 
__________ 

 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (125ال 
 (.14ال التقرة ،221  
الثان عن قانون املعاهدا  الاذ  أعاده ج. ل. برياريل، املقارر   التقرير (126ال 

ومااا يليهااا؛  A/CN.4/43،   70الوثيقااة  الثااان، اجمللااد ،1951 حوليااةاخلااا ، 
 ,S. Rosenne؛ A/CN.4/101،   112اجمللااد الثااان، الوثيقااة  ،1956 حوليااة

“Treaties, conclusion and entry into force”, in R. Bernhardt (ed.), 

Encyclopedia of Public International Law, vol. 7 (Amsterdam, North 

Holland Publishing, 2000), p. 464, at p. 465 ”العبااارة، فاا ن  باادقيقال
 ,Villiger“(؛ املعاهادة بواساعة[ ‘is concluded]’ ُلتاتماملتاوضا  هات الايت 

Commentary on the 1969 Vienna Convention … (see footnote 44 

above), pp. 78-80, paras. 9-14. 
 ل ساتقرار، األوروبياة سآللية املتعلق اإلع ن على سبيل املثال،   انظر، (127ال 

 لآللياة املنشائة املعاهادة   املتعاقادة األطاراف علياه اتتقات الاذ  اإلعا ن   وهو
 .2012سبتمرب /أيلول 27 ل ستقرار، األوروبية

  ، ( الثاان الاجلزء    A/6309/Rev.1  الوثيقة   الثان،   اجمللد  ، 1966 حولية انظر  ( 128ال  
   هاااذا   أن   األملانياااة   االاادياااة   الدساااتورية   احمليماااة   رأ  . وقاااد  ( 13ال   التقااارة   ، 221    
 

 ( اتبإل على الحتحة التاليةال
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connection with the conclusion of the treaty “  وينبغات فهام عباارة .)
علاى أهناا تشامل االتتاقاا  والحايوك    “ فيما يتحل إببرام املعاهدة ” 

ماان حياااث التوقيااات    إببااارام املعاهااادة علااى  اااو وثياااق الحاالة  الاايت تاااُربم  
  “ االتتاقااا  ” . فاا ذا أُبرماات بعااد تلاك التاارتة، فاا ن هااذه  ( 129ال والساياق 
أو    “ اتتاقاا  الحقاة ” املتتاق عليهاا تشايل إذن   “ الحيوك ” وتلك 

31من املادة    3 ارسة الحقة مبقتضى التقرة  
 . ( 130ال 

االتتاق ”تعريف  4من مشروع االستنتاج  1التقرة ويرد    (4ال
 .31الأ( من املادة 3مبقتضى التقرة  “ال حق

االتتاااااق ”محااااعل   31الأ( ماااان املااااادة 3وتسااااتخدم التقاااارة  (5ال
. بيااااد أن “ال حقااااة املعاهاااادة”وال تسااااتخدم محااااعل   “ال حااااق

ماان حيااث  “املعاهاادة”ال يقاال سلضاارورة عاان  “االتتاااق ال حااق”
الحتة الرمسية. و  حاي أن املعاهادة،   حادود املعاذ املقحاود   

، جيااااااااب أن تيااااااااون   ااااااااايل  تااااااااايب 1969اتتاقيااااااااة فيينااااااااا لعااااااااام 
(، فااااا ن القااااانون الااااادويل العاااار  املتعلاااااق 2 الأ( مااااان املااااادة1 الالتقاااارة

 “االتتااق” . ومحاعل (131الثال هاذا الشارطسملعاهدا  ال يعرف م
و  القااااانون الاااادويل العاااار  ال ياااادل علااااى أ   (132ال  اتتاقيااااة فيينااااا

 39درجة معينة من درجا  الشي نية. وقد اارحت اللجناة املاادة 
 

 (اتبإل( ال128حلااية  اال

  العاااارف   عليهااااا   يعاااارتض   مل   إذا   االنتراديااااة   اإلعاااا ان    يشاااامل   أن   ةياااان   املحااااعل  
 ,see German Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 40   اآلخار 

p. 141, at p. 176. See generally Gardiner (footnote 23 above), pp. 

215-216 . 
 Yasseen (see footnote 24 above), p. 38; Jennings and Watts (129ال 

(eds.) (see footnote 64 above), p. 1274, para. 632 ”مان انحياة  وليان،ال
 االتتااااقاملعاهااادة وباااي  إبااارامطويلاااة جااادا  باااي  زمنياااةأخااارى، فااا ن مااارور فااارتة 

ُوضاإل  قاد اتتاقاا  حيول دون النظر إىل ذلك االتتاق بوصته  قدأمر  هواإلضا   
 .دة“(املعاه ’إبرام‘ با يتحل فيما
الاجلااااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااااة  الثاااااان، اجمللاااااد ،1966 حولياااااة انظااااار (130ال 

 see also Villiger, Commentary on the ؛(14ال التقارة ،221   ،(الثاان

1969 Vienna Convention … (footnote 44 above), p. 431, paras. 20-21; 

see also K. J. Heller, “The uncertain legal status of the aggression 

understandings”, Journal of International Criminal Justice, vol. 10 

(2012), p. 229, at p. 237. 
 … Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention (131ال 

(footnote 44 above), p. 80, para. 15; P. Gautier, “Commentary on article 

2 of the Vienna Convention”, in Corten and Klein (eds.) (see footnote 

25 above), p. 33, at pp. 38-40, paras. 14-18; J. Klabbers, The Concept of 

Treaty in International Law (The Hague, Kluwer Law International, 

1996), pp. 49-50; see also A. Aust, “The theory and practice of 

informal international instruments”, International and Comparative 

Law Quarterly, vol. 35(4) (1986), p. 787, at pp. 794 et seq . 
 39ماان    واملااواد   ، 2  التقاارة ،  24  املااادة و   3  واملااادة الأ(،  1  التقاارة ،  2  املااادة   انظاار  ( 132ال  

 .60و 58و 41إىل 

العاماة القائلاة أبناه  من اتتاقية فيينا، وهت املادة الايت ترسات القاعادة
، أبهناا تعاين “باي األطارافجيوز تعديل ]الاا[معاهدة ستتااق فيماا ”

جيااااوز أن يتخااااذ االتتاااااق املعاااادِّل أ  ااااايل لتاااااره أطااااراف ”أنااااه 
فااا ن اتتاقياااة فييناااا ال تتاااوخى أياااة  . وسملثااال،(133ال“املعاهااادة األصااالية

اااارتاطا  حمااددة فيمااا ماان ااايل االتتاقااا  واملمارسااة مبقتضااى 
31الأ( والب( من املادة 3التقرة 

 .(134ال
و اااال معاهاااادة اتتاااااق، ولياااان لاااايس  اااال اتتاااااق معاهاااادة.  (6ال

الأ( ماااااان 3مبقتضااااااى التقاااااارة  “ال حااااااق االتتاااااااق”وسلتعاااااال، فاااااا ن 
إال   تتس  املعاهدة. ومن ت،  “يؤخذ   احلسبان”لن    31 املادة

ف نااه لاايس ملزمااا  سلضاارورة. وساايجر    مرحلااة الحقااة ماان مراحاال 
الظروف اليت يياون     األعمال املتعلقة هبذا املوضوع تناول مسألة

ولها االتتاق ال حق بي األطاراف ملزماا  والظاروف الايت يياون   
 ولها جمرد وسيلة للتتس  ضمن بضإل وسائل أخرى.

 “االتتاااااق ال حااااق”بااااي  1969ومتيااااز اتتاقيااااة فيينااااا لعااااام  (7ال
أ   ارسااااة الحقااااة ]...[ ”و 31الأ( ماااان املااااادة 3مبقتضااااى التقاااارة 

مبقتضااااى التقاااارة  “تتساااا  املعاهاااادة شااااأنبتثباااات اتتاااااق األطااااراف 
. ولاااااااايس هااااااااذا التمييااااااااز دائمااااااااا  واضااااااااحا ، 31الب( ماااااااان املااااااااادة 3

واالجتهااااادا  القضااااائية للمحااااا م وغ هااااا ماااان اهليئااااا  القضااااائية 
النزاع اإلقليمات الدولية تبي أن مثة ترددا  بشأن ل يده. فتت قضية 

لعدل الدولية ، استخدمت حميمة االاجلماه ية العربية الليبية/تشاد(
للتعباا ، علااى السااواء، عمااا وصااتته فيمااا  “مواقااف الحقااة”عبااارة 

انتراديااة  “مواقااف”ومااا وصااتته أبنااه  “اتتاقااا  الحقااة”بعااد أبنااه 
السايادة علاى باوالو ليغيتاان وباوالو سايبادان . و  قضية  (135الالحقة

إذا  ان  ، تر ت حميمة العدل الدولية مسألة ماالإندونيسيا/ماليزاي(
اساااتخدام خريعاااة معّيناااة ةيااان أن يشااايل اتتاقاااا  الحقاااا  أو  ارساااة 

__________ 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (133ال 
 ,see also Villiger ؛35( مان التعلياق علااى املاادة 4ال التقارةال 233و 232  

Commentary on the 1969 Vienna Convention … (footnote 44 above), 

p. 513, para. 7; P. Sands, “Commentary on article 39 of the Vienna 

Convention”, in Corten and Klein (eds.) (see footnote 25 above), 

p. 963, at pp. 971-972, paras. 31-34. 
فيمااا    ت أصاابح   الاايت وهاات    ، 27  املااادة   مشااروع الب( ماان  3  التقاارة    اناات  (134ال 

   لمااااة   تتضاااامن   ، 1969لعااااام    فيينااااا   اتتاقيااااة   ماااان   31  املااااادة   ماااان الب(  3 بعااااد التقاااارة 
  مؤمتر فيينا. و ان هذا التغيا     “ اتتاق ”  بيلمة  عنها  استعي  وقد  ، “ تتاهم ” 
 See Official Records of the United Nations  ؛ “ جماارد مسااألة صااياغة ” 

Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March-24 

May 1968, Summary Records of the Plenary Meetings and of the 

Meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United 

Nations publication, Sales No. E.68.V.7), p. 169; Fox (see footnote 69 

above), p. 63 . 
 Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad) (see (135ال 

footnote 26 above), pp. 34 et seq., paras. 66 et seq. 
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أفرقااااة خاااارباء منظمااااة . و ااااذلك، فاااا ن (136الالحقااااة مسااااألة  متتوحااااة
مل ةيزا دائما  باي ماا هاو  وهيئة االستئناف التابعة هلا  التجارة العاملية

الأ( والب( من 3اتتاق الحق وما هو  ارسة الحقة مبقتضى التقرة 
31 املادة

 .(137ال
التجاااااارة احلااااارة ألمريياااااا الشااااامالية غااااا  أن حميماااااة اتتااااااق  (8ال

ماااريب املاااااية  مجاعاااةتناولااات هاااذا التميياااز تنااااوال  صااارحيا    قضاااية 
. (138الاليناااديي السااااعي إىل جتاااارة منحاااتة ضاااد الاااوالاي  املتحااادة

فقاااااد أ اااااد  الاااااوالاي  املتحااااادة   تلاااااك القضاااااية أن عاااااددا  مااااان 
ليت الذهتا أطراف االتتاق الث ثة ةينهاا أن اإلجراءا  االنترادية ا

و  . (139التشيل، إذا ماا أُخاذ    االعتباار جمتمعاة ، اتتاقاا  الحقاا  
خعاااوة أوىل، مل جياااد فرياااق اخلااارباء أدلاااة  افياااة إلثباااا  هاااذا االتتااااق 

__________ 
 Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (see footnote (136ال 

26 above), p. 656, para. 61 انغيمااروس   -  غابتشاييوفو   مشاروع   قضاية و     ؛ ،  
  اعرتفاااا،   قاااد   املعاهااادة   طااار  ”   أن لتثبااات    “ مواقاااف الحقاااة ” اااادثت احمليماااة عااان  

  قابلاة الحارحية للمعاهادة نتساها    املحاعلحا   أبن مساتوى املمارساة  على  سلتايل، 
 ,Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)ال   “ عليهااا   للتتاااوض 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 77, para. 138 ) ؛ 
 Maritime Delimitation and Territorial Questions between أيضاا   انظار

Qatar and Bahrain, Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. 

Reports 1995, p. 6, at p. 16, para. 28 ”ال حق السلوكال)“ . 
—See “Scheduling guidelines” in WTO, Panel Report, Mexico (137ال 

Measures Affecting Telecommunications Services, WT/DS204/R, 

adopted 1 June 2004, and in Appellate Body Report, United States—

Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting 

Services, WT/DS285/AB/R and Corr.1, adopted 20 April 2005; “1981 

Understanding” in Panel Report, United States—Tax Treatment for 

“Foreign Sales Corporations”, WT/DS108/R, adopted 20 March 2000; 

“Tokyo Round SCM Code” in Panel Report, Brazil—Measures 

Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/R, adopted 20 March 1997; 

and a “waiver” in Appellate Body Report, European Communities—

Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas (see 

footnote 73 above) . 
 ,Canadian Cattlemen for Fair Trade v. United States (138ال 

UNCITRAL Arbitration under NAFTA Chapter 11, Award on 

Jurisdiction, 28 January 2008; see also Compañía de Aguas del 

Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 

ICSID Case No. ARB/97/3, Decision on the Challenge to the President 

of the Committee, 3 October 2001, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 327, 

at p. 334, or see ICSID Review, vol. 17(1) (2002), p. 168, at pp. 173-

174, para. 12; P. Merkouris and M. Fitzmaurice, “Canons of treaty 

interpretation: Selected case studies from the World Trade Organization 

and the North American Free Trade Agreement”, in Fitzmaurice, Elias 

and Merkouris (eds.) (see footnote 69 above), p. 153, at pp. 217-233. 
 Canadian Cattlemen for Fair Trade v. United States (see (139ال 

previous footnote), paras. 174-177. 

31الأ( ماااان املاااادة 3ال حاااق مبقتضااااى التقااارة 
. غاااا  أن احمليمااااة (140ال

هذه األدلة نتسها تشيل  ارسة خلحت،   خعوة اثنية، إىل أن 
 الحقة ذا  صلة وأهنا تثبت اتتاقا  بي األطراف بشأن التتس  

تثباات اتتاااق  “الحقااة  ارسااة”ياازال السااؤال املعاارومب هااو  هاال توجااد  وال 
 سملعااذ املسااألةهااذه  علااىاألطااراف   اتتاااق التجااارة احلاارة ألمرييااا الشاامالية 

 وجااااااود تلااااااك إىلللاااااان  احمليمااااااةو  ؟31 املااااااادة ماااااانالب( 3 التقاااااارةالااااااوارد   
 يبااي وجاااود. ومااإل أنااه ال يوجااد،   رأ  احمليماااة، دلياال  اااف موثااق مارسااةامل
 ن ، فا“ة أو تعبيق أحيامهاااتتاق الحق بي األطراف بشأن تتس  املعاهد”

أن مثاااة لناااا، ماااإل ذلاااك،  يباااياملااادعى عليهاااا اجلهاااة ه تاااالااادليل املتاااامب الاااذ  ذ ر 
أوجاااااه   ارساااااة الحقاااااة   تعبياااااق املعاهااااادة تثبااااات اتتااااااق األطاااااراف بشاااااأن ”

 . (141ال“]...[تعبيقها

االتتااااااق  ” هاااااذا االساااااتدالل أبن أحاااااد التاااااروق باااااي    ويتياااااد  ( 9ال 
  31املااااادة  ماااان    3التقاااارة  مبقتضااااى   “ ال حقااااة املمارسااااة  ” و   “ ال حااااق 

عاان    “ ذا احلجيااة ” ييماان   اخاات ف األااايال الاايت جتسااد التعباا   
أ  اتتااق  ” إرادة األطراف. وسلتعل، مل تقحد اللجنة، بتمييزهاا باي  

 ارسااة الحقااة ]...[  ” و   31الأ( ماان املااادة  3مبقتضااى التقاارة    “ الحااق 
ماااان    31ن املااااادة  الب( ماااا3مبقتضااااى التقاااارة    “ تثباااات اتتاااااق األطااااراف 
القاااااانون    مهاااااا أبثر   اخااااات ف يتحااااال إباااااراز  ،  1969اتتاقياااااة فييناااااا لعاااااام  

]الااااا[اتتاق  ” ييماااان التاااارق بااااي املتهااااومي   أن   . وإ ااااا ( 142ال احملتماااال 
  توف  تمثل    ي الواقإل، أثر   يم ا   ، ييون له   “ ]الا[الحق بي األطراف 

 ارسة  ]الاااااا[ ”   حاااااي أن  ،  حجياااااة للمعاهااااادة ذا   تتسااااا   وسااااايلة  
بّينات عناصارها املختلتاة،    ال ييون هلا هاذا األثار إال إذا  “ الحقة ]الا[ 

 . ( 143ال “ فهم مشرتك بي األطراف ملعذ املحعلحا  ” وجود    جمتمعة ، 
ويياااااون التميياااااز إذن باااااي االتتاقاااااا  ال حقاااااة واملمارساااااة  (10ال

مساااتندا  إىل ماااا إذا  اااان  31مااان املاااادة  3ال حقاااة مبقتضاااى التقااارة 
متمث     فعل  ،هذه الحتةار أن اتتاقا  بي األطراف له ةين اعتب
ماااا إذا  اااان مااان الضااارور  تعياااي االتتااااق مااان خااا ل  مشااارتك، أو

أفعااااال منتااااردة تااااربهن جمتمعااااة  علااااى موقااااف موحااااد. وماااان ت، فاااا ن 
هااو اتتاااق  31الأ( ماان املااادة 3مبقتضااى التقاارة  “االتتاااق ال حااق”

وهااذا يتاارتض فعاا   مشاارت ا  واحاادا  تقااوم بااه ، “التوصاال إليااه”جيااب 

__________ 
 .Ibid., paras. 184-187 (140ال 
 Ibid., para. 188; see also para. 189. In a similar sense: Aguas (141ال 

del Tunari S.A. v. Republic of Bolivia (Netherlands/Bolivia Bilateral 

Investment Treaty), ICSID Case No. ARB/02/3, Decision on 

Respondent’s Objections to Jurisdiction, 21 October 2005, ICSID 

Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 20 (2005), p. 450, 

at pp. 528 et seq., paras. 251 et seq. 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (142ال 
 .(15ال التقرة ،222و 221  
 .Karl (see footnote 79 above), p. 294و نتسه؛ املرجإل (143ال 
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ن تتسااا  املعاهااادة بشاااأاألطاااراف وُتظهااار عااان طريقاااه فهماااا  مشااارت ا  
 .تعبيق أحيامها أو
مبقتضااى  “املمارسااة ال حقااة”وماان انحيااة أخاارى، تشاامل  (11ال

مجياااااااإل أاااااااايال السااااااالوك ال حاااااااق  31الب( مااااااان املاااااااادة 3التقااااااارة 
الاألخاارى( ذا  الحاالة الاايت تقااوم هبااا أطااراف املعاهاادة والاايت تسااهم 

، أو  بااااي األطااااراف بشااااأن تتساااا   ،(144ال“تتاااااهم  ”  تعيااااي اتتاااااق 
 “االتتااق”و “املمارسة”عاهدة. غ  أنه من املمين أن تتعابق امل

  حاااااال  معينااااة، فاااا  يتسااااذ التمييااااز بينهمااااا. و  هااااذا توضااااي  
 “املمارساااااة ال حقاااااة”للسااااابب الياااااامن وراء اساااااتخدام محاااااعل  

أحياااان  مبعااذ ألاال يضاام  اا   ماان وساايليت التتساا  املشااار إليهمااا   
31الأ( والب( من املادة 3التقرة 

 .(145ال
الأ( 3الحقا ، مبقتضى التقرة   “اتتاقا  ”وال تشيل   العادة   (12ال

، جمموعة  مان االتتاقاا  ال حقاة املنتحالة الايت يياون  31من املادة  
ولينها تثبت، عناد النظار  ل منها بي عدد حمدود من األطراف، 

إليهاااا جمتمعاااة ، اتتاقاااا  باااي مجياااإل أطاااراف املعاهااادة بشاااأن تتسااا ها. 
 “االتتاااق ال حاااق”فينبغاات، توخيااا  للوضاااومب، أن ييااون محاااعل  

مقحااورا  علااى اتتاااق واحااد بااي  31الأ( ماان املااادة 3مبقتضااى التقاارة 
 مجيااإل األطااراف. أمااا االتتاقااا  املختلتااة الاايت تاُاربم   وقاات الحااق
بااي عاادد حماادود ماان األطااراف والاايت تثباات، سلنظاار إليهااا جمتمعااة ، 
اتتاقااااا  بااااي مجيااااإل األطااااراف بشااااأن تتساااا  املعاهاااادة، فهاااات تشاااايل 

. ومثاااال هااااذه 31الب( ماااان املاااادة 3 ارساااة الحقااااة مبقتضاااى التقاااارة 
تثباات،  الاالتتاقااا  املختلتااة بااي عاادد حماادود ماان األطااراف الاايت 

تتاقاا  باي مجياإل األطاراف بشاأن تتسا  ح  لو نُظر إليها جمتمعة ، ا
املعاهادة هاات اتتاقاا  قااد تياون هلااا قيماة تتساا ية بوصاتها وسااائل 

( 23( وال22الانظااااار التقااااارتي ال 32تتسااااا  تيميلياااااة مبقتضاااااى املاااااادة 
مقحااور  “االتتاااق ال حااق”أدانه(. وسلتااايل، فاسااتخدام محااعل  

مااان  علاااى االتتاقاااا  الااايت تياااون باااي مجياااإل األطاااراف   معاهااادة
أو   فعل مشرتك  -املعاهدا  واليت تتجسد   اتتاق واحد فقط  

 .(146اليعيس اتتاقا  بي مجيإل األطراف -أاي   ان ايله 

__________ 
وهاو  املقابل، النن    “تتاهم”  لمة  استخدمت قد اللجنة   انت (144ال 

الانظااااااار  املعاهااااااادا  بقاااااااانون  املتعلاااااااق 27املاااااااادة  مشاااااااروعالب( مااااااان 3 التقااااااارة
 (.أع ه 134 احلااية

 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) (145ال 

Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, 

p. 113, at pp. 127-128, para. 53    بوصف  العرفيد هذه القضية، قام أح 
 .“الحقة ارسة ” أبنه صرحية، بحورة عنه  أُعرب الحق، اتو  اتتاق  جمرد
 See WTO, Appellate Body Report, United States—Measures (146ال 

Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna 

Products, WT/DS381/AB/R, adopted 13 June 2012, para. 371 .
 مراحاال  مرحلااة الحقااة ماان  التتحاايل ماان مبزيااد اجلانااب هااذا تناااول وساايجر 
 .املوضوع هبذا املتعلقة األعمال

جيااب  31الأ( ماان املااادة 3واالتتاااق ال حااق مبقتضااى التقاارة  (13ال
تتسااا  املعاهااادة أو تعبياااق أحيامهااااا.  “بشاااأن”أن يياااون اتتاقاااا  
األطراف، رمبا   مجلة أهداف أخرى، به تسعى ومن ت، جيب أن  
 .(147الأو  يتية تعبيقها املعاهدةإىل توضي  معذ 

وةياااان أحياااااان  اديااااد مااااا إذا  ااااان اتتاااااق مااااا هااااو اتتاااااق  (14ال
تتسااا  املعاهااادة أو تعبيقهااا مااان خااا ل إحالااة  ماااا تاااربط  “بشااأن”
سملعاهاادة املعنيااة. وجيااوز أيضااا  أن تيااون هااذه  “ال حااقاالتتاااق ”

بي الدا رك  اين مايناإلحالة واردة   معاهدة الحقة. فتت قضية 
والنااارويج، علاااى سااابيل املثاااال، يبااادو أن حميماااة العااادل الدولياااة قاااد 

  اجملال ”بي العرفي  “معاهدة الحقة”قبلت إميانية استخدام 
ة السابقة. غ  أن احمليمة،   هذه ألغراض تتس  املعاهد  “نتسه

احلالااة، رفضااات   هناياااة املعااااف اسااتخدام املعاهااادة ال حقاااة هلاااذا 
ل”الغاارض ألهنااا مل  . و  (148الأب  طريقااة إىل املعاهاادة السااابقة “اااُِ

باااااي   النااااازاع املتعلاااااق اقاااااوق امل حاااااة وماااااا يتحااااال هباااااا مااااان حقاااااوق
مارسة التعلية    وستارييا ونيياراغوا، أاار القاضت غيوم إىل امل

جماااااال الساااااياحة علاااااى هنااااار ساااااان خاااااوان وفقاااااا  ملاااااذ رة تتااااااهم باااااي 
. غاا  أنااه مل ييان ماان الواضاا  ماا إذا  ااان العرفااان قااد (149الالادولتي

قحااادا مباااذ رة التتااااهم هاااذه اديااادا  أن ُتساااتخدم لتتسااا  معاهاااادة 
 احلدود قيد البحث.

تقادمي  4مان مشاروع االساتنتاج  2التقارة وليس الغارض مان  (15ال
تعرياااف عاااام أل  اااايل مااان أاااايال املمارساااة ال حقاااة ةيااان أن 

مقحاورة علاى  2 ييون ذا صلة أبغراض تتسا  املعاهادا . فاالتقرة
املمارسااة ال حقااة بوصااتها وساايلة تتساا  ذا  حجيااة تُثباات اتتاقااا  

الب( 3بي مجيإل أطراف املعاهدة، اسب الحيغة الواردة   التقارة 
لتمييااز بااي هااذه املمارسااة ال حقااة السملعااذ . وةياان ا31ماان املااادة 
األخارى السملعاذ الواساإل( الايت يقاوم   “املمارسة ال حقة”الضيق( و

أ ثر واليت ال تُثبت اتتاق األطراف، ولينها قد  هبا طرف واحد أو
تيميلياة وفقاا   تتسا  وسايلة بوصاتها  أمهياة  ذا تيون، ماإل ذلاك،  

1969من اتتاقية فيينا لعام  32للمادة 
 .(150ال

الب( 3وةياان أن تتمثاال املمارسااة ال حقااة مبقتضااى التقاارة  (16ال
سملعاذ  “سالوك”. وُتساتخدم  لماة “سلوك”  أ    31من املادة  

__________ 
 Ibid., paras. 366-378, in particular para. 372; Linderfalk, On (147ال 

the Interpretation of Treaties (see footnote 74 above), pp. 164 et seq. 
 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan (148ال 

Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at p. 51, para. 28. 
 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (149ال 

footnote 26 above), Declaration of Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at 

pp. 298-299, para. 16. 
 أدانه انظاار ،هااذين ال حقااة املمارسااة ااايلت بااي التمييااز وخبحااو  (150ال 

 .التعليق من( 23الو( 22ال التقرتي
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من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غ    2الوارد   املادة  
. وقاااد تشااامل باااذلك ال (151الاملشاااروعة دولياااا  الااايت اعتمااادهتا اللجناااة

األفعال فحسب، بل أيضاا  حااال  االمتنااع، مباا   ذلاك حااال  
. وسايجر  (152الالحمت ذا  الحلة، اليت تسهم   إثبا  االتتاق

تنااااول مساااألة الظاااروف الااايت   مرحلاااة الحقاااة مااان مراحااال العمااال 
ةين أن تسهم   ولها حاال  االمتناع، أو الحمت،   تشايحل 

 اتتاق بي مجيإل األطراف بشأن تتس  املعاهدة.
الب( 3أن تيااون املمارسااة ال حقااة مبقتضااى التقااارة  وجيااب (17ال

. وال يقتحاار هااذا علااى “  تعبيااق املعاهاادة”ساالو ا   31ماان املااادة 
ى الحاعيد الادويل أو علاى الحاعيد الاداخلت الايت األفعال الرمسية علا

لاادم تعبيااق املعاهاادة، مبااا   ذلااك احاارتام االلتزامااا  التعاهديااة أو  
 تالة الوفاء هباا، وإ اا يشامل أيضاا ،   مجلاة ماا يشامله، البيااان  
الرمسيااااة املتعلقااااة بتتساااا  املعاهاااادة،  البياااااان  املاااادىل هبااااا   مااااؤمتر 

دىل هبا   ساياق نازاع قاانون أو األحياام دبلوماست أو البياان  امل
الحااااااادرة عاااااان احملااااااا م احملليااااااة؛ واملراساااااا   الرمسيااااااة الناااااااائة عاااااان 
املعاهااادة؛ وسااان التشاااريعا  احمللياااة؛ وإبااارام اتتاقاااا  دولياااة بغااارض 
تنتيااذ املعاهاادة، حاا  قباال وقااوع أ  فعاال معااي ماان أفعااال التعبيااق 

 الحعيد الدويل. على الحعيد الداخلت أو
وةياااان التااااذ     هااااذا الشااااأن بقضااااية رفاااا  فيهااااا فريااااق  (18ال

التسليم أبناه  ،التجارة احلرة ألمرييا الشماليةخرباء،   إطار اتتاق 
 التتس  دة   مساعِ   أداة  ةين استخدام تشريإل داخلت  

 الوطنياة قوانينهماا إىل إحااال  بتقادمي  العارفي  ا   قياام ضاوء و  وأخا ا ، 
مان  27من امل ئم اإلحالة إىل املادة  هأن اخلرباء فريق يرى  ،الرب   سلنقل  املتعلقة

قانوناااه  أبحياااامحياااتج أن  لعااارف جياااوز ال”اتتاقياااة فييناااا الااايت تااانن علاااى أناااه 
ال أ اخلارباء فرياق علاى احليام هاذا وةلات. “عاهادةملالداخلت لتربير عدم تنتياذه 

 ،سلتاااايلالقااانون الااادويل الواجاااب التعبياااق. و  ، بااال  القاااواني الوطنياااة ينظاار  
ينبغاااااات أن امليسااااااييت  القااااااانون ال القااااااانون الااااااداخلت للااااااوالاي  املتحاااااادة و  ال

__________ 
 ،43و 42  اجمللاااد الثاااان الاجلاازء الثاااان( والتحاااويب،  ،2001 حوليااة (151ال 

وتارد املاواد املتعلقاة مبساؤولية الادول عان  ( مان التعلياق.4( إىل ال2ال مان التقارا 
اللجنة   دورهتا الثالثة واخلمسي    دهتااألفعال غ  املشروعة دوليا  اليت اعتم

 .2001 انون األول/ديسمرب   12املؤر   56/83اجلمعية العامة   قرار  مرفق
حولياااة الثالاااث عااان قاااانون املعاهااادا  الاااذ  أعاااده والااادوك،  التقريااار (152ال 

 التقااراتن ، 62و Add.1-3،   61و A/CN.4/167، اجمللااد الثااان، الوثيقااة 1964
 Case concerning the Temple of Preah Vihear (see(؛ 33( وال32ال

footnote 92 above), p. 23; Military and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, 

at p. 410, para. 39; Case concerning a dispute between Argentina and 

Chile concerning the Beagle Channel, UNRIAA, vol. XXI (Sales No. 

E/F.95.V.2), p. 53, at pp. 185-187, paras. 168-169. 

اتتاااق التجااارة احلاارة ألمرييااا الشاامالية. والقيااام بااذلك يعااين  لتتساا ُيسااتخدم 
 .(153التعبيق إطار قانون غ  م ئم

صاحيحة ومهماة  1969من اتتاقية فيينا لعام  27و  حي أن املادة  
تعااين أنااه ال جيااوز أخااذ التشااريإل الااوطين  سلتأ يااد، فهااذه القاعاادة ال

  االعتبار  عنحر من عناصر املمارسة ال حقة من جانب الدول 
  تعبيااق املعاهاادة. فهناااك فاارق بااي االحتجاااج سلقااانون الااداخلت  

اهدا  وبي اإلحالاة إىل  مربر ل ختاق   تنتيذ معاهدة من املع
القااااااانون الاااااااداخلت بغاااااارض تتسااااااا  حيااااااام ماااااان أحياااااااام القاااااااانون 

. وسلتاااايل، فااا ن اهليئاااا  القضاااائية الدولياااة، وخباصاااة هيئاااة  التعاهاااد 
االسااتئناف التابعااة ملنظمااة التجااارة العامليااة واحمليمااة األوروبيااة حلقااوق  

التنتياذ    اإلنسان، قد اعرتفات سلتميياز باي التشاريإل الاداخلت الوتاداب  
األخاارى علااى الحااعيد الااداخلت( الااذ  ينتهااك االلتزامااا  التعاهديااة  
وبي التشريإل الوطين والتداب  األخرى اليت ةيان اساتخدامها  وسايلة  
لتتسااااااا  املعاهااااااادة، وتقاااااااوم هاااااااذه اهليئاااااااا  إبعماااااااال هاااااااذا التميياااااااز  

. غااا  أناااه مااان اجلااادير سمل حظاااة أن عنحااارا  مااان عناصااار  ( 154ال سنتظاااام 
 ارسااااااة الحقااااااة   تعبيااااااق  ” موجااااااود ضاااااامنيا    أ   حساااااان النيااااااة  

. وماااان ت، فاااا ن أ  إساااااءة واااااهرة لتعبيااااق معاهاااادة ماااان  “ املعاهاااادة 
املعاهدا ، مقارنة  بتعبيقها اسن نية الولو  ان خاطئاا (، ال تشايل  

 . 32و   31سملعذ الوارد   املادتي    “   تعبيق املعاهدة ”  ارسة  
حقااااااة الاااااايت جتاااااار  تعبيقااااااا   واااااااارتاط أن تيااااااون املمارسااااااة ال   ( 19ال 

بشاأن تتسا   ” ،  ارساة   31الب( من املادة  3للمعاهدة، مبقتضى التقرة  
هو اارتاط حيمل نتس املعاذ الاذ  حيملاه االاارتاط املاواز     “ املعاهدة 

( أعا ه(.  14( وال 13ال  الانظار التقارتي   31الأ( من املاادة  3مبقتضى التقرة  
وقااااد ييااااون ماااان الحااااعب   أغلااااب األحيااااان التمييااااز بااااي املمارسااااة  

__________ 
 NAFTA Arbitral Panel Final Report, Cross-Border Trucking (153ال 

Services (Mexico v. United States of America), No. USA-MEX-98-

2008-01, adopted 6 February 2001, para. 224. 
 For example, WTO, Panel Report, United States—Section (154ال 

110(5) of the US Copyright Act, WT/DS160/R, adopted 27 July 2000, 

para. 6.55; Panel Report, United States—Continued Existence and 

Application of Zeroing Methodology, WT/DS350/R, adopted 19 

February 2009, para. 7.173; Appellate Body Report, United States—

Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain 

Products from China, WT/DS379/AB/R, adopted 25 March 2011, 

paras. 335-336; International Centre for Settlement of Investment 

Disputes, CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic 

(United States/Argentina Bilateral Investment Treaty), ICSID Case No. 

ARB/01/8, Decision on Objections to Jurisdiction, 17 July 2003, ICSID 

Reports, vol. 7 (2003), p. 492, para. 47; European Court of Human 

Rights, V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, ECHR 1999-IX, 

para. 73; Kart v. Turkey [GC], no. 8917/05, ECHR 2009 (extracts), 

para. 54; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, 30 June 1993, Series A 

no. 264, para. 35. 
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ال حقااة الاايت تتعلااق ادياادا  وقحاادا  مبعاهاادة ماان املعاهاادا ، أ  الااايت  
  تعبيااااااق  ” ، واملمارسااااااة األخاااااارى  “ بشااااااأن تتساااااا  املعاهاااااادة ” هاااااات  

. غاا  أن التمييااز مهاام ألن الساالوك الااذ  تقااوم بااه األطااراف  “ املعاهاادة 
هو وحده الذ  ةين أن يساهم   التتسا     “ املعاهدة بشأن تتس   ” 
،   حاااي أن هاااذا االاااارتاط غااا  موجاااود فيماااا يتحااال  “ ذ  احلجياااة ” 

 . 32سملمارسة ال حقة األخرى مبقتضى املادة 
األعماااال املتعلقاااة مراحااال وسااايجر    مرحلاااة الحقاااة مااان  (20ال

  ولهاااااا  “يَاثبااااااُت”هباااااذا املوضاااااوع تنااااااول مساااااألة الظاااااروف الااااايت 
 .“اتتاق األطراف بشأن تتس  املعاهدة”
ال تشااارتط صاااراحة  أن تياااون  31الب( مااان املاااادة 3 والتقااارة (21ال

املمارساااااة سااااالو ا  ألطاااااراف املعاهااااادة أنتساااااهم. بياااااد أن األطاااااراف 
أو مااان  (155الأنتساااهم، إذ يتحااارفون مااان خااا ل األجهااازة التابعاااة هلااام

إلااايهم، هااام الاااذين ينخرطاااون    ارساااا     يُساااندخااا ل سااالوك 
تعبيااااااااق املعاهاااااااادة ةياااااااان أن تُثباااااااات اتتاااااااااقهم. ويتناااااااااول مشااااااااروع 

مساألة ماا إذا  اان مان املميان أن تحادر عان جهاا    5 االستنتاج
 .(156ال ارسة  الحقة ذا  صلة فاعلة أخرى

املمارسااااة ال حقااااة    4ماااان مشااااروع االسااااتنتاج    3التقاااارة  وتتناااااول   ( 22ال 
املمارسااااة األخاااارى غاااا  تلااااك املشااااار إليهااااا   التقاااارة   ، أ  “ األخاااارى ” 
  ]...[ ال حقااة  املمارسااا   ”  . وتتعلااق هااذه التقاارة ب 31الب( ماان املااادة  3

، علاااى  “ 32املاااادة    مبوجاااب   تعبياااق املعاهااادة  وسااايلة تيميلياااة للتتسااا   
. وقاد سابق أن أحيال  1مان مشاروع االساتنتاج    4النحو املاذ ور   التقارة  

تعلياااق اللجنااة إىل هاااذا الشاايل مااان أااايال املمارساااة ال حقاااة  أصاا      
 اليت ال تتعلب اتتاق مجيإل األطراف، وذلك على النحو التايل  

  بعااا    أو   منتااارد   طااارف الااايت يقاااوم هباااا    مارساااة امل بوجاااه عاااام، تقاااف    وليااان،  
عناااد مساااتوى خمتلاااف إىل حاااد   ،التتسااا  عناصااار مااان  عنحااار  ، فقاااط   األطاااراف 
 املوحااد فهمهااماألطااراف وتبااي  مجيااإلالاايت تشاامل  توافقااةامل مارسااةامل باا  عاان 

املعاهدة. فاملمارسة ال حقة من النوع األخ  تثبت اتتاق األطراف على   عذمل
تتس  املعاهدة، وهت مبثابة اتتاق تتس  . وهلذا السبب، اعتارب  اللجناة أناه 

مااان  عاهااادةامل تتسااا ل موحااادا   فهماااا  ساااة ال حقاااة الااايت تثبااات ينبغااات إدراج املمار 
التقارة  بعاد فيماا أصابحت اليتوهت التقرة ] 3  التقرة  جانب مجيإل األطراف

تتساااا  ذا  حجيااااة إىل  وساااايلةبوصااااتها ماااان اتتاقيااااة فيينااااا[  31ماااان املااااادة  3
  تعبياااق       الااادول   فااارادى    ارساااة  ن  فااا  ، سملقابااال و   .التتسااا ية االتتاقاااا  جاناااب
ال ةيااان وضاااعها   االعتباااار إال  واحااادة مااان وساااائل    مااان املعاهااادا    معاهااادة 
70املذ ورة   املادة   “ اإلضافية ” التتس   

 . ( 157ال 

__________ 
 .Karl (see footnote 79 above), pp. 115 et seq (155ال 
 .5 االستنتاج مشروعمن  2 التقرة انظر (156ال 
(؛  13، التقااارة ال A/5809 ،     204، اجمللاااد الثاااان، الوثيقاااة  1964حولياااة   (157ال 

 ،(الثااانالاجلاازء  A/6309/Rev.1الوثيقااة  الثااان، اجمللااد ،1966 حوليااةأيضااا     انظاار 
 . (15ال التقرة ،222و 221  

علااى اااارتاط،  4ماان مشااروع االسااتنتاج  3وال تاانن التقاارة  (23ال
، يتارض أن تياون 31الب( مان املاادة 3على النحو الوارد   التقرة 

املعاهدة. وهياذا، وألغاراض  “بشأن تتس ”املمارسة ذا  الحلة  
التقرة الثالثة، ةيان أل   ارساة   تعبياق املعاهادة، مان ااأهنا أن 
تقاادم مؤااارا  علااى  يتيااة تتساا  املعاهاادة، أن تيااون وساايلة ماان 

 .32وسائل التتس  التيميلية ذا  الحلة مبقتضى املادة 
احملاااااا م واهليئاااااا  القضاااااائية الدولياااااة األخااااارى وقاااااد ستااااات  (24ال

 وسااااااايلة تتسااااااا    “األخااااااارى”تعااااااارتف هباااااااذه املمارساااااااة ال حقاااااااة 
( 25وتستخدمها منذ اعتماد اتتاقية فيينا الانظر أدانه التقرا  من ال

((. غاااا  أنااااه ينبغاااات م حظااااة أن هيئااااة االسااااتئناف التابعااااة 33إىل ال
املشااااروس   -ن الياااااسملنظمااااة التجااااارة العامليااااة صاااااغت،   قضااااية 

، تعريتااا  للممارسااة ال حقااة ألغااراض تتساا  (158الاليحوليااة الالثانيااة(
املعاهدا ، يبدو أنه يتيد أبنه ال ةين على اإلط ق أن ييون ذا 

املمارسة ال حقة   تعبيق  ”صلة أبغراض تتس  املعاهدا  سوى  
، ولااايس “الاايت تثبااات اتتاااق األطااراف بشاااأن تتساا ها” “املعاهاادة

نااب طااارف أ  ااايل آخاار مااان أااايال املمارسااة ال حقاااة ماان جا
 واحد أو أ ثر 

 أبهنااااعاهااادا  معاهااادة مااان املتتسااا  ساااياق املمارساااة ال حقاااة    ُعرِفااات 
 إلثبااا  وجاااودتيتاات  “ومتسااقة وموحاادة متوافقااة”سلساالة أفعااال أو بياااان  

 .(159الهااتتاق األطراف بشأن تتس   يعين ضمنا   ط واض  

 م غااااا  أن االجتهاااااادا  القضاااااائية حمليماااااة العااااادل الدولياااااة واحملاااااا 
واهليئاااا  القضاااائية الدولياااة األخااارى، بااال وهليئاااة تساااوية املنازعاااا  
التابعااة ملنظمااة التجااارة العامليااة نتسااها   هنايااة املعاااف الانظاار أدانه 

تسااااتو  الاااايت ((، تبااااي أن املمارسااااة ال حقااااة 33( وال32ال التقاااارتي
 1969لعام من اتتاقية فيينا  31الب( من املادة 3مجيإل اروط التقرة 

الايت يقاوم ملمارسة ال حقة من أايال اليست هت الشيل الوحيد 
ض اغااار أبقاااد يياااون ذا صااالة الاااذ   هباااا األطاااراف تعبيقاااا  للمعاهااادة

 .املعاهدة تتس 
، علاى سابيل املثااال، جزيارة  اسيييلت/ساايدودو قضاية فتات (25ال
الاااااذ  قدمااااه خبااااا  تقاااااين أن التقريااااار  حميمااااة العااااادل الدوليااااة  رأ

مجياااإل األوقاااا   وااال  ”األطاااراف والاااذ   أحااادقبااال  ميلااا ف مااان
يياااان ةثاااال  ارسااااة الحقااااة تثباااات اتتاااااق ومل  ،(160ال“وثيقااااة داخليااااة

أن ماإل ذلاك ”، ةيان 31الب( من املادة 3التقرة مبوجب  األطراف  

__________ 
 WTO, Appellate Body Report, Japan—Taxes on Alcoholic (158ال 

Beverages (see footnote 29 above), and Panel Report, WT/DS8/R, 

WT/DS10/R, WT/DS11/R, adopted 1 November 1996. 
 .Ibid. (Appellate Body Report), sect. E, p. 16 (159ال 
 . Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1078, para. 55 ( 160ال  
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الاايت خلحاات إليهااا احمليمااة بواسااعة وسااائل  “دعم االسااتنتاجا ياا
 .(161الأخرى للتتس 

الاااااااادويل لتسااااااااوية منازعااااااااا  واسااااااااتخدمت حمااااااااا م املر ااااااااز  (26ال
 وساااايلة الاااادول ال حقااااة ماااان جانااااب  ةمارسااااامل االسااااتثمار أيضااااا  

فعلااااى ساااابيل املثااااال، عنااااد النظاااار    .(162الللتتساااا  سملعااااذ الواسااااإل
األساهم احلحاول ةثلون أقلية من محَلاة   نملمسألة ما إذا  ان ةين  

حيااق مااا إذا  ااان علااى حقااوق مبوجااب معاهاادا  محايااة االسااتثمار و 
املر ااااز الاااادويل لتسااااوية  الاااادعاوى الاااايت تُرفااااإل أمااااامهلاااام املشااااار ة   

س إم إسات اار ة احمليماة   قضاية   الحظتمنازعا  االستثمار،  
 ما يلت   األرجنتيضد  للغاز
 ،وسلتاااايل [...]معاااذ هاااذا السااايناريو املتغااا   بااادورهاول الاااد ةتؤياااد  ارسااا 

سحلماية املمنوحة أو مساُ   األقليا  واملسامها  غ  املسيِعرةُللت مسامها   
. واملمارسة املعاصرة املتعلقة ستتاقا  ألصالة عن نتسهاهلا بتقدمي معالبا  س

علاى تزاياد املروناة  دلاي     مجلة أمثلة أخارى،  [ تشيل،...]اإلمجالية    التسوية
 .(163الالدولية   التعامل مإل املعالبا 

قضااية لويزياادو   احمليمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان   رأو  (27ال
مت ل يااده سملمارسااة ال حقااة ماان جانااب ”أن تتساا ها  ضااد تر يااا
ُتظهاار  ارسااة  أن مثااةألدلااة علااى س”أ  ، (164ال“املتعاقاادةاألطااراف 

 ياملاادتعلاى أن األطاراف املتعاقادة عام بي اتتاق أنه يوجد عمليا   
]األوروبياااااااااااة حلقاااااااااااوق اإلنساااااااااااان[ مااااااااااان االتتاقياااااااااااة  [...] 46و 25
مااااا  و ثاااا ا   .(165ال“بوضااااإل قيااااود إقليميااااة أو موضااااوعيةتساااامحان  ال

علاى املمارساة ال حقاة حلقاوق اإلنساان اعتمد  احمليمة األوروبياة 
ماان  -وهاات  ارسااة ليساات سلضاارورة متسااقة  -لاادول ماان جانااب ا

 واملمارسااااة اإلداريااااة احملليااااة التشااااريعا  الوطنيااااةالرجااااوع إىل خاااا ل 
رأ  ، مااث      وسييااارا ضااد تر ياااةااد تاات قضاايةف . وساايلة للتتساا 

أن يتعلاااااق مبمارساااااة الااااادول األوروبياااااة، ةيااااان  فيماااااا” هاحمليماااااة أنااااا
اااااق ، قااااد اعرتفاااات   أغلبيتهااااا الساااااحقةحااا  أن هااااذه الاااادول ي 

__________ 
 .Ibid., p. 1096, para. 80 (161ال 
 O. K. Fauchald, “The legal reasoning of ICSID tribunals—An (162ال 

empirical analysis”, European Journal of International Law, vol. 19 

(2008), p. 301, at p. 345. 
 CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (see (163ال 

footnote 154 above), para. 47. 
 .Loizidou v. Turkey (see footnote 43 above), para. 79 (164ال 
 ارسااة ”ماان اجلاادير سلااذ ر أن احمليمااة وصااتت و  ؛Ibid., para. 80 (165ال 

اعرتفات أبن دولتاي رمباا ا أهنا مانرغم سل “موحدة ومتسقة”أبهنا    “هذهالدول  
بغااا  النظااار عااان ”مااان ذلااك القااارب  واململياااة املتحاادة؛  ينتشااي ن اساااتثناء

 .82و 80 ن ات(، التقر “امعنامه

وأن  (166ال“ماااااإل السااااالعا  ماااااووتت احليوماااااة   التتااااااوض مجاعياااااا  
 .(167ال“خاصةإال بظروف  أن ترب راالستثناءا  املتبقية ال ةين ”
حميماااة البلااادان األمرييياااة حلقاااوق اإلنساااان  عنااادما أخاااذ   و  ( 28ال 
ر  ، مل    االعتباار  ملمارسة ال حقة مان جاناب األطاراف ا  بادورها  َتقحاِ

احلاااال  الاايت تُثباات فيهااا املمارسااة  علااى  تلااك املمارسااة  ل   ها اسااتخدام 
هيلاااا  وُ نسااااتانتي وبنجاااااامي    اتتاااااق األطااااراف. وهيااااذا،   قضااااية 

فارض عقوباة  يماة أن إلزامياة  احمل رأ   ،  ضد ترينياداد وتوسغاو وآخرون 
ساااتر عااان  ي اااايل مااان أاااايال السااالوك      حالاااة إتياااان أ  اإلعااادام  

مااان االتتاقياااة    4املاااادة  مااان    2التقااارة  ماااو  ااااخن آخااار تتناااا  ماااإل  
علاى أااد  إال  فارض عقوباة اإلعادام  عادم  األمرييية حلقوق اإلنساان ال 

احمليمااة إىل  اجلارائم خعااورة(. وماان أجاال تعليال هااذا التتساا ، ذهباات  
  هااذا الحاادد،   بعاا  األمثلااة املسااتمدة    ، ماان املتيااد النظاار ”   ه أناا

تااااااازال لخاااااااذ بعقوباااااااة    ال مااااااان تشاااااااريعا  البلااااااادان األمرييياااااااة الااااااايت  
 . ( 168ال “ اإلعدام 

، املنشااااأة مبوجااااب  اللجنااااة املعنيااااة اقااااوق اإلنسااااان ال متااااانإل  و  ( 29ال 
احلجاج       النظر    العهد الدويل اخلا  سحلقوق املدنية والسياسية، 

عناادما يتعلااق األماار  سملعااذ الواسااإل  الاايت تسااتند إىل املمارسااة ال حقااة  
تتسا   فلادى    . ( 169ال العهاد حلقوق املنحاو  عليهاا    بتربير املساس س 

ماان    3التقاارة  الااواردة    املحااعلحا  الاايت يغلااب عليهااا العااابإل العااام  
مااان العهاااد الالقياااود املسااامومب بترضاااها علاااى حرياااة التعبااا (،    19املاااادة  

ةيان العثاور علاى قياود  ” أناه    اللجنة املعنية اقاوق اإلنساان الحظت 
، وخلحااااااات إىل أن اهلااااااادف  ( 170ال “  اثلااااااة   والاي  قضاااااااائية  ثاااااا ة 

عااااان    ،   حاااااد ذاتاااااه   ، املنشااااود مااااان القاااااانون املتناااااازع بشااااأنه ال مااااارج 
 . ( 171ال من العهد   19املادة  من    3التقرة      املشروعة املتوخاة  األهداف 

  بعاااااااا  ، أاااااااااار  احمليمااااااااة الدوليااااااااة لقااااااااانون البحااااااااارو  (30ال
جانب األطراف دون التحقق املناسبا ، إىل املمارسة ال حقة من 

بشأن بي األطراف  ا  ثبت سلتعل اتتاق ا إذا  انت تلك املمارسة تُ 

__________ 
 ,Demir and Baykara v. Turkey [GC] (see footnote 30 above) (166ال 

para. 52. 
 ,Ibid., para. 151; similarly Jorgic v. Germany, no. 74613/01 (167ال 

ECHR 2007-III, para. 69. 
 Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and (168ال 

Tobago (see footnote 31 above)  أباداه القاضات  الاذ  املساب ب املؤيِّد  الرأ
 .12 التقرة رام يز، غارسيا سرجيو

 يولياااه/متوز 27   املعتمااادةاآلراء  ،اااايول ضاااد مجهورياااة  اااوراي جوناااغ (169ال 
 الواثئااقتقرياار اللجنااة املعنيااة اقااوق اإلنسااان،  ،968/2001الااب غ رقاام  ،2005
 .A/60/40 ،)  62ال 40 رقم امللحق الستون، الدورة العامة، للجمعية الرمسية

 .3-8 التقرة، 66   ،نتسه املرجإل (170ال 
الاحلااااية   ااوراي  مجهوريااة ضااد واااو  يااون  أيضااا   انظاار ،املرجااإل نتسااه (171ال 

 .4-8 التقرة(، أع ه 123
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، علاى (172ال(2الرقام  “ساايغا”ساتينة الة ادة. فتات قضيااتتس  املعاه
احمليمااااااة  ارسااااااة الاااااادول فيمااااااا يتعلااااااق ساااااابيل املثااااااال، استعرضاااااات 

سسااااتخدام القااااوة   إيقاااااف سااااتينة وفقااااا  التتاقيااااة األماااام املتحاااادة 
ملمارسااة املعتااادة املسااتخدمة   ا”إىل  واسااتنادا  . (173اللقااانون البحااار
سلتحدياد، املعنياة ، مل تاذ ر احمليماة  ارساة الدولاة “إيقااف الساتن

 .(174البل افرتضت وجود معيار عام معّي 
واملعاقبااة  اتتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااةإاااارة إىل  و  (31ال

  احليااام  احمليماااة الدولياااة ليوغوسااا فيا الساااابقةعليهاااا، الحظااات 
 أن قضية جيليسيتشالحادر   

للقواعاااد العاماااة لتتسااا   تتسااار أحياااام االتتاقياااة وفقاااا   [...]الااادائرة االبتدائياااة 
مااااان اتتاقياااااة فييناااااا لقاااااانون  32و 31عليهاااااا   املاااااادتي املعاهااااادا  املنحاااااو  

ملمارساااااة اا هااااااعتبار    االبتدائياااااة أيضاااااا  ووضاااااعت الااااادائرة  [...]املعاهااااادا . 
رهتا الاايت أصاادولياات أمهيااة خاصااة لألحيااام علااى االتتاقيااة. وأُ  املرتياازةال حقااة 

ماااان  ارسااااة الاااادول، ال ساااايما  أيضااااا   روعيااااتو  [...]احمليمااااة الدوليااااة لرواناااادا 
 .(175الخ ل حما مها الوطنية، وأعمال السلعا  الدولية   هذا امليدان 

ومتيز أيضاا  هيئاا  تساوية املنازعاا  التابعاة ملنظماة التجاارة  (32ال
الااايت تساااتو   “املمارساااة ال حقاااة”العاملياااة   بعااا  األحياااان باااي 

ماااان األااااايال األخاااارى بااااي و  31الب( ماااان املااااادة 3اااااروط التقاااارة 
تلاااااك  تعبياااااق املعاهااااادة الااااايت تعااااارتف أيضاااااا  ملمارساااااة ال حقاااااة   ا

 قضااايةتسااا  املعاهااادا . فتااات ض تاغااار أبا ذا  صااالة هناااأباألجهااازة 
قااااانون الااااوالاي  املتحاااادة  ( ماااان5ال110املااااادة  -الااااوالاي  املتحاااادة 

(، على سبيل املثال، احليم ستأنفيُ  المل (176الحلقوق التأليف والنشر
مبدأ االساتثناءا  ”إذا  ان  تحل فيماأن يإىل  اخلرباء  اضعر فريق  

هاااو مبااادأ واجاااب  االساااتخدامالعوائاااد علاااى حاااق بشاااأن  “العتيتاااة
وعثر التريق على أدلاة تؤياد وجاود هاذا املبادأ   عادد   .(177الالتعبيق

 إىل ما يلت  وأاارمن التشريعا  الوطنية للدول األعضاء، 

__________ 
 .M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v (172ال 

Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10, at paras. 155-156. 
 .البحار لقانون  املتحدة األمم اتتاقية من 293 املادة (173ال 
-M/V “SAIGA” (No. 2) (see footnote 172 above), at paras. 155 (174ال 

156; see also “Tomimaru” (Japan v. Russian Federation), Prompt 

Release, Judgment, ITLOS Reports 2005-2007, p. 74, at para. 72; 

Southern Bluefin Tuna (see footnote 43 above), paras. 45 and 50. 
 The Prosecutor v. Goran Jelisić, Trial Chamber, Judgment, 14 ( 175ال  

December 1999, IT-95-10-T, para. 61; similarly Prosecutor v. Radislav 

Krstić, Trial Chamber, Judgment, 2 August 2001, IT-98-33-T, para. 541 . 
 WTO, Panel Report, United States—Section 110(5) of the US (176ال 

Copyright Act (see footnote 154 above). 
 املتحاااااالة التيريااااااة امللييااااااة حقااااااوق قوانااااااب املتعلااااااق االتتاااااااق انظاااااار (177ال 

 .1-9 املادة سلتجارة،

إىل جانااااب  ،ه( ماااان اتتاقيااااة فيينااااا تاااانن علااااى أناااا3ال31ر أبن املااااادة نااااذ ّ  
تاااااااق الحاااااااق، أو ألغااااااراض التتساااااا  الأ( أ  اتالسااااااياق، يؤخااااااذ   االعتبااااااار 

ذا  الحاالة   القااانون الج( أيااة قاعاادة ماان القواعااد   ارسااة الحقااة، أو (الب
اثلثاة قاد  . ونش  إىل أن األطراف وأطرافا  األطرافبي  الواجب التعبيقالدويل  
املوجااودة القياود  لااىمثلاة ماان خمتلاف البلادان عاأل د مانانتباهناا إىل عااد وجهات

العتيتاااة. و  رأيناااا، تؤ اااد مبااادأ االساااتثناءا   اساااتنادا  إىل   القاااواني الوطنياااة
الوطنياااة حلقاااوق التاااأليف والنشااار الااادول علاااى النحاااو الاااوارد   القاااواني  ة ارسااا

عاان أعضاااء  ، فضاا   1971و 1967و 1948رن قباال وبعااد أعااوام ألعضاااء اااااد بااِ 
املتعلاااق منظماااة التجاااارة العاملياااة قبااال وبعاااد التااااري  الاااذ  أصاااب  فياااه االتتااااق 
 صااااااحةَ  ،قوانااااااب حقااااااوق امللييااااااة التيريااااااة املتحاااااالة سلتجااااااارة ينعبااااااق علاااااايهم

 .(178الاالستثناءا  العتيتةاستنتاجنا بشأن مبدأ 

 وأضاف التريق احلااية التحذيرية التالية 
 ارساااة الااادول اإلعاااراب عااان رأ  بشاااأن    علاااى ال نرياااد باااذ ران هاااذه األمثلاااة   
الب(  3سملعاذ املقحاود   التقارة    “  ارساة الحقاة ” إذا  انت تيتت لتشاييل   ما 

 . ( 179ال فيينا من اتتاقية    31من املادة  

، املعاااااادا  احلاسااااااوبية -األوروبيااااااة اجلماعااااااا  و  قضااااااية  (33ال
لجنااة اللعاادم اعتباااره قاارارا  اخلاارباء انتقااد  هيئااة االسااتئناف فريااق 

ق التابعاة ملنظماة اجلماارك العاملياة  ارساة الحقاة س  ناملاملعنية سلنظام 
  ذا  صلة

مل أيضااااا   لااااو  ااااان التتساااا  سااااليما    لوجااااود وأمهيااااة املمارساااااة  فححااااا   َلشاااااَ
ترياااق، إىل القااارارا  الاااوالاي  املتحااادة أااااار ، أماااام الال حقاااة. ون حااا  أن 

ملنظماااة اجلماااارك العاملياااة   ق التابعاااة سااا  ناملاملعنياااة سلنظاااام لجناااة الالااايت الاااذهتا 
 سعتبارهااااحملليااة  ا بشااأن تحاانيف بعاا  معاادا  الشاابي 1997نيسااان/أبريل 

أاااار  ساانغافورة، وهاات طاارف اثلااث  ااذلك لمعاجلااة اآلليااة للبياااان .  لآال  
لتريااااق، إىل هااااذه القاااارارا . والحظاااات اجلماعااااا  ا املسااااألة املنظااااورة أمااااام  

وماإل ذلاك، نارى  [...]القارارا  األوروبية أهنا قدمت اتظا  خبحاو  هاذه 
 التساااهي   بتتسااا أن قاارارا  منظماااة اجلماااارك العاملياااة قاااد تياااون ذا  صااالة 

 .(180الالثمانيالواردة   اجلدول  اجلمر ية

وهيااذا، لاادى إنعااام النظاار، يتبااي أن هيئااا  تسااوية املنازعااا  التابعااة  
  “ املمارسة ال حقاة ” ملنظمة التجارة العاملية تعرتف بدورها سلتمييز بي  

__________ 
 WTO, Panel Report, United States—Section 110(5) of the US (178ال 

Copyright Act (see footnote 154 above), para. 6.55. 
 .Ibid., footnote 68 (179ال 
—WTO, Appellate Body Report, European Communities ( 180ال  

Customs Classification of Certain Computer Equipment (see footnote 43 

above), para. 90; see also I. van Damme, Treaty Interpretation by the 

WTO Appellate Body (Oxford, Oxford University Press, 2009), p. 342 . 
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متهااااوم أوسااااإل للممارسااااة  بااااي  و   31الب( ماااان املااااادة  3مبقتضااااى التقاااارة  
 . ( 181ال اتتاق بي مجيإل أطراف املعاهدة وجود    ترتض مسبقا  ي ال حقة ال  

غ  أنه عند قيام طرف واحد أو أ ثر، ال األطاراف  لهاا،  (34ال
  معاهااادة ماااا سساااتخدام  ارساااة الحقاااة  وسااايلة تتسااا  تيميلياااة 

، جيب على املرء أن يظل مادر ا  دائماا  حلقيقاة أن 32مبقتضى املادة  
وعلااااى أيااااة  .(182ال“يشاااايل القااااانون الاااادويل رأ  دولااااة واحاااادة ال”

 املتتق عليها التمييز بي املمارسة ال حقةحال، يرتتب ضمنا  على  
 وسااايلة تتسااا  ذا  حجياااة   31الب( مااان املاااادة 3مبقتضاااى التقااارة 

 32مبقتضاى املاادة واساإل( العاذ ملال حقاة األخارى الس  ةاملمارسبي  و 
 .األوىل لممارسةلقيمة تتس ية أ رب  أنه ينبغت إععاء

 التمييااااااز بااااااي املمارسااااااة ال حقااااااة مبقتضااااااى ويسااااااهم أيضااااااا   (35ال
وبااااااي املمارسااااااة ال حقااااااة مبقتضااااااى  31الب( ماااااان املااااااادة 3 التقاااااارة
السؤال عماا إذا  انات املمارساة ال حقاة   اإلجابة على    32 املادة

مااا إذا  ااان تعبيااق  أو، (183الالتااواتر عماا   يتياارر بدرجااة مانتقتضات 
وضمن إطار منظمة  .(184الاملعاهدة مرة واحدة ةين أن ييون  افيا  

 أنالتجارة العاملية، خلحت هيئة االستئناف إىل 
 علاااىل يعاااو   وإ اااا ، حقاااةالمارساااة امل إلثباااا  ال ييتااات عموماااا  التعااال املنعااازل 
 .(185الاليت تثبت اتتاق األطراف املتعاقبة األفعالجمموعة من 

بياااد أنااااه إذا جااارى التمييااااز باااي متهااااوم املمارساااة ال حقااااة  وساااايلة 
املعاهدة وبي االتتاق املمين بي األطراف ال تيون الوت ة   لتتس 

سملعاذ الواساإل  “املمارساة ال حقاة”عنحرا  ضروراي  لتعرياف متهاوم  
 .(186ال(32المبقتضى املادة 

__________ 
—See also WTO, Appellate Body Report, United States (181ال 

Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements (see 

footnote 43 above), para. 452. 
 Sempra Energy International v. Argentine Republic, ICSID (182ال 

Case No. ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para. 385; see also 

Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P., v. Argentine Republic, 

ICSID Case No. ARB/01/3, Award, 22 May 2007, para. 337; WTO, 

Panel Report, United States—Measures Affecting Trade in Large Civil 

Aircraft (Second Complaint) (see footnote 64 above), footnote 2420 in 

para. 7.953 . 
 … Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention (183ال 

(footnote 44 above), p. 431, para. 22. 
 Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (footnote 74 (184ال 

above), p. 166. 
 WTO, Appellate Body Report, Japan—Taxes on Alcoholic (185ال 

Beverages (see footnote 29 above), sect. E, p. 16. 
 .Kolb (see footnote 108 above), pp. 506-507 (186ال 

سملعااااااذ الواسااااااإل  “املمارسااااااة ال حقااااااة”وهيااااااذا، تشاااااامل  (36ال
( أ  تعبيااق للمعاهاادة ماان جانااب طاارف واحااد 32المبقتضااى املااادة 

. وقااد يتااألف (187الأ ثاار. وةياان أن يتخااذ ذلااك أاااياال  خمتلتااةأو 
الساااااااالوك ]الااااااااذ  يسااااااااليه[ طاااااااارف أو أ ثاااااااار   تعبيااااااااق ”هااااااااذا 
، بحااتة خاصااة، ماان تعبيااق مباااار للمعاهاادة املعنيااة، أو “املعاهادة

سالوك يُعازى إىل دولااة طارف  تعبياق للمعاهاادة، أو إعا ن أو قاارار 
ن يشمل هذا السالوك قضائت يتعلق بتتس ها أو تعبيقها. وةين أ

اإلعااا ان  الرمسياااة بشاااأن معاااذ املعاهااادة، أو االحتجاجاااا  علاااى 
عااادم الوفااااء، أو القباااول الضااامين إلعااا ان  أو أفعاااال صاااادرة عااان 

 .(188الأطراف أخرى

 إسناد املمارسة الالحقة  -5االستنتاج 

 31 املــادتن مبقتضــى الالحقــة املمارســة تتــألف أن ميكــ  -1 
 طــرف إىل إســناده ميكــ  املعاهــدة تطبيــق يف ســلوك أي مــ  32و
 .الدول القانون مبوجب املعاهدة أطراف م 
يشـكل أي ســلوك آخــر، مبــا يف ذلــك ســلوك اجلهــات  ال -2 

. 32و 31 املـــادتن مبقتضـــى الحقـــة  ارســـة للـــدو ، التابعـــةغـــري 
 تقيـــيم عنـــد أمهيـــة ذا الســـلوك هـــذا يكـــون أن ذلـــك مـــع وجيـــوز

 .املعاهدة ألطراف الالحقة املمارسة

 التعليق 

ريسررةلة ااتررايت الررأ   ررن     5يتنرراول ريوررروس االسررتنتاج  (1ال
وتوضرر  . 32و 31املماعسررة القحقررة ىقتضررت املررادت   تصررمع هنتررا

   ريورررررروس االسرررررتنتاج  رررررذا  “32و 31ىقتضرررررت املرررررادت  ”هبررررراعة 
 ايتينطبق هكت كرل ريرن املماعسرة القحقرة هو رفتا وسريكة تفسر   

واملماعسررررررة  31ريرررررن املرررررادة  (بال3حجيرررررة ىوفرررررل الفقررررررة الفرهيرررررة 
ريررررن  32القحقررررة هو ررررفتا وسرررريكة تفسرررر  ت ميكيررررة ىوفررررل املررررادة 

 5ريرن ريورروس االسررتنتاج  1ف الفقررة وتعررر  . 1969لعرام  اتفاقيرة فيينرا
ااتررررايت الررررأ   ررررن    يورررر ل سرررركوكتا   تطبيررررق  اً إجياهيرررراً تعريفرررر

، هينمرررررا تبررررر  32و 31ت املرررررادت  املعا رررررمة  اعسرررررة الحقرررررة ىقتضررررر
يو ل  اعسة الحقة، وإ   ال سكبية السكوك الذي هصيغة  2 الفقرة

 .املماعسة القحقة ألطراف ريعا مة تقييمفازيت االستعانة هه   
، ابسرررتمماريتا 5مااان مشاااروع االساااتنتاج  1التقااارة وتقترررب   (2ال

  رررررن إسرررررنادن إط طررررررف ريرررررن  طرررررراف ...[ ] ي سررررركوك ” هبررررراعة
ريررن املررواد  ( ال2، ريفررردايت املررادة “املعا ررمة ىوفررل القررانو  الررموي

__________ 
 Aust, Modern Treaty Law and Practice (see footnote 88 (187ال 

above), p. 239. 
 .Karl (see footnote 79 above), pp. 114 et seq (188ال 
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وريرن . (189الدوليراً هرن األفعرال  ر  املورروهة   لية الرمولؤو املتعكقة ىس
ال  وررمل الفعررل واالريتنرراس هررن الفعررل و ت   “ سرركوك  أ  ”  هبرراعةمث، فرر   

السرركوك الررذي  اً  وررمل  يضررت سرركوك  فتررزة المولررة، هررل  تقتصررر هكررت  
، ىوفرل القرانو  الرموي، إط طررف  آخرر    ي حنرو   ن إسنادن هكت  

هررن األفعررال    واإلشرراعة إط املررواد املتعكقررة ىسرؤولية الررمول .  عا رمة امل    
اشررطاأ    ي ررو   هكررت    ، ريررذ  لررا   تنسرر،ل،  ال    رر  املوررروهة دوليرراً 

 . (  دانن (  8ال انظر الفقرة  ال   “ دولياً    ريوروس  ” السكوك املعين  
الصركة لكسركوك  ي   حم مة العمل المولية ريثاالً   قم هي نتو  (3ال

ال ينشاااأ مباااااارة عااان سااالوك األطااااراف، ليناااه يشااايل، مااااإل  الرررذي
جزياااااااارة   ، و لررررررررا   قضررررررريةذلاااااااك، مثاااااااااال  علاااااااى  ارسااااااااة الااااااادول

فقررم اهتررحمليت ا  مررة    االسررتغقل املنررتظم  .دوو  اسيييلت/ساايد
ا فنرررروب  رررررب  فريقيرررراللكجزيرررررة الواقعررررة هكررررت ايررررمود هرررر  انرييبيررررا 

ريررررن فانررررل  فررررراد قبيكررررة  (سااااابقا  هيتوررررواانالنم الوهوتسررررواان  (سرررراهقاً 
حمكيررررة، املاسرررروهيا،   ررررن اهتبرررراعن  اعسررررة الحقررررة ابملعرررر  الررررواعد   

  ما إ ا 1969لعام رين اتفاقية فيينا  31الب( من املادة 3 التقرة
  1890 رُبااط سعتقاااد لاادى ساالعا   ااابريتت أبن احلاادود الاايت رمستهااا معاهاادة عااام 

أن سلعا  بيتشواانالند  انات    واثنياً، تشويب؛  هنر  بإل مسار القنال اجلنويب من  تتّ 
 . ( 190ال سعتباره ل يدا  للحدود اليت رمستها املعاهدة   هه على علم اتم بذلك وقبلت 

  أ  إبشرررراعىلا إط    اً، ضررررمن   عررررين ت  ال   1وريررررذ  لررررا، فرررر   الفقرررررة   ( 4ال 
سكوك   تطبيرق املعا رمة   رن إسرنادن إط طررف   املعا رمة،     ي  
سرررركوك ريررررن  ررررذا القبيررررل يورررر ل ابلضررررروعة،   حالررررة هعينتررررا،  اعسررررة  

 رو الغررض ريرن اسرتممام هبراعة  املعاهدة. وهاذا  الحقة أل راض تفس   
يتعكرررق   فيماااا   و رررذا التوضررري  ريترررم هوفررره خرررا  .  “ تترررةل      رررن    ” 

ريذ ريوق  عمسي ريعكن ريرن المولرة    المولة الذي قم يتناف هسكوك  فتزة  
 . المولة     سكوك ريكتب  رين فانل لتاي  اب يساهم  إزاء ريسةلة ريعينة، و 

 إ ا كرررررا  يتعررررر     يتنررررراول ريورررررروس   ماااااا وانقورررررت الكجنرررررة (5ال
  ولهاااا  يشااايلالظرررروف الرررأ  هصررروعة حمرررمدة ريسرررةلة   5 االسرررتنتاج
أل ررررراض تفسرررر   ة الحقااااة  الدولااااة  ارساااا األدىنجهاااازة األساااالوك 

ريرررن  هضررراء الكجنرررة إط  هرررمد رررذا الصرررمد،  شررراع  املعاهااادا . و 
ابلنظرر إط سايما  ال  عوهة التمييز ه   فتزة المولة المنيا والعكيا،

 و شررر   . الفررررول ال بررر ة الرررأ تطبرررذ التنظررريم الرررماخكي إلداعة الرررمول
لي  ري انة ااتاز املعرين    ذا الوة  املعياع الوفيه    إط   اً   يض
ريا  و الموع الفعكي هلذا ااتاز    كمولة، هقمعل  يرريالتنظيم اهل   

إط تعقرررم السررريناعيو ايت بعينهاااا. وسلنظااار تفسررر  وتطبيرررق ريعا رررمة 

__________ 
 ،43  ، ( والتحااااااويبالثاااااااناجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء  ،2001 حوليااااااة (189ال 

ال حاااق ذ   السااالوك إسناد؛ وسااايجر  تنااااول مساااألة التعلياااق مااان( 4ال التقااارة
  مرحلاة اتليااة ماان  ،ض تتساا  املعاهاادا اغار أل ،الدولية نظمااا إىل امل الحالة
 املوضوع. األعمال املتعلقة هبذا مراحل

 . Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1094, para. 74 ( 190ال  

ينبغرررري تنرررراول  ررررذن  ال املم نررررة وتنوهتررررا، خكصررررت الكجنررررة إط  نرررره
 .التعكيق هكيه، هل   5املسةلة   رينت ريوروس االستنتاج 

وهطبيعرررة ايرررال، فررر   املماعسرررة القحقرررة لكرررمول   تطبيرررق  (6ال
كبررررراع يقررررروم  رررررا    رررررن    ريرررررن املعا رررررمايت  ررررري  اعسرررررة ريعا رررررمة 

 ريررررن اتفاقيررررة فيينررررا 7املسررررؤول  اي رررروريي  املورررراع إلرررريتم   املررررادة 
جياار   ال وريرذ  لرا، وابلنظرر إط    ريعظرم املعا رمايت. 1969 لعرام

، فرررر   ا رررراكم  ررررؤالء  املسررررؤول كبرررراع  هكررررت يررررم دة  العرررراتعبيقهااااا 
األدىن واهليئرررايت القضرررائية الموليرررة قرررم  قرررريت    سررركوك السررركطايت 

هوررروأ ريعينررة،    يورر ل  اعسررة الحقررة  ايت  اً،  ررن  يضرر ريرتبررةً 
وهناء هكيه، فقم  قريت حم مة العمل المولية . عا مةاملهتطبيق    كة
      املغااارباألمرييياااة حقاااوق رعاااااي الاااوالاي  املتحااادة  قضاااية  

ينبغري    تفسرر هصروعة ريرنرة   ضروء   خليثر ا  وثيقةرين    95املادة  
ويؤكرم االفتتراد . (191الهمم اتسال  اعسة السكطايت اامركية ا كية

  ررن  الصرركةالقضررائي هليئررايت الت، رريم    املماعسررة القحقررة  ايت 
الصرررررادع . و  القااااارار األدىن ريرتبرررررة املسرررررؤول  ي رررررو  ريصرررررمع ا   

   عسررالة الت، رريم ، اهتررحمليت  يئررة األملانيااةالااديون اخلارجيااة  هوررة 
 عررم  ريوفتررة ريررن هنررا إن كررطا إط اإلداعة االملاديررة األملانيررة لكررميو  ت  

النظااااام الضااااري  الااااذ  قضررررية  . و (192ال رررركة اعسررررة الحقررررة  ايت 
يل اليونساااااااايو مسااااااااؤو  إىل املدفوعااااااااة التقاعديااااااااةحيياااااااام املعااااااااااا  

، قبكرررت  يئرررة الت، ررريم، ريرررن حيررر  املتقاعااادين واملقيماااي   فرنساااا
هرررررمم فبايرررررة املتمثكرررررة   املبرررررم ،  اعسرررررة إداعة الضررررررائل الفرنسرررررية 

رينظمرررة األريرررم املت،رررمة ملرررو في  التقاهميرررةاملعاشرررايت  ريرررنالضررررائل 
ابهتباع رررا  اعسرررة الحقرررة  ايت ( اليونسااايو) لكطهيرررة والعكرررم والثقافرررة

وريرذ  لرا، فقرم اهتررحمليت  يئرة الت، ريم   طايرة املطرراف    .  ركة
 ،هعض اإلهقانيت الرمسية املمالفة لذلا والصادعة هن سكطة  هكت

 .(193الحامسة األثر ي إهقانيت  ي اي ورية الفرنسية،  ال و 

املسؤولي و  ذا، يبمو     اعسايت املسؤول  األقل عتبة و (7ال
إ ا كانرت  “عا رمةامل  تطبيرق ”ا كي  قرم تور ل  اعسرة الحقرة  
افطاض    ن، وإ ا كا  الوضومب ذن املماعسة هكت قمع كاف رين  

__________ 
 Case concerning rights of nationals of the United States of (191ال 

America in Morocco, Judgment, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211 . 
 Case concerning the question whether the re-evaluation of the (192ال 

German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of 

the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on 

German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United 

States of America on the one hand and the Federal Republic of 

Germany on the other (see footnote 37 above), pp. 103-104, para. 31 . 
 Question of the tax regime governing pensions paid to retired (193ال 

UNESCO officials residing in France, Decision of 14 January 2003, 

UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), p. 231, at p. 257, para. 66, 

and p. 259, para. 74 . 
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خقل نقضتا    ال ت و  قم قاريت هذن املماعسة و  اي ورية  هكم 
 .(194الريمة زرينية ريعقولة

ريررن الضررروعي تقييررم نطررال السرركوك  ي  هومل تررر الكجنررة  نرر (8ال
. (195ال“أل رراض تفسر  املعا رمايت”إضرافة هبراعة رين خقل   الصكة

رين  فل    ي ستبعم   ن اإلضافةوقم سبق    اقطح املقرع اخلا   ذ
  ررررن  السرررركوك الررررذي “املماعسررررة القحقررررة”ريررررن نطررررال ريصررررطك  

الغرررض رينرره لرري  التعبرر  هررن ريوقرر   ي  لمولررة ل ررن  إط اإسررنادن 
اهترررحمليت و . (196التفسررر  ريعا رررمة جترررانتكرررا المولرررة ريرررن فانرررل  كة ررر

 داخقً  كة    اشطاأ    ي و   ي سكوك  ي الكجنة، ريذ  لا،  
ريررن شررةنه    يقيررم هقررمع  هااو ااارتاط  “  تطبيررق املعا ررمة” وفروابً 
   ريفتررروم  . ومباااا ررركة ا    رررن    ي رررو  سررركوكاً  ماااا نطرررال كررراف

حبسررن نيررة، فرر   سرروء تطبيررق يتطكررل التصرررف  “تطبيررق املعا ررمة”
 .(197الالب   خيرج هن  ذا النطال املعا مة

. ريررررن  كترررر  5ماااان مشااااروع االسااااتنتاج  2التقاااارة وتتررررةل   (9ال
املبرررر      لرررراسرررركوك  ررررقف كررررل وتورررر  اامكررررة األوط إط     

يشايل  ال    لا سكوك ااتايت    التاهعة لكمول، مبا  ،1 الفقرة
هبررراعة  قاااد اساااُتخدمتو  .32و 31تي  ارساااة الحقاااة مبقتضاااى املااااد

 املواع إليه   رين  فل التمييز هوضوح ه  السكوك   “سكوك آخر”
الوقرت نفسرره، ع يت  و  .1الفقرررة   لرا الررذي تور  إليرهو  2الفقررة 

  ركة ا  رن    ي رو    1الكجنة    السكوك    املورمول ابلفقررة 
 .عا مةامل طراف رين فانل املماعسة القحقة  “تقييم” لمى

 هره ستقوم ما   ي  “املماعسة القحقة   تطبيق ريعا مة”و (10ال
الررمول األطررراف  ااتررايت املررمهوة إط تطبيررق املعا ررمة، و رري هررادةً 

 الوالاييت املت،مةو  إيرا  ه  ا ت حم مة املطالبايت قم  و .  نفستا
  القاهمة العارية    ذا اجملال هكت الن،و التاي

ىرتف هباااا   تتسااا  املعاهااادا  أن إناااه ملبااادأ مااان املباااادئ املعااا  ، إىل تراعاااَ
دولياااة. بيااد أن هاااذه العاهاادة املالحقاااة   تعبيااق   ارسااةجانااب السااياق، أياااة 

اتتاااااق    تثبررررت   و ارسااااة  أطااااراف املعاهاااادة     ارسااااةَ تيااااون  أن ريررررن بااااد  املمارسااااة ال
حاااي أن أحااااد املشااااار ي     املعاهاااادة. و  تكررررا  يتعلااااق بتتسااا    األطاااراف فيمااااا 

سلتااايل إسااناد    ررن  و   ، متاوضااا  التسااوية، أ  البنااك املر ااز ،  يااان اتبااإل إليااران 
__________ 

 See Chanaki (footnote 69 above), pp. 323-328; Gardiner (194ال 

(footnote 23 above), p. 239; M. Kamto, “La volonté de l’État en droit 

international”, Recueil des cours de l’Académie de droit international 

de La Haye, 2004, vol. 310, p. 9, at pp. 142-144; Dörr (footnote 68 

above), pp. 555-556, para. 78. 
 ال حقااااااة واملمارسااااااة ال حقااااااة االتتاقااااااا  عاااااان األول التقرياااااار انظاااااار (195ال 

ماااان  1 التقاااارةال 144ة تقاااار ال ،(A/CN.4/660ال املعاهاااادا  بتتساااا  يتعلااااق فيمااااا
 (.4 مشروع االستنتاج

 .120، التقرة املرجإل نتسه (196ال 
 .4مشروع االستنتاج  على( من التعليق 18التقرة ال أع هانظر  (197ال 

إعاا ان  اجلزائاار، فاا ن املشااار ي اآلخاارين    طررر  إيااران سعتبارهااا أحااد  إط   ارسااته  
التساااوية التعلياااة، أ  بناااوك الاااوالاي  املتحااادة، ليساااوا     متاوضااا  التساااوية و  

ةياان إساانادها   حاااد   ة، و ارسااتهم ال  ياااان  اتبعااة حليومااة الااوالاي  املتحااد 
 . ( 198ال اجلزائر  إع ان  عرف اآلخر    ال   هو فتا املتحدة   الوالاي  ذاهتا إىل  

قرررررم    5ريرررررن ريورررررروس االسرررررتنتاج    2واامكرررررة األوط ريرررررن الفقررررررة   ( 11ال 
فتررري تؤكرررم الرررموع األساسررري  .  لتجسررريم  رررذن القاهرررمة العاريرررة   و ضرررعت 

عا رمة هو ررفتا سريمة املعا ررمة  امل الرذي تضرطكذ هرره الرمول األطررراف    
يسرررتبعم   ماااا   ولررري     رررذا .  واملسرررؤولة هرررن تطبيقترررا   طايرررة املطررراف 

ريررن     رروعة سركوك ااتررايت  رر  التاهعرة لكررمول     يضرراً   يورر ل إري انيرة     
 . ( 199ال طرف   إسنادن إط دولة   رين املم ن تطبيق املعا مة إ ا كا      وع 
 2ىفترروم الفقرررة  “آخررر]الااا[سرركوك ]الااا[”و  ررن    ي ررو   (12ال

يم ن    ي ررو  فرر. خمتكفررة سرركوك فتررايت 5ريررن ريوررروس االسررتنتاج 
 ألطرررافريررن فانررل ا ررذا السرركوك، هكررت وفرره اخلصررو ،  اعسررة 

دولرررة ليسرررت  تصرررمعن إهرررقانً  أو ،“  تطبيرررق املعا رررمة”ترررمخل  ال
 ،(200الاملعا ررمة تكرراهوررة  تفسرر  ريررن املعا ررمايت   ريعا ررمة  طرفرراً 

__________ 
 Iran-United States Claims Tribunal, The United States of (198ال 

America, and others and The Islamic Republic of Iran, and others, 

Award No. 108-A-16/582/591-FT, Iran-United States Claims Tribunal 

Reports, vol. 5 (1984), p. 57, at p. 71; similarly Iran-United States 

Claims Tribunal, The Islamic Republic of Iran v. The United States of 

America, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), ibid., 

vol. 38 (2004-2009), p. 77, at pp. 124-125, paras. 127-128; see also 

Iran-United States Claims Tribunal, International Schools Services, Inc. 

(ISS) v. National Iranian Copper Industries Company (NICICO), 

Interlocutory Award No. ITL 37-111-FT, ibid., vol. 5 (1984), p. 338, 

dissenting opinion of President Lagergren, p. 348, at p. 353”   ]...[
االتتاقا  ال حقة إىل االتتاقا  بي  بشأن  فيينايش  احليم الوارد   اتتاقية  
باااي  تساااوية   اتتااااق إىل يُنظااار أن  الحاااعب ومااانالااادول األطاااراف   املعاهااادة، 

   طرفاااان مهااا  اللتااي الاادولتيالتتااااق بااي  مساااواي   بوصااته متحااا مي يطاارف
 األطااااراف ماااان واحاااادةإلساااا مية  اناااات مجهوريااااة إيااااران ا  وإن حاااا   املعاهاااادة،
 ااااااانون   19. وخبحااااااو  إعاااااا ان  اجلزائاااااار املؤرخااااااة “القضااااااية   املتحا مااااااة
 .ILM, vol. 20(1) (1981), p. 223  انظر، 1981الثان/يناير 

 See, for example, Iran-United States Claims Tribunal, The United ( 199ال  

States of America, and others and The Islamic Republic of Iran, and others, 

Award No. 108-A-16/582/591-FT, dissenting opinion of Parviz Ansari, 

Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 9 (1985), p. 97, at p. 99 . 
م حظااااا  الااااوالاي  املتحاااادة األمريييااااة علااااى    ، علااااى ساااابيل املثااااال   ، انظاااار  ( 200ال  

للجناااة املعنياااة اقاااوق اإلنساااان  التزاماااا  الااادول األطاااراف مبوجااااب    33العاااام    التعلياااق 
  22  والسياساااية،   املدنياااة الااادويل اخلاااا  سحلقاااوق    سلعهاااد امللحاااق    ياااار  الربوتو اااول االخت 

املوقاااااااااإل التاااااااااايل     علاااااااااى   ة متاحاااااااااال   3  قااااااااارة ، الت 1    ،  2008 اااااااااانون األول/ديسااااااااامرب  
www.state.gov/documents/organization/138852.pdf  .) بقااااااادر ماااااااا يتعلاااااااق بياااااااان  و

الوالاي  املتحدة بتتس  الربوتو ول االختياار  امللحاق سلعهاد الادويل اخلاا  سحلقاوق  
  دولااااه   ماااان   وال   أطرافااااه   ماااان ليساااات الااااوالاي  املتحاااادة    صااااك   وهااااو   ، السياسااااية املدنيااااة و 
 . 5من مشروع االستنتاج   2مبقتضى التقرة   “ [ آخر ا  ]ا ا سلو  ” ف نه يشيل   املتعاقدة، 

https://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf
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 يئرررة  أو ايتعا رررمريرررن  يئرررايت ع رررم امل يئرررة هرررن   يصرررمعإهرررقانً  أو
 االً هم  أو ،(201اليتعكق هتفس  املعا مة املعنية فيما  لتسوية املنازهايت

ريررن فانررل  يئررايت تقنيررة ككفتتررا ريررؤألرايت الررمول األطررراف هتقررم  
خمتك   شر ال السركوك  أو  املووعة هوة  تنفيذ  ح ام املعا مايت،

 .واإلهقانيت رين فانل ااتايت    التاهعة لكمول

الواعدة    ،  “ املماعسة القحقة   تقييم ” وينبغي    ت فتم هباعة  ( 13ال 
ريرررن    حبيررر  تورررمل كرررقً   ، ا رررا العرررام ىعن   ، 2 اامكرررة الثانيرررة ريرررن الفقررررة 

وملميرم القيمرة القانونيرة    رين همريره  الوقوف هكت وفود  اعسة الحقة 
ااترررايت  ريرررا يصرررمع ريرررن إهرررقانيت  و سررركوك هرررن  و .  لتكرررا املماعسرررة 

ااتررايت  رر  التاهعررة لكررمول، قررم   أو   األخرررى، ريثررل املنظمررايت الموليررة 
     ألطرررراف  ررركة تقررروم  رررا ا ماعسرررة الحقرررة  ايت  يوررر ل انع اسررراً مل 

ينبغررري ريرررذ  لرررا   . وال ( 202ال قرررم يسرررت،  تكرررا املماعسرررة  أو   ، عا رررمة امل 
ريررررا يورررر كه سرررركوك ااتررررايت األخرررررى ريررررن انع ررررا   و  هرررر     املماثكررررة 

 اعسررررة    وهرررر    ألطررررراف ريررررن فانررررل ا قحقررررة  ال مماعسررررة  اسررررت،ثا  لك 
.  م إلررريت   الرررأ ت سرررن م    لرررا املماعسرررة   مباااا   ، تم  طرررراف املعا رررمة  نفسررر

      ،   حرم  اىلرا،   رن  ال    طرافراً   ليسرت دوالً اتايت الأ  ا فةنوطة 
 . عا مة امل  طراف  رين فانل  املماعسة القحقة    تقييم تسا م سوى    

   ت ررررررو  ريقرررررررعايت املنظمررررررايت الموليررررررة وقراعاىلررررررا  وةياااااان (14ال
.   حررررم  اىلررررا هتفسرررر  املعا ررررمايت  رررركةو اعسرررراىلا األخرررررى  ايت 
ريرررن  (يال1  الفقررررة  ،هكرررت سررربيل املثرررال ،و رررذا األريرررر ريعرررطف هررره

ريررن اتفاقيررة فيينررا لقررانو  املعا ررمايت هرر  الررمول واملنظمررايت  2 املررادة
الأ ( 1986)اتفاقية فيينا لعام ه  املنظمايت المولية   فيما  أو  المولية

ابهتباع ا  حم  شر ال  “[ملنظمة]ا املستقرة  املماعسة  ”تو  إط  
 سوى ىسةلة  5االستنتاج  عكق ريوروسيت . وال(203ال“قواهم املنظمة”
إ ا كانررت  اعسررة املنظمررايت الموليررة   ررن    تررمل هكررت  اعسررة  مااا

 .املعاهدةرين فانل المول األطراف     كة ايت 

 ، و ي تقاعيروتقاعير املنظمايت المولية هكت الصعيم العاملي (15ال
ماعسرررايت مل إبفرررراء حصرررر تكرررا املنظمرررايتهنررراء هكرررت ت كيررر   ت عرررم  

 تقيرريمحجيررة كبرر ة     ايتالررمول   لررال هعينرره،   ررن    ت ررو  
دليااال املنوررروع املعنرررو  فعكرررت سررربيل املثرررال، يعرررم  .ايت رررذن املماعسررر
ال جاااائ  وضااااإلتحديااااد ب املتعلقااااةاإلجااااراءا  واملعاااااي   وإراااااادا 

املتعلقاااي بوضاااإل  1967وبروتو اااول عاااام  1951مبقتضاااى اتتاقياااة عاااام 
__________ 

 See, for example, International Law Association, Committee (201ال 

on International Human Rights Law and Practice, “Final report on the 

impact of findings of the United Nations human rights treaty bodies”, 

Report of the Seventy-first Conference Held in Berlin, 16-21 August 

2004 (London, 2004), p. 621, paras. 21 et seq . 
 .See Gardiner (footnote 23 above), p. 239 (202ال 
  املتعلقاااااة املمارساااااة ال حقاااااة    جواناااااب سااااايجر  تنااااااول هاااااذا اجلاناااااب مااااان   ( 203ال  
 األعمال املتعلقة هبذا املوضوع.   مراحل املعاهدا    مرحلة اتلية من    من عاهدة مب 

، ويرروفر ابلترراي إعشرراداً يع رر   اعسررة الررمول اً ريتمرر همررقً  ال جئااي
 ويصررررررمل الورررررريء نفسرررررره هكررررررت. (204الفيمررررررا خيررررررة  ررررررذن املماعسررررررة

جتريه الكجنة  ،رينتجياً  الأ تتضمن جتميعاً  1540يسمت ريصفوفة  ما
لتررررماه   ،(2004ال1540ابلقررررراع  التاهعرررة جملكرررر  األريرررن املنوررررةة همرررقً 
 وتور ل املصرفوفة، هقرمع. (205الالتنفيذ الأ تتمذ ا المول األهضاء

حظاار اسااتحداث وإنتاااج ولاازين األساالحة ريررا تتعكررق هتنفيررذ اتفاقيررة 
 البيرتيولوجيااااااة الالبيولوجيااااااة( والتيسااااااينية وتاااااادم  تلااااااك األساااااالحة

اتتاقيااااااة حظاااااار اسااااااتحداث وإنتاااااااج ولاااااازين ، وكررررررذلا 1972 لعااااااام
، 1993 لعااامواسااتعمال األساالحة الييميائيااة وتاادم  تلااك األساالحة 

 .(206الهلا وتقييماً  املعا مت  هلات القحقة المول  اعسة  دليًق هكت

 ااترايت األخررى  ر  التاهعرة لكرمول   تؤدي    و  ن  يضاً  (16ال
 اعسررة الحقررة   ريررا يصررمع هررن األطررراف ريررن  تقيرريم   ريتمرراً  دوعاً 

 اللجناةُ    رذا الصرمد الوثيقرة الصركة وريرن األريثكرة   .عا رمةاملتطبيق  
كجنرة واليرة تكرا الفعرقوة هكرت تنفيرذ . (207الاألمحارلحليب ل  الدولية

والنظرررام األساسررري  1949لعرررام هاريرررة ككفتترررا  رررا اتفاقيرررايت فنيررر  
الكجنررة  تقررمم ،(208الالدوليااة للحااليب األمحاار واهلاا ل األمحاارلك،ركررة 

تفسرررر ية إعشررررادايت آخررررر إط ريررررن حرررر  الموليررررة لكصرررركيل األ ررررر 
السررررتناد إط ت كيرررر  التفاقيررررايت فنيرررر  وهروتوكوالىلررررا اإلضررررافية اب

__________ 
 See Office of the United Nations High Commissioner for ( 204ال  

Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and 

Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and 

the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (re-edited December 

2011), HCR/1P/4/ENG/REV.3, foreword نتساه    الدليل الرأ  القائل أبن   ؛ أما
يعرب عن  ارسة الدول، فقد رفضته، عن صواب، احمليماة االاادياة األسارتالية    

 Semunigus v. The   الثقافاا    تعادد   واؤون   اهلجرة   وزير   ضد   سيميونيَغس قضية  

Minister for Immigration & Multicultural Affairs [1999] FCA 422 (1999), 

Judgment, 14 April 1999, paras. 5-13  لااه وزن    الاادليل ؛ ومااإل ذلااك، فاا ن
مااان جاناااب الااادول.    ال حقاااة لممارساااة  ل   ا  صاااحيح   اساااتداليل  بااا  سعتبااااره بيااااان  

مان االتتاقيااة اخلاصاة بوضااإل ال جئااي    35مان املااادة    1  التقاارة علاى    تقااوم فحجيتاه  
تتعهاااد الااادول املتعاقااادة سلتعااااون ماااإل متوضاااية  ” الااايت تااانن علاااى أن    1951لعاااام  
وجاااه    ى املتحااادة لشاااؤون ال جئاااي ]...[    ارساااة ووائتهاااا، وتتعهاااد علااااألمااام  

 . “ تعبيق أحيام هذه االتتاقية   ى اخلحو  بتسهيل مهمتها   اإلاراف عل 
، التقاااارة  2004نيسااااان/أبريل    28  املااااؤر  (  2004ال 1540قاااارار جملااااس األماااان   ( 205ال  
  1540، ”تعمال محااتوفة  1540الج( مان املنعاوق؛ وحساب املوقااإل الشابيت للجناة  8

لتنظايم املعلومااا  حاول تنتيااذ    1540سااتخدم مان قبال جلنااة القارار   وسايلة أساساية تُ 
 /https://www.un.org/arماان قباال الاادول األعضاااء“ ال   1540قاارار جملااس األماان رقاام  

sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml .) 
 .See generally Gardiner (footnote 23 above), p. 239 (206ال 
 H.-P. Gasser, “International Committee of the Red Cross (207ال 

(ICRC)”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/), para. 20. 
 .Ibid., para. 25 (208ال 

https://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
https://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
https://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
https://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/
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املادة  )ز( رين2الفقرة  وتنة. (209الك،ركةلالنظام األساسي   يتضمنه
  يكي ما هكتاألساسي رين النظام  5

لنظامهاا األساسات، علاى وجاه اخلحاو    يتمثل دور اللجنة الدولية، وفقاا   
الرموي اإلنساان  ابلقرانو   املعرفرة الز( العمال علاى فهام ونشار [...] :يلات فيماا

 الواجب التعبيق   النزاعا  املسلحة، وإعداد أ  تعوير له.

اللجناااااااة الدولياااااااة للحاااااااليب إط  رررررررذن الواليرررررررة، نورررررررريت  واسرررررررتناداً 
متهااااااوم املشااااااار ة املباااااااارة    بشااااااأن ةتتساااااا ي إراااااااادا  األمحاااااار

 القااااااااااااااانون اإلنسااااااااااااااان الاااااااااااااادويل إطااااااااااااااار  العدائيااااااااااااااة  األعمااااااااااااااال
2009 عاااام  

قائمرررة هكرررت همرررل همكيرررة ”نتررراج  رااااادا اإلو. (210ال
سررتنم إط ملكيررل لكمماعسررايت التعا ميررة والعرفيررة لكررمول، ت “حملاءاخلرر
ع ررر  املوقررر  املؤسسررري لكجنرررة الموليرررة لكصررركيل األ رررر ت” يو ررر

الررررأ ينبغرررري  ررررا تفسرررر  القررررانو  اإلنسررررا  الررررموي  ال يفيررررةهوررررة  
 ،ريررررذ  لرررراريررررن ااررررمير ابلررررذكر،  ررررذا السرررريال،  . و (211ال“القررررائم

قررررم كرررررعيت هكيررررم دوع ررررا األساسرررري   تطرررروير القررررانو  الررررمول    
هررن املررؤألر الررموي  الصررادع 1وهينمررا يررذك ر القررراع  .اإلنسررا  الررموي

 ،2011 عااااام ،ايررررادي والثقثرررر  لكصرررركيل األ ررررر واهلررررقل األ ررررر
الررررأ تضررررطكذ  ررررا الكجنررررة الموليررررة لكصرررركيل  “األدواع املتمررررة” هررررر

هكت الموع األساسي لكمول   تطوير القانو    يشدد”  األ ر، ف نه
 .(212ال“اإلنسا  الموي

و نرراك ريثررال آخررر هكررت سرركوك ااتررايت  رر  التاهعررة لكررمول  (17ال
املماعسررررة القحقررررة لكررررمول   رررركة هتقيرررريمالررررذي   ررررن    ي ررررو   ا 

و و  ،ام األرضية والذخائر العنقوديةمرصد األلغ و  ،  ال و األطراف
االئات ف و  ريبادعة ريوطكة ه  ايمكة المولية يظر األلغام األعضرية

 ع رمنظرام ”هو فه  ويتصرف املر م .املناه  للذخائر العنقودية
وإنتررراج ونقرررل  زينالتفاقيرررة حظرررر اسرررتعمال وختررر (213ال“ذحب رررم الواقررر

 (اتفاقيررررررة  و واالوتررررررمري  تكرررررا األلغررررررام  ،األلغرررررام املضررررررادة لألفرررررراد
( اتفاقيرررة دهكرررناللرررذخائر العنقوديرررة املتعكقرررة ابتفاقيرررة االو  1997 لعاااام
م . 2008 لعاااااام هيررررراانيت ىرررررا  رررررو  و  ررررركة ريرررررن قررررروائم  رصاااااداملوي عررررر 

__________ 
األمحاار    واهلاا ل اعتمااده املااؤمتر الاادويل اخلااامس والعشاارون للحااليب األمحاار   ( 209ال  

 . 2006و   1995  عامت    وُعدل ،  1986األول/أ توبر   شرين ت   جنيف    
 ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct (210ال 

Participation in Hostilities under International Humanitarian Law 

(2009), p. 10. 
 .Ibid., p. 9 (211ال 
—ICRC, 31st International Conference 2011: Resolution 1 (212ال 

Strengthening legal protection for victims of armed conflicts, 1 

December 2011. 
 ./See www.the-monitor.org (213ال 

 سرائلامل،    كة  ريروع، ع   عة، ويو اعسايت المول األطراف واملوق  
 .(214الابتفاقية دهكن املتعكقةتفس ية ال

      ظتررررر ريثرررراال الكجنررررة الموليررررة لكصرررركيل األ ررررر واملر ررررم وي   ( 18ال 
ابسررررتطاهة ااتررررايت  رررر  التاهعررررة لكررررمول    تقررررمم  دلررررة قيمررررة هكررررت  

تسرتم   تقيريم  رذن األدلرة، هرل و        القحقة لألطراف و  ة املماعس 
وريذ  لا، فااتايت    التاهعة لكمول قم تسعت    . تا ك تو   تست،   

إط ملقيررق  اايىلررا اخلا ررة الررأ قررم ختتكرر  هررن  ررااييت الررمول   يضرراً  
 . هصوعة نقمية رين مث، ال هم رين استعراض تقييماىلا  و   . األطراف 

   إ ا كا  ينبغي هلا    تو   يضاً  ما أيضا  وحبثت الكجنة   (19ال
هو ررررفتا  “املماعسررررة االفتماهيررررة”إط  5نررررة ريوررررروس االسررررتنتاج 

 ا ]...[    ي ررررو  ]...[ جيرررروز  ]...[ سرررركوك آخررررر”هكررررت  ريثرررراالً 
 وريراهراةً . (215ال“ةاملماعسة القحقرة ألطرراف املعا رم هنم تقييم   مهية

 هورررة ريرررن الكجنرررة لكوررروا ل الرررأ  هررررب هنترررا هرررمد ريرررن  هضرررائتا 
ريررن  ه، اعهيت الكجنررة  نرروريررمى  رركته ابملوضرروسريعرر   لررا املفترروم 

ملماعسرررررة ا” لرررررراملم نرررررة  األمهيرررررةلة ةتنررررراول ريسررررر   ي رررررو  األفضرررررل 
 .  التعكيق “االفتماهية

ة يقررررررول اإلنسررررررا    هعررررررض ا  مررررررة األوعوهيرررررر واعتاااااارب  (20ال
التغررررررر ايت ”و (216ال“القبرررررررول االفتمررررررراهي املتزايرررررررم”املناسررررررربايت    

ض تفسرررررررر  ا ررررررررر  ريرررررررررا   وا  رررررررركة   (217ال“االفتماهيررررررررة الرئيسررررررررية
التغررررر ايت ” هرررررر احمليماااااة استورررررتادوريرررررذ  لرررررا، فررررر    .املعا رررررمايت
  طايرررررة  ريرتبطررررراً  يظااااال “القبرررررول االفتمررررراهي” أو “االفتماهيرررررة

 ويصررررمل  ررررذا هوفررررره خررررا  هكرررررت. (218الاملطرررراف ىماعسررررة الرررررمول
 ريسااتي و (219الدودجاُان ضااد اململيااة املتحاادة مهرراقضاايتي مهمتااي 

دودجُان ضاد اململياةقضية  ففي.  (220الُغدوين ضد اململية املتحدة

__________ 
 See, for example, Cluster Munition Monitor 2011 (Mines (214ال 

Action Canada, 2011), pp. 24-31. 
 ال حقااااااة واملمارسااااااة ال حقااااااة االتتاقااااااا  عاااااان األول التقرياااااارانظاااااار  (215ال 

 .يليها وما 129(، التقرة A/CN.4/660ال املعاهدا  بتتس  يتعلق فيما
 ,Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95 (216ال 

ECHR 2002-VI, para. 85. 
 .Ibid., para. 100 (217ال 
 See also I. v. the United Kingdom [GC], no. 25680/94, 11 July (218ال 

2002, para. 65; Burden and Burden v. the United Kingdom, no. 

13378/05, 12 December 2006, para. 57; Shackell v. the United Kingdom 

(dec.), no. 45851/99, 27 April 2000, para. 1; Schalk and Kopf v. 

Austria, no. 30141/04, ECHR 2010, para. 58. 
 Dudgeon v. the United Kingdom, 22 October 1981, Series A (219ال 

no. 45, in particular para. 60. 
 Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC] (see footnote (220ال 

216 above), in particular para. 85. 

http://www.the-monitor.org/
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 اً جترررررانريتزايرررررم تسررررراحماً ”، خكصرررررت ا  مرررررة إط     نررررراك املتحااااادة
الواقااإل املتمثاال   ريررن خررقل اإلشرراعة إط  “السرركوك اانسرري املثكرري

   الغالبيررررة العظمررررت ريررررن الررررمول األهضرررراء   لكرررر   وعواب،” نرررره 
التعاريرل ريررذ املماعسررايت  ماان املناسااب أو ضرروعيي عتررحمل ريررن اليعرم  مل

   هو رفتااانسية املثكية، ريرن النروس املعرروض اع  هكرت ا  مرة، 
ق   ريرررراً حرررم  اىلرررا  ، “هكيررره فرررزاءايت القرررانو  اانرررائيينبغررري    تطبررر 

تغررض الطرررف هررن التغرر ايت ”تسررتطيذ     ال وابلترراي فرر   ا  مررة
ل املوررتودة الررأ حررمثت    ررذا الصررمد   القررانو  الررماخكي لكررمو 

السرررركطايت   ”و شرررراعيت ا  مررررة كررررذلا إط    . (221ال“األهضرررراء
الوررمالية  اىلررا قررم اريتنعررت   السررنوايت األخرر ة هررن إنفررا   أيرلناادا
،  ريسااتي غاُادوين ضااد اململيااة املتحاادة قضااية . و (222ال“ القررانو 

هكرررت  تقبرررل اارررمل ال لألدلرررة الواضررر،ة الرررأ” ولرررت ا  مرررة  مهيرررة 
لصرا  زايدة القبرول االفتمراهي ملغرايري    ال وفود توفه دوي ريسرتمر  

هلويرررررة  اب القرررررانو     االهرررررطاف لصرررررا     وإمنرررررا ،  وحسرررررل   اهلويرررررة اانسرررررية 
 . ( 223ال “ التحوحل اانسية ااميمة ملغايري اهلوية اانسية هعم همكية  

و  ررررذا، فرررر   ا  مررررة األوعوهيررررة يقررررول اإلنسررررا  تت،قررررق  (21ال
 . المول ة   اعس فعقً التطوعايت االفتماهية تنع     إ ا كانت ا 

__________ 
 ,Dudgeon v. the United Kingdom (see footnote 219 above) (221ال 

para. 60. 
 .Ibid (222ال 
 Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC] (see footnote (223ال 

216 above), para. 85; see also para. 90. 

ركز هكت القضااي املتعكقة ى ،هكت سبيل املثال  ،ويصمل  ذا الويء
القضرااي املتعكقرة ابيرق و (224الاألطفال املولرودين خراعج نطرال الرزواج

  ري ررا  إقاريرة ريؤقررت ( “الغجرر”الالروريرا   اهررايتاملزهروم لربعض 
ريررن ريوا رركة  ااماهررايتالبكررماييت ل رري تررتم ن  ررذن هلررم ختصصرره 

 .(225المنط هيوتا القائم هكت الطحال

املماعسررررة االفتماهيررررة وفررررود سررررتنت     لرررررد ي  و  ررررن     (22ال
ورر ل  اعسررة الحقررة  ايت يل اً   حررم  اترره، لرري  كافيرر ،(القحقررةال

فت ا  مة األوعوهية وريذ  لا، فقم اهط  .عا مةاملتطبيق        كة
ابملماعسرررررررة االفتماهيرررررررة  األحيرررررررا ،  هعرررررررض  ،يقرررررررول اإلنسرررررررا 

 .المول  اعسة  تقييم   ريراً يسا مابهتباع ا 

__________ 
 Mazurek v. France, no. 34406/97, ECHR 2000-II, para. 52; see (224ال 

also Marckx v. Belgium, 13 June 1979, Series A no. 31, para. 41; Inze v. 

Austria, 28 October 1987, Series A no. 126, para. 44; Brauer v. 

Germany, no. 3545/04, 28 May 2009, para. 40. 
 Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, ECHR (225ال 

2001-I, paras. 70 and 93; see also Lee v. the United Kingdom [GC], 

no. 25289/94, 18 January 2001, paras. 95-96; Beard v. the United 

Kingdom [GC], no. 24882/94, 18 January 2001, paras. 104-105; Coster 

v. the United Kingdom [GC], no. 24876/94, 18 January 2001, paras. 

107-108; Jane Smith v. the United Kingdom [GC], no. 25154/94, 18 

January 2001, paras. 100-101 . 




