الفصل الرابع
االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات
ألف -مقدمة

والسااتي العااام  ،)2012عاارض ال ارئيس ناان سااتة اسااتنتاجا أوليااة
إضااافية أعيااد صااياغتها أيضااا ضااوء املناقشااا الاايت دار
إطاار فرياق الدراسااةال .)15وانقاش فريااق الدراساة أيضااا مساألة الشاايل
الذ ينبغت أن تتواصل إطاره األعمال املتعلقة سملوضوع والناتج
احملتم اال هل ااذه األعم ااال .وق اادم ال ارئيس ع ااددا م اان االقرتاح ااا ال اايت
وافق عليها فريق الدراسةال.)16

 -29ق اارر اللجن ااة ،دورهت ااا الس ااتي الع ااام  ،)2008أن ت اادرج
موضوع ”املعاهدا عرب الزمن“ برانمج عملها وأن تنشئ فريق
دراس ا ااة معني ا ااا سملوض ا ااوع دورهت ا ااا احلادي ا ااة والس ا ااتيال .)9وأنش ا ااأ
اللجنا ااة ،دورهتا ااا احلاديا ااة والسا ااتي العا ااام  ،)2009فريا ااق الدراسا ااة
املعين سملعاهدا عرب الزمن ،برائسة السيد غيورغ نوليت .ور ز فريق
الدراسة مناقشاته ،تلك الدورة ،على ادياد القضاااي الايت ينبغات
تغعيتها ااا وأسا اااليب عما اال فريا ااق الدراسا ااة والنا اااتج احملتما اال ألعما ااال
اللجنة بشأن هذا املوضوعال.)10

 -32و الدورة الرابعة والستي ،قرر اللجنة أيضا ،استنادا إىل
توصااية قاادمها فريااق الدراسااةال )17الأ) تغيا ااايل األعمااال املتعلقااة
هبااذا املوض ااوع ،اعتب ااارا م اان الاادورة اخلامس ااة والس ااتي الع ااام ،)2013
على النحو الذ اقرتحه فريق الدراسة؛ والب) تعيي السايد غياورغ
نااوليت مقااررا خاصااا معنيااا مبوضااوع ”االتتاقااا ال حقااة واملمارسااة
ال حقة فيما يتعلق بتتس املعاهدا “ال.)18

 -30و التا اارتة ما اان الا اادورة الثانيا ااة والسا ااتي إىل الا اادورة الرابعا ااة
والس ا ااتي الم ا اان ع ا ااام  2010إىل ع ا ااام  ،)2012أعي ا ااد تش ا ااييل فري ا ااق
الدراس ااة برائس ااة الس اايد غي ااورغ ن ااوليت .وا ااث فري ااق الدراس ااة ث ث ااة
تقااارير قاادمها ال ارئيس بحااورة غ ا رمسيااة ،وهاات تقااارير تعااا  ،علااى
الت اوايل ،االجته ااادا ذا الح االة حمليم ااة الع اادل الدولي ااة وهيئ ااا
التحيا اايم ذا الواليا ااة املخححا ااةال ،)11واالجتها ااادا القضا ااائية
إطااار األنظم ااة اخلاص ااة فيم ااا يتعل ااق سالتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة
ال حق ااةال ،)12واالتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة ال حق ااة م اان جان ااب
الدول خارج إطار اإلجراءا القضائية أو ابه القضائيةال.)13

ابء -النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية
 -33عُارض علااى اللجنااة الاادورة احلاليااة التقرياار األول للمقاارر
جلسااهتا مان 3159
اخلا ال ،)A/CN.4/660ونظر فيه اللجناة
الت ا اارتة م ا اان  6إىل  8أاير/ما ا ااايو و  10و14
إىل  3163املعق ا ااودة
أاير/مايو .2013
 -34وبعا ا ااد أن تنا ا اااول املقا ا اارر اخلا ا ااا  ،تقريا ا ااره األول ،نعا ا اااق
األعمال املتعلقة سملوضاوع وهادفها وانجتهاا احملتمال الالتقارا ،)7-4
نظ ا ا اار القاع ا ا اادة العام ا ا ااة لتتس ا ا ا املعاه ا ا اادا ووس ا ا ااائل تتس ا ا ا
املعاه اادا الالتق ارا  )28-8و االتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااا
ال حقا ااة وسا اايلتي للتتسا ا الالتقا ارا  )64-29وتعريا ااف االتتا اااق
ال ح ااق واملمارس ااة ال حق ااة وس اايلتي لتتس ا املعاه اادا الالتق ارا
 )118-65وإس ااناد املمارس ااة املتعلق ااة سملعاه اادا إىل ال اادول الالتق ارا
 .)144-119وتض ا اامن التقري ا اار أيض ا ااا بع ا ا اإلا ا ااارا إىل ب ا ارانمج
العماال املقباال الالتقاارة  .)145واقارتمب املقاارر اخلااا  ،فيمااا مان اال

 -31و الدورة الثالثة والستي العاام  ،)2011عارض رئايس فرياق
الدراسا ا ااة تسا ا ااعة اسا ا ااتنتاجا أوليا ا ااة أعيا ا ااد صا ا ااياغتها ضا ا ااوء
إطاار فرياق الدراساةال .)14و الادورة الرابعاة
املناقشا الايت دار

__________
ال )9اجللسا ااة  2997املعقا ااودة  8آب/أغسا ااعس  2008الانظا اار حوليا ااة
 ،2008اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان) ،التقاارة  .)353ول ط ا ع علااى املخع ااط
الع ا ااام للموض ا ااوع ،انظ ا اار املرج ا ااإل نتس ا ااه ،املرف ا ااق األول .وأحاط ا اات اجلمعي ا ااة
العاما ا ااة علما ا ااا سلقا ا ارار التقا ا اارة  6ما ا اان قرارها ا ااا  123/63املا ا ااؤر  11ا ا ااانون
األول/ديسمرب .2008
ال )10انظر حولية  ،2009اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرا .226-220
ال )11انظاار حوليااة  ،2010اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان) ،التقارا ،354-345
وحولية  ،2011اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .337
ال )12انظاار حوليااة  ،2011اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان) ،التقارا ،341-338
وحولية  ،2012اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرتي  230و.231
ال )13انظر حولية  ،2012اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرا .234-232
ال )14ل ط ا ع عل ااى ن اان االس ااتنتاجا األولي ااة ال اايت أع اادها رئ اايس فري ااق
الدراسة ،انظر حولية  ،2011اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .344

__________
ال )15ل ط ا ع عل ااى ن اان االس ااتنتاجا األولي ااة ال اايت أع اادها رئ اايس فري ااق
الدراسة ،انظر حولية  ،2012اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .240
ال )16املرجإل نتسه ،التقرا .239-235
ال )17املرجإل نتسه ،التقراتن  226و.239
ال )18املرجإل نتسه ،التقرة .227
19

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

20

واحادة ماان القضاااي األربااإل الاايت تناوهلاا
مشروع استنتاج يتناوهلاال.)19

التقارا ماان  8إىل ،144

 -35وأحالا ا ا ا اات اللجنا ا ا ا ااة ،جلسا ا ا ا ااتها  3163املعقا ا ا ا ااودة
أاير/ما ا ااايو  ،2013مشا ا اااريإل االسا ا ااتنتاجا ما ا اان  1إىل  ،4حسا ا اابما
التقرير األول للمقرر اخلا  ،إىل جلنة الحياغة.
ورد
14

__________
ال )19فيما يلت نن مشاريإل االستنتاجا األربعة اليت اقرتحها املقرر اخلا

”مشروع االستنتاج  -1القاعدة العامة لتتس املعاهدا ووسائل التتس

”تضاإل املااادة  31ماان اتتاقيااة فيينااا لقاانون املعاهاادا  ،سعتبارهااا التزامااا تعاهااداي
وجتسيدا للقانون الدويل العر  ،القاعدة العامة املتعلقة بتتس املعاهدا .
”وقااد يتض اات تتس ا معاه اادة مااا حال ااة بعينهااا إىل تر ي ااز خمتلااف عل ااى
ا ا وس ااائل التتس ا ال اواردة املااادتي  31و 32م اان اتتاقي ااة فيين ااا ،وال س اايما
علااى ناان املعاهاادة أو موضااوعها والغاارض منهااا ،اسااب املعاهاادة أو أحيااام
املعاهدة املعنية.
[]...
”مشروع االستنتاج  -2االتتاقا ال حقة واملمارسة ال حقة وسيلتي

ذوايت حجية التتس

”تُعترب االتتاقا ال حقة واملمارسة ال حقة فيما بي األطراف املعاهدة
وسيلتي ذوايت حجية التتس تؤخذان االعتبار تتس املعاهدا .
”وجيا ااوز أن يسرتاا ااد التتسا ا التعا ااور للمعاها اادة سالتتاقا ااا ال حقا ااة
واملمارسة ال حقة لألطراف.
[]...
”مشا ااروع االسا ااتنتاج  -3تعريا ااف االتتا اااق ال حا ااق واملمارسا ااة ال حقا ااة

وسيلتي لتتس املعاهدا

”ألغاراض تتسا املعاهاادا ” ،االتتااق ال حااق“ هاو اتتاااق واضا بااي
األطراف بعد إبرام املعاهدة بشأن تتس ها أو تعبيق أحيامها.
”وألغ اراض تتس ا املعاهاادا  ،تتي ااون ”املمارس ااة ال حقااة“ م اان س االوك
طاارف واحااد أو أ ثاار ماان أطاراف املعاهاادة فيمااا يتعلااق بتتسا ها أو تعبيقهااا،
مبا ذلك اإلع ان  ،بعد إبرام املعاهدة.
”واملمارسة ال حقة تعبياق املعاهادة الايت تُثبات اتتااق األطاراف بشاأن
تتس ها هت وسايلة تتسا وفقاا للتقارة 3الب) مان املاادة  31مان اتتاقياة فييناا.
وةيان اساتخدام ارساا الحقاة أخاارى وال واروف معيناة وسايلة تتسا
تيميلية وفقا للمادة  32من اتتاقية فيينا.
[]...
”مش ااروع االس ااتنتاج  -4اجله ااا ال اايت ةي اان أن تح اادر عنه ااا املمارس ااة

ال حقة وإسناد هذه املمارسة

”ةين أن تتاألف املمارساة ال حقاة مان التحارفا الايت تحادر عان مجياإل
أجهزة الدولة واليت ةين أن تُسند إىل الدولة ألغراض تتس املعاهدا .
”وةي ا اان أن تؤخ ا ااذ املمارس ا ااة ال حق ا ااة للجه ا ااا التاعل ا ااة األخ ا اارى غ ا ا
الا ا اادول ،مبا ا ااا ذلا ا ااك املمارسا ا ااة االجتماعيا ا ااة ،االعتبا ا ااار ألغا ا اراض تتسا ا ا
املعاهدا  ،وذلك بقدر ماا تانعيس املمارساة ال حقاة للادول أو تُعتماد
إطارها أو تُتخذ دلي عليها“.

 -36ونظ ا ا ا ا اار اللجن ا ا ا ا ااة ،جلس ا ا ا ا ااتها  3172املعق ا ا ا ا ااودة
أاير/م ااايو  ، 2013تقري اار جلن ااة الح ااياغة واعتم ااد بح ااتة مؤقت ااة
سسة مشاريإل استنتاجا الانظر الترع جيم 1-أدانه).
31

 -37واعتم ا ا ا ااد اللجن ا ا ا ااة ،جلس ا ا ا اااهتا م ا ا ا اان  3191إىل
املعقا اودة  5و 6آب/أغسا ااعس  ،2013التعليقا ااا علا ااى مشا اااريإل
االسااتنتاجا الاايت اعتُمااد بحااتة مؤقتااة الاادورة احلاليااة الانظاار
الترع جيم 2-أدانه).
3193

جيم -نص مشاريع االستنتاجات املتعلقـة ابالتفاقـات الالحقـة
واملمارسـ ــة الالحقـ ــة فيمـ ــا يتعلـ ــق بتفسـ ــري املعاهـ ــدات،
بصــيهتها الــيت اعتم ــدهتا اللجنــة بص ــفة مؤقتــة يف دورهت ــا
اخلامسة والستن

 -1نن مشاريإل االستنتاجا
 -38ياارد أدانه ناان مااا اعتمدتااه اللجنااة حا اآلن بحااتة مؤقتااة ماان
مشاريإل االستنتاجا .
االستنتاج  -1القاعدة العامة لتفسري املعاهدات ووسائل التفسري
 -1حتــدد املــاد ن  31و 32مـ اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات ،علــى
التـ ــوال ،القاع ـ ــدة العامـ ــة للتفس ـ ــري والقاع ـ ــدة املتعلقـ ــة بوس ـ ــائل التفس ـ ــري
التكميلية .وتنطبق ها ن القاعد ن أيضاً كقانون دول عريف.
سـ ـر املعاهـ ــدة سـ ـ نيـ ــة وفقـ ـاً للمعـ ـ العـ ــادي الـ ــذي يُعطـ ــى
 -2تف ا
لتعابريها يف السياق الذي ترد في ويف ضوء موضوعها والهرض منها.
 -3تنص الفقرة  3م املـادة  ،31فيمـا تـنص عليـ  ،علـى أن يؤخـذ يف
احلسبان ،ابإلضـافة إىل السـياق( ،أ) أي اتفـاق الحـق بـن األطـراف بشـأن
تفســري املعاه ــدة أو تطبي ــق أحكامهــامم و(ب) أي ارس ــة الحق ــة يف تطبي ــق
املعاهدة تثبت اتفاق األطراف حو تفسري هذه املعاهدة.
 -4جيــوز االســتعانة ابملمارســات الالحقــة األخــرى يف تطبيــق املعاهــدة
كوسيلة تفسري تكميلية مبوجب املادة .32
 -5يتألف تفسري املعاهدة م عملية واحدة مرّكبـة تعطـي االهتمـام املناسـب
ملختلف وسائل التفسري املشار إليها ،على التوال ،يف املادتن  31و.32

االستنتاج  -2االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة كوسيليت
تفسري ذوايت حجية
تش ــكل االتفاق ــات الالحق ــة واملمارس ــة الالحق ــة مبقتض ــى الفق ــرة (3أ)
و(ب) م املادة  ،31ابعتبارمها دليالً موضوعياً على تفاهم األطـراف علـى
معـ ـ املعاهـ ــدة ،وسـ ــيليت تفسـ ــري ذوايت حجيـ ــة يف تطبيـ ــق القاعـ ــدة العامـ ــة
سدة يف املادة .31
لتفسري املعاهدات اجمل ا

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

االستنتاج  -3تفسري مصطلحات املعاهدة ابعتبارها قابلة للتطور
عرب الزم
ميكـ ـ أن تسـ ــاعد االتفاقـ ــات الالحقـ ــة واملمارسـ ــة الالحقـ ــة مبقتضـ ــى
املادتن  31و 32يف حتديد ما إذا كانـت النيـة املفرتضـة لاطـراف عنـد إبـرام
املعاهــدة هــي إعطــاء أي مـ املصــطلحات املســتخدمة معـ قــابالً للتطــور
عرب الزم .

االستنتاج  -4تعريف االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة
” -1االتف ــاق الالح ــق“ ابعتب ــاره وس ــيلة تفس ــري ذات حجي ــة مبقتض ــى
الفقــرة (3أ) مـ املــادة  31هــو اتفــاق بــن األطـراف ،يــتم التوصــل إليـ بعــد
إبرام املعاهدة ،فيما يتعلق بتفسري املعاهدة أو تطبيق أحكامها.
” -2املمارسة الالحقة“ ابعتبارهـا وسـيلة تفسـري ذات حجيـة مبقتضـى
الفقــرة (3ب) م ـ املــادة  31هــي ســلوك يف تطبيــق املعاهــدة ،بعــد إبرامهــا،
يثبت اتفاق األطراف فيما يتعلق بتفسري املعاهدة.
” -3املمارسـ ــة الالحقـ ــة“ األخـ ــرى ابعتبارهـ ــا وسـ ــيلة تفسـ ــري تكميليـ ــة
مبقتضى املادة  32هي سلوك طرف أو أكثر يف تطبيق املعاهدة ،بعد إبرامها.

االستنتاج  -5إسناد املمارسة الالحقة
 -1ميك ـ أن تتــألف املمارســة الالحقــة مبقتضــى املــادتن  31و 32م ـ
أي سلوك يف تطبيق املعاهدة ميكـ إسـناده إىل طـرف مـ أطـراف املعاهـدة
مبوجب القانون الدول.
 -2ال يشكل أي سلوك آخر ،مبا يف ذلك سلوك اجلهات غري التابعة
للدو  ،ارسة الحقة مبقتضى املادتن  31و .32وجيـوز مـع ذلـك أن يكـون
هذا السلوك ذا أمهية عند تقييم املمارسة الالحقة ألطراف املعاهدة.

 -2نا ا اان مشا ا اااريإل االسا ا ااتنتاجا والتعليقا ا ااا عليها ا ااا الا ا اايت
اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة دورهتا اخلامسة والستي
 -39يا اارد أدانه نا اان ما ااا اعتمدتا ااه اللجنا ااة بحا ااتة مؤقتا ااة دورهتا ااا
اخلامسة والستي من مشاريإل االستنتاجا مقرتنة سلتعليقا عليها.
مقدمة
ال )1تستند مشاريإل االستنتاجا التالية إىل اتتاقية فيينا لقانون
املعاها اادا الاتتاقيا ااة فيينا ااا لعا ااام  )1969الا اايت تشا اايل إطا ااار العما اال
املتعلق مبوضوع ”االتتاقا ال حقة واملمارسة ال حقة فيما يتعلاق
بتتس ا املعاه اادا “ .وتعت اارب اللجن ااة أن القواع ااد ذا الح االة م اان
اتتاقية فيينا لعام  1969تتمتإل اليوم بقبول عامال.)20
__________
ال )20انظر أدانه مشروع االستنتاج  ،1التقرة  ،1والتعليق املحاحب له.
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ال )2وتتساام مشاااريإل االس ااتنتاجا اخلمسااة األوىل بعااابإل ع ااام.
وسوف تُبحث جوانب أخرى من املوضاوع ،وعلاى وجاه اخلحاو
نقاط أ ثر اديدا ،مرحلة الحقة من العمل.

االستنتاج  -1القاعدة العامة لتفسري املعاهدات
ووسائل التفسري
 -1حت ـ ـ ــدد امل ـ ـ ــاد ن  31و 32مـ ـ ـ ـ اتفاقي ـ ـ ــة فيين ـ ـ ــا لق ـ ـ ــانون
املعاه ــدات ،عل ــى الت ــوال ،القاع ــدة العام ــة للتفس ــري والقاع ــدة
املتعلقــة بوســائل التفســري التكميليــة .وتنطبــق هــا ن القاعــد ن
أيضاً كقانون دول عريف.
س ـر املعاه ــدة س ـ ني ــة وفق ـاً للمع ـ الع ــادي ال ــذي
 -2تف ا
يُعطــى لتعابريهــا يف الســياق الــذي تــرد في ـ ويف ضــوء موضــوعها
والهرض منها.
 -3تنص الفقرة  3م املـادة  ،31فيمـا تـنص عليـ  ،علـى أن
يؤخــذ يف احلســبان ،ابإلضــافة إىل الســياق( ،أ) أي اتفــاق الحــق
ب ـ ــن األط ـ ـراف بش ـ ــأن تفس ـ ــري املعاه ـ ــدة أو تطبي ـ ــق أحكامه ـ ــامم
و(ب) أي ارس ـ ــة الحق ـ ــة يف تطبي ـ ــق املعاه ـ ــدة تثب ـ ــت اتف ـ ــاق
األطراف حو تفسري هذه املعاهدة.
 -4جيــوز االســتعانة ابملمارســات الالحقــة األخــرى يف تطبيــق
املعاهدة كوسيلة تفسري تكميلية مبوجب املادة .32
 -5يتــألف تفســري املعاهــدة م ـ عمليــة واحــدة مرّكبــة تعط ـي
االهتمــام املناســب ملختلــف وســائل التفســري املشــار إليهــا ،علــى
التوال ،يف املادتن  31و.32

التعليق
ال )1يَعت ااربُ مش ااروع االس ااتنتاج  1االتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة
إطا ا ااار قواعا ا ااد تتس ا ا ا
ال حقا ا ااة وسا ا اايلتي لتتس ا ا ا املعاها ا اادا
املعاه اادا املنح ااو عليه ااا امل ااادتي  31و 32م اان اتتاقي ااة فيين ااا
لعا ااام  .1969ويشا ا العنا اوان ”القاعا اادة العاما ااة لتتسا ا املعاها اادا
ووس ااائل التتس ا “ إىل نقعت ااي أوال ،امل ااادة  31م اان اتتاقي ااة فيين ااا،
يا اال ،ها اات ”القاع ا اادة العاما ااة“ لتتس ا ا املعاه ا اادا ال ،)21واثني ا ااا،
املاداتن  31و 32من اتتاقية فيينا تقدمان ،معا ،عددا مان ”وساائل
التتس ا “ الاايت جيااب الاملااادة  )31أو جيااوز الاملااادة  )32أن تؤخااذ
االعتبار تتس املعاهدا ال.)22

__________
ال )21عنوان املادة  31من اتتاقية فيينا لعام .1969
ال )22انظا ا اار التقريا ا اار األول عا ا اان االتتاقا ا ااا ال حقا ا ااة واملمارسا ا ااة ال حقا ا ااة
فيما يتعلق بتتس املعاهادا ال ،)A/CN.4/660التقارة 8؛ انظار أيضاا M. E.
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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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

ال )2وتؤ د التقرة  1من مشاروع االساتنتاج  1ع قاة الارتابط باي
املادتي  31و 32من اتتاقية فيينا لعام  ،1969فض عن احلقيقة اليت
متادها ااا أن ها ااذين احليما ااي جيسا اادان ،معا ااا ،قا ااانوان دوليا ااا عرفيا ااا.
وتوض اإلاارة إىل لتا املادتي  31و 32منذ البداياة الساياق العاام
الاذ جيار إطااره تناااول االتتاقاا ال حقاة واملمارساة ال حقااة
مشاريإل االستنتاجا .
ال )3ومإل أن املادة  31تنن على القاعدة العامة واملادة  32تتناول
وسااائل التتسا التيميليااة ،ف نااه جتااب قاراءة لتااا القاعاادتيال )23معااا،
حيااث إهنمااا تشااي ن إطااارا متيااام لتتسا املعاهاادا  .فاملااادة 32
تشتمل على حد فاصل بي وساائل التتسا الرئيساية حسابما تارد
املا ااادة 31ال ،)24وها اات وسا ااائل جيا ااب أن تؤخا ااذ مجيعها ااا االعتبا ااار
عمليااة التتسا  ،و”وسااائل التتسا التيميليااة“ الاايت جتااوز االسااتعانة
هب ااا عن اادما ي ااتمخ التتس ا وفق ااا للم ااادة  31ع اان مع ااذ ملت اابس أو
غام ل تتاقية أو ملا يرد فيها من تعااب  ،أو يتضات إىل نتيجاة مان
الواض أهنا تتسم سلعبثية أو ال معقولية.
ال )4وتؤ اد اجلملاة الثانيااة مان التقارة  1ماان مشاروع االسااتنتاج
أن القواعااد امليرسااة املااادتي  31و 32ماان اتتاقيااة فيينااا تعاارب عاان
الق ااانون الا اادويل الع اار ال .)25وقا ااد أق اار احملا ااا م واهليئ ااا القضا ااائية
اابإل الع اار هل ااذه القواع ااد .وه ااذا الق ااول يس اار  ،بح ااتة
الدولي ااة الع ا َ
1

خاصااة ،علااى حميمااة العاادل الدوليااةال )26واحمليمااة الدوليااة لقااانون
البح ااارال )27وعل ااى عملي ااا التحي اايم ب ااي ال اادولال )28وعل ااى هيئ ااة
االس ااتئناف التابع ااة ملنظم ااة التج ااارة العاملي ااةال )29واحمليم ااة األوروبي ااة

__________
ال )26طاحونتاا اللباااب علااى هناار أوروغاوا الاألرجنتااي ضااد أوروغاوا ) الاتتاقيااة
فيين ا ااا ،املا ا ااادة )31؛ الن ا ازاع املتعلا ا ااق اقا ا ااوق امل ح ا ااة وما ا ااا يتحا ا اال هب ا ااا ما ا اان حقا ا ااوق
ال وس ااتارييا ض ااد نيي اااراغوا)؛ تعبي ااق اتتاقي ااة من ااإل جرة ااة اإلسدة اجلماعي ااة واملعاقب ااة
عليهااا الالبوساانة واهلرسااك ضااد صاربيا واجلباال األسااود)؛ اآلاثر القانونيااة الناااائة عاان
تشا ااييد جا اادار األرض التلسا ااعينية احملتلا ااة؛ أبينا ااا ومواطنا ااون ميسا اايييون آخا اارون
الامليساايك ضااد الاوالاي املتحاادة األمريييااة)؛ الساايادة علااى باوالو ليغيتاان وباوالو
سا اايبادان الإندونيسا اايا/ماليزاي)؛ الغرانا ااد الأملانيا ااا ضا ااد الا اوالاي املتحا اادة األمريييا ااة)
الاتتاقيا ااة فيينا ااا ،املا ااادة )31؛ جزيا اارة اسيييلت/سا اايدودو البوتسا اواان/انميبيا) الاتتاقيا ااة
فيين ااا ،امل ااادة )31؛ الن ازاع اإلقليم اات الاجلماه ي ااة العربي ااة الليبية/تش اااد) الاتتاقي ااة فيين ااا،
املاادة 31؛ وال ياارد ذ اار صاري للمااادة  32ماان اتتاقيااة فيينااا ،ولياان يشااار إىل وسااائل
التتس التيميلية) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay),

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.

__________
ال )23ل ط ا ع عل ااى مع ااذ مح ااعل ”القواع ااد“ ه ااذا الس ااياق ،انظ اار
حوليااة  ،1966اجمللااد الثااان ،الوثيقااة  A/6309/Rev.1الاجلاازء الثااان)-218 ،
220؛ و R. K. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford, Oxford
.University Press, 2008), pp. 36-38
ال )24حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 ،223التقرة ال)19؛ التقرير الثالث عن قانون املعاهدا الذ أعاده السا
مهتا ا ا اار والا ا ا اادوك ،املقا ا ا اارر اخلا ا ا ااا  ،حوليا ا ا ااة  ،1964اجمللا ا ا ااد الثا ا ا ااان ،الوثيقا ا ا ااة
 58و ،59التق اارة ال)21؛ M. K. Yasseen,
 A/CN.4/167و،Add.1-3
“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
الY. le Bouthillier, “Commentary on Article 32 of the Vienna )25
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

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
الResponsibilities and obligations of States sponsoring persons )27
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
ال )28قضا ااية آيا اارن رايا اان الاتتاقيا ااة فيينا ااا ،املا اااداتن  31و)32

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
ال )29ت اانن امل ااادة  ،3التق اارة  ،2م اان التت اااهم املتعل ااق سلقواع ااد واإلج اراءا
اليت ايم تسوية املنازعا على أن ”هدفه يتمثل [ ]...توضاي األحياام
القائم ااة ل تتاق ااا [الداخل ااة إط ااار منظم ااة التج ااارة العاملي ااة] وفق ااا للقواع ااد
العرفية لتتس القانون الادويل العاام“ ،ولينهاا ال تشا اديادا إىل املاادتي 31
و 32م اان اتتاقيا ااة فيين ااا .غا ا أن هيئ ااة االسا ااتئناف دأب اات علا ااى االعا ارتاف أبن
امل ااادتي  31و 32جتس اادان قواعا ااد الق ااانون ال اادويل العا اار  ،وق ااد جل ااأ إليهما ااا
سإلا ا ااارة إىل امل ا ااادة  ،3التق ا اارة  ،2م ا اان التت ا اااهم .انظ ا اار ،عل ا ااى س ا اابيل املث ا ااال،

الا ااوالاي املتحا اادة  -املعا اااي اخلاصا ااة سلبنا ازين املعا اااد تر يبا ااه والبنا ازين العا اااد
الاتتاقي ااة فيين ااا ،امل ااادة  ،31التقا اارة )1؛ والي اااسن  -الضا ارائب عل ااى املشا ااروس
اليحولية الاتتاقية فيينا ،املاداتن  31وWTO, Appellate Body Report, )32

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات
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حلقوق اإلنسانال )30وحميمة البلدان األمرييية حلقاوق اإلنساان
وحميماة العادل التابعاة ل اااد األورويبال )32واهليئاا القضاائية الايت
أنش ااأها املر ااز ال اادويل لتس ااوية منازع ااا االس ااتثمار مبوج ااب اتتاقي ااة
تسا ااوية املنازعا ااا االسا ااتثمارية النااا اائة با ااي الا اادول ورعا ااااي الا اادول
املا ااادتي  31و32
األخ اارىال .)33وم اان ت ،تنعب ااق القواع ااد الا اواردة
بوص ااتها ق ااانوان تعاه ااداي يس اار عل ااى ال اادول ال اايت ه اات أطا اراف
اتتاقية فيينا فيما يتعلق سملعاهدا اليت تدخل نعااق االتتاقياة،
وتنعبق بوصتها قانوان دوليا عرفيا فيما بي الدول افة.

ال )5ونظاار اللجنااة أيض ااا إميانيااة اإلحال ااة إىل املااادة  33م اان
اتتاقية فييناا مشاروع االساتنتاج  ،1وفيماا إذا اان هاذا احليام يعارب
باادوره عاان قااانون دويل عاار أم ال .وقااد تيااون املااادة  33ذا صاالة
مبش ا ا اااريإل االس ا ا ااتنتاجا املتعلقا ا ا ااة مبوض ا ا ااوع ”االتتاق ا ا ااا ال حقا ا ا ااة
واملمارس ااة ال حقا ااة فيم ااا يتعلا ااق بتتسا ا املعاها اادا “ .فا ا ”االتتا اااق
ال حق“ مبقتضى التقرة 3الأ) من املادة  ،31على سبيل املثال ،ةين
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
هذه القضية خ ل االضع ع سألعمال املقبلة املتحلة سملوضوع.

United States—Standards for Reformulated and Conventional

ال )6ونظا اار اللجنا ااة ،بوجا ااه خا ااا  ،فيما ااا إذا انا اات القواعا ااد
تعرب عن القاانون الادويل العار أم ال.
املنحو عليها املادة ّ 33
وأعرب بع األعضااء عان اعتقاادهم أبن مجياإل القواعاد الاواردة
املادة  33جتساد القاانون الادويل العار  ،حاي أراد الابع اآلخار
ت اارك الب اااب متتوح ااا أم ااام إمياني ااة أن تي ااون بع ا القواع ااد فق ااط
املنح ااو عليه ااا ه ااذا احلي اام ،ول اايس مجيعه ااا ،ه اات ال اايت ةي اان
وصتها بذلك .فاالجتهادا القضائية للمحا م واهليئا القضائية
الدولية مل اسم بعد هذه املسألة سليامل .فمحيمة العدل الدولية
وهيئااة االسااتئناف التابعااة ملنظمااة التجااارة العامليااة اعتاارب أن أج ازاء
م اان امل ااادة  33جتس ااد قواع ا َاد م اان قواع ااد الق ااانون ال اادويل الع اار
قض ااية الغران ااد ،اعرتف اات حميم ااة الع اادل الدولي ااة أبن التق اارة  4م اان
املااادة  33تعاارب عاان القااانون الاادويل العاار ال .)34واألماار أقاال وضااوحا
قضاية
خبحو ما إذا انات حميماة العادل الدولياة قاد اعتارب
جزيرة اسيييلت/سيدودو أن التقارة  3مان املاادة  33جتساد قاعادة
عرفيا ااة أم الال .)35وأقا اار هيئا ااة االسا ااتئناف التابعا ااة ملنظما ااة التجا ااارة
العاملياة أبن القاعاادتي الاواردتي التقارتي  3و 4جتساادان القااانون
العا اار ال .)36ووجا ااد حميما ااة التحيا اايم قضا ااية الا ااديون اخلارجيا ااة

ال)31

Gasoline, WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996, sect. III.B; and WTO,
Appellate Body Report, Japan—Taxes on Alcoholic Beverages,
1

adopted

WT/DS11/AB/R,

WT/DS10/AB/R,

WT/DS8/AB/R,

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
ال )30غولدر ضد اململية املتحدة؛ فيتولاد ليتتاا ضاد بولنادا الاتتاقياة فييناا ،املاادة
)31؛ دةا وسييااارا ضااد تر يااا الاملاواد ماان  31إىل  ،33علااى ااو مااا يُتهاام ضاامنا)

;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
ال )31أث اار التحتظ ااا عل ااى دخ ااول االتتاقي ااة األمرييي ااة حلق ااوق اإلنس ااان حي ااز
النت ا اااذ الامل ا اااداتن  74و )75الاتتاقي ا ااة فيين ا ااا ،امل ا اااداتن  31و ،32عل ا ااى ا ااو م ا ااا يُته ا اام
ضاامنا)؛ هيلا وُنسااتانتي وبنجااامي وآخاارون ضااد ترينيااداد وتوسغااو الاتتاقيااة فيينااا،
املادة  ،31التقرة The Effect of Reservations on the Entry into Force of the )1

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
ال )32ار ة ف ما بريتا ضد ميتب اجلمارك الرئيست مبيناء هامبورغ الاتتاقياة
فييناا ،املاادة Firma Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, )31
Judgment, 25 February 2010, Case C-386/08, European Court Reports

.2010, p. I-01289, paras. 41-43
ال )33التحييم الذ تضعلإل به جلنة األمم املتحدة للقانون التجاار الادويل،
ااار ة انااايوانل غريااد ضااد مجهوريااة األرجنتااي الاتتاقيااة فيينااا ،املاااداتن  31و)32؛

مؤسسااة ااانتُر ضااد الاوالاي املتحاادة األمريييااة ومؤسسااة ِمتِباك ومؤسسااة متبااك
ل ستثمارا ومؤسسة ِمتبك للحناعا ضد الاوالاي املتحادة األمرييياة واار ة
ترمينال فورست برود تس ضد الوالاي املتحدة األمرييية الاتتاقية فيينا ،املاداتن

 31و)32

National Grid plc v. The Argentine Republic, Decision on

;)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

__________
ال.LaGrand (see footnote 26 above), p. 502, para. 101 )34
الKasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1062, para. 25 )35؛
وقااد ييااون قيااام احمليمااة بتعبيااق هااذا احلياام راجعااا فقااط إىل عاادم حاادوث خا ف
بي األطراف بشأن تعبيقه.
ال )36التحديد النهائت للرسوم التعويضية بشأن أنواع معيّنة من ألوامب اخلشاب
الل ااي م اان ن اادا الاتتاقي ااة فيين ااا ،امل ااادة  ،33التق اارة )3؛ ال اوالاي املتح اادة  -دع اام
قعاان األراضاات املرتتعااة ،حيااث طبقاات هيئااة االسااتئناف املااادة  ،33التقاارة  ،3ماان
اتتاقية فيينا ،وذ رهتا ذ را صرحيا ،مان دون أن تشا إىل مر زهاا العار ؛ اايلت -
نظااام حاازم األسااعار والتااداب احلمائيااة املتعلقااة باابع املنتجااا الزراعيااة الاتتاقيااة
فييناا ،املاادة  ،33التقارة WTO, Appellate Body Report, United States— )4

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

24

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

األملانيا ااة أن التقا اارة ” 1تتضا اامن“ ”مبا اادأ“ال .)37وذهبا اات احمليما ااة
الدولية لقانون البحاار واحمليماة األوروبياة حلقاوق اإلنساان إىل أبعاد
من ذلك خبعوة ،فأ دات أن املادة  33يل جتسد قاانوان عرفيااال.)38
وهي ا ااذا ،توج ا ااد مؤا ا ارا مهم ا ااة الس ا اوابق القض ا ااائية عل ا ااى أن
املادة  ،33أب ملها ،جتسد سلتعل قانوان دوليا عرفيا.
ال )7والتقارة  2ماان مشاروع االسااتنتاج  1تستنسا ناان التقاارة
من املادة  ، 31سلنظر إىل أمهيتها للموضوع .فالتقرة  1من املادة 31
هاات نقعااة االنعا ق أل تتسا للمعاهاادا وفقااا للقاعاادة العامااة
الا اواردة املا ااادة  31يا اال .والغا اارض ما اان ذلا ااك ها ااو املسا ااامهة
ضمان التوازن عملية التتس بي تقييم محعلحا املعاهدة
السياق الذ ترد فيه و ضوء موضوع املعاهدة والغرض منها ،من
جها ااة ،وبا ااي االعتبا ااارا املتحا االة سالتتاقا ااا ال حقا ااة واملمارسا ااة
ال حقة الواردة مشاريإل االساتنتاجا التالياة ،مان جهاة أخارى.
غ أن تيرار التقرة  1من املادة  31فقرة مستقلة ال يهادف إىل
اإلحي اااء أبن هل ااذه التق اارة ،ولوس ااائل التتس ا امل ااذ ورة فيه ااا ،أس اابقية
جوهريااة إطااار املااادة  31نتسااها .فجميااإل وسااائل التتسا الاواردة
املادة  31تشيل أجزاء من قاعدة واحدة متياملةال.)39
1

ال )8والتق ا اارة  3تستنس ا ا الح ا ااياغة املس ا ااتخدمة التق ا اارة 3الأ)
والب) من املادة  31من اتتاقية فيينا ،وذلك ليت تضإل االتتاقاا
ال حقا ا ااة واملمارسا ا ااة ال حقا ا ااة ،بوصا ا ااتهما حما ا اال الرت يا ا ااز الرئيسا ا اات
للموض ا ا ااوع ،موض ا ا ااعهما م ا ا اان اإلط ا ا ااار الق ا ا ااانون الع ا ا ااام لتتس ا ا ا
املعاهاادا  .وسلتااايل ،فقااد أُبقاات علااى العبااارة االسااته لية للتقاارة 3
من املادة  ،31وهت العبارة اليت تنن على أنه ”يؤخذ احلسبان،

__________
الCase concerning the question whether the re-evaluation of the )37
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
ال )38مسا ااؤوليا والتزاما ااا الا اادول الراعيا ااة لألاا ااخا والييا اااان فيما ااا
يتحاال سألنشااعة املنعقااة؛ غولاادر ضااد اململيااة املتحاادة؛ فيتولااد ليتتااا ضااد
بولن ا اادا؛ دة ا ا وسيي ا ااارا ض ا ااد تر يا ا ااا الاتتاقي ا ااة فيين ا ااا ،امل ا اواد ما ا اان  31إىل )33
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
ال )39حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 219و ،220التقاارة ال .)8انظاار ،سلتتحاايل ،التقاارة ال )12ماان التعليااق علااى
التقرة  5من مشروع االستنتاج  1أدانه.

سإلضااافة إىل السااياق“ ،ماان أجاال التأ يااد علااى أن تقياايم وسااائل
التتس ا ا امل ا ااذ ورة التق ا اارة 3الأ) والب) م ا اان امل ا ااادة  31ه ا ااو ج ا اازء
ال يتجزأ من القاعدة العامة للتتس الواردة املادة 31ال.)40
ال )9وتبي التقرة  4أن املمارسة ال حقة تعبيق املعاهدة اليت
التق ا اارة 3الب) م ا اان امل ا ااادة 31
ال تس ا ااتو مجي ا ااإل املع ا اااي ال ا اواردة
تدخل مإل ذلك نعااق املاادة  .32فاملاادة  32تتضامن قائماة غا
ححا ارية بوسا ااائل التتسا ا التيميليا ااةال .)41وتقتا اابس التقا اارة  4عبا ااارة
”[جيا ااوز] االسا ااتعانة“ ما اان املا ااادة  32للحتا ااظ علا ااى التمييا ااز با ااي
املاادة 31
العابإل اإللزامت لا أخذ وسائل التتس املشاار إليهاا
احلسبان وبي العابإل التقدير الستخدام وسائل التتس التيميلية
مبوجب املادة .32
ال )10وبحتة خاصة ،جيوز أن تُستخدم ،وسايلة تتسا تيميلياة،
املمارسا ااة ال حقا ااة الا اايت تا ااتم تعبيقا ااا ملعاها اادة ما اان املعاها اادا والا اايت
ال تُثبِات اتتاقااا عليهااا ماان جانااب مجيااإل األطاراف املعاهاادة ،وإ ااا
اتتاق ااا م اان جان ااب ط اارف واح ااد فق ااط أو أ ث اار .وق ااد ذ اار اللجن ااة
ال)43
ذل ااكال ،)42واعرتف اات ب ااه منذئ ااذ احمل ااا م واهليئ ااا القض ااائية الدولي ااة
واملؤلتا القانونيةال )44الانظر ،ملزياد مان التتحايل ،التقارا مان ال)22
إىل ال )36من التعليق على مشروع االستنتاج .)4
__________
ال )40حولي ا ااة  ،1966اجملل ا ااد الث ا ااان ،الوثيق ا ااة  A/6309/Rev.1الاجل ا اازء الث ا ااان)،
 ،220التقارة ال)8؛ “Introductory report for the ILC Study Group on
.treaties over time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 169, at p. 177
ال.Yasseen (see footnote 24 above), p. 79 )41
ال )42حولية  ،1964اجمللد الثان ،الوثيقة  203 ،A/5809و ،204التقرة ال.)13
الKasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1096, paras. )43
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,
Communities—Customs

European

Report,

Body

Appellate

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
WT/DS384/AB/R,

Requirements,

)(COOL

Labelling

Origin

.WT/DS386/AB/R, adopted 23 July 2012, para. 452
ال ]...[” Yasseen (see footnote 24 above), p. 52 )44اتتاقياة فييناا
ال تعتا اارب املمارسا اةَ ال حقا ااة بوجا ااه ع ا ااام عنحا ارا ما اان عناصا اار القاعا اادة العام ا ااة
للتتسا  ،ولياان تعتاارب أن ارسااة الحقااة معيّنااة هاات الاايت تشاايل عنحارا هااذا،
أال وهات املمارساة ال حقاة الايت ال تيااون متساقة فحساب ،وإ اا أيضاا مشاارت ة
بي مجيإل األطراف [ ]...وما خ ذلك من املمارسة ال حقة ةين أن يياون
وسايلة تيميلياة للتتسا  ،وفقاا للماادة  32مان اتتاقياة فييناا*“؛ Sinclair (see

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

ال )11ومإل ذلك ،مل تعترب اللجنة أنه ينبغت تناول املمارسة ال حقاة
الا ا ا ا اايت ال جتا ا ا ا اار ” [إطا ا ا ا ااار] تعبيا ا ا ا ااق املعاها ا ا ا اادة“ ،مشا ا ا ا اااريإل
االس ااتنتاجا ه ااذه ،بوص ااتها وس اايلة تتس ا تيميلي ااة .غ ا أن ه ااذه
املمارسة ،وروف معينة ،قاد تياون بادورها وسايلة تتسا تيميلياة
ذا صلةال .)45ولين هذه املمارسة تتجاوز ما تتناوله اللجنة اآلن
إطااار املوضااوع احلااايل ،إال سلقاادر الااذ قااد تساااهم بااه ”تقياايم“
املمارس ااة ال حق ااة ذا الح االة ال اايت جت اار إط ااار تعبي ااق املعاه اادة
الانظر مشروع االستنتاج  5والتعلياق علياه) .وهياذا ،تشارتط التقارة 4
م اان مش ااروع االس ااتنتاج  1أن تي ااون أي ااة ارس ااة الحق ااة ” [إط ااار]
تعبيق املعاهادة“ ،ماا تشارتط ذلاك التقارة  3مان مشاروع االساتنتاج
تعرف ”’املمارسة ال حقة‘ األخرى“.
 4اليت ّ
ال )12واعترب اللجنة أنه من املهم إ مال مشروع االستنتاج  1من
خا ل التأ يااد ،التقاارة 5ال ،)46علااى أنااه سلاارغم ماان هيياال مشااروع
االستنتاج  1الذ ينتقل من العام إىل األ ثر خحوصية ،فا ن عملياة
التتس ا ا ”عملي ا ااة واح ا اادة مر ب ا ااة“ تتعل ا ااب ”االهتم ا ااام املناس ا ااب“
بوسائل التتس املختلتةال .)47وعبارة ”عملية واحدة مر باة“ ماأخوذة
من تعليق اللجناة علاى مشااريإل املاواد املتعلقاة بقاانون املعاهادا لعاام
 ]...[” footnote 24 above), p. 138التق اارة 3الب) م اان امل ااادة  31م اان
االتتاقي ااة [تش اامل] فق ااط ا ااي حم ااددا م اان أا اايال املمارس ااة ال حق ااة  -أ
املمارسة ال حقة املتسقة واملشرت ة بي مجيإل األطراف .واملمارسة ال حقة اليت

ال تن اادرج إطا ااار ها ااذا التعريا ااف الضا اايق ةيا ان ما ااإل ذلا ااك أن تشا اايل وسا اايلة
املااادة  32ماان االتتاقيااة*“؛ S. Torres
تيميليااة للتتسا سملعااذ املقحااود
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. SucharipaBehrmann 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
الL. Boisson de Chazournes, “Subsequent practice, practices, )45
and ‘family resemblance’: Towards embedding subsequent practice in
its operative milieu”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 53, at

.pp. 59-62
ال )46التقرياار األول عاان االتتاقااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة فيمااا يتعلااق
بتتسا املعاهاادا ال)A/CN.4/660؛ “Introductory report for the ILC
Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29

.above), pp. 171 and 177
ال )47فيم ااا يتعل ااق سخ اات ف وويت ااة االتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة ال حق ااة
سلنسابة إىل وساائل التتسا األخارى ،انظار التقريار األول عان االتتاقاا ال حقااة
واملمارسااة ال حقااة فيمااا يتعلااق بتتسا املعاهاادا ال ،)A/CN.4/660التقارا 57-42؛
انظار أيضاا “Introductory report for the ILC Study Group on treaties over
.time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 183
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1966ال .)48وق ا ااد ذ ا اار اللجن ا ااة ذل ا ااك التعلي ا ااق أيض ا ااا أهن ا ااا تعت ا اازم
”التأ يد على أن عملية التتس تشيل وحدة واحدة“ال.)49
ال )13وتوضا التقاارة  5ماان مشااروع االسااتنتاج  1أيضااا أنااه جيااب
إععاء االهتمام املناسب أثناء عملية التتس  ،بوصتها ”عملياة
واحا ا اادة مر با ا ااة“ ،إىل خمتلا ا ااف وسا ا ااائل التتسا ا ا املشا ا ااار إليها ا ااا
املا ااادتي  31و .32غا ا أن اللجنا ااة مل تا اار أنا ااه ما اان الضا اارور إدراج
إحالة ،من سب َس ْوق األمثلة ،إىل وسيلة تتس حمددة واحدة ،أو
أ ثا اار ،نا اان التقا اارة  5ما اان مشا ااروع االسا ااتنتاج 1ال .)50و ها ااذا
جتنحا اب الحتما ااال حا اادوث سا ااوء فها اام متا اااده أنا ااه أل ما اان وسا ااائل
التتسا املختلتااة أولوياة علااى الوساائل األخاارى ،بحارف النظاار عاان
احليم التعاهد املعين أو عن احلالة املعنية.
ال )14وتسا ااتخدم التقا اارة  5محا ااعل ”وسا ااائل التتسا ا “ .وها ااذا
املحعل ال يقتحر على ”وسائل التتس التيميلية“ املشاار إليهاا
املااادة  ،32وإ ااا يشاامل أيضااا العناصاار املااذ ورة املااادة 31ال.)51
و ح ااي أن اللجن ااة اس ااتخدمت أحي اااان تعليقه ااا عل ااى مش اااريإل
املا اواد املتعلقا ااة بقا ااانون املعاها اادا محا ااعلحت ”وسا ااائل التتسا ا “
و”عناصا اار التتس ا ا “ مرتادف ا ااي ،فق ا ااد أبق ا اات اللجن ا ااة ،ألغ ا اراض
املوضوع قيد النظر ،على محاعل ”وساائل التتسا “ ألناه يحاف
أيضا ااا وويتا ااة ها ااذه الوسا ااائل عمليا ااة التتسا ا بوصا ااتها أداةال.)52
املاادتي 31
ومحعل ”وسائل“ ال يباعد بي العناصر املاذ ورة
و ، 32بل إنه يش إىل أن ليل من هاذه الوساائل وويتاة عملياة
التتسا الايت تتسام أبهناا عملياة ”وحيادة“ ،وأبهناا الوقات نتسااه
عملي ااة ”مر ب ااة“ال .)53و م ااا تب اادأ احمل ااا م ع ااادة اس ااتدالالهتا ببح ااث
محعلحا املعاهدة ت تواصل ،عملية تتاعليةال ،)54اليال تلاك
__________
ال )48حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 219و ،220التقرة ال.)8
ال )49املرجإل نتسه.
ال )50ه ا ااذا م ا ااا ا ااان ق ا ااد اقرتح ا ااه املق ا اارر اخل ا ااا انظ ا اار التقري ا اار األول عا ا اان
االتتاقا ا ا ااا ال حقا ا ا ااة واملمارسا ا ا ااة ال حقا ا ا ااة فيما ا ا ااا يتعلا ا ا ااق بتتسا ا ا ا املعاها ا ا اادا
ال ،)A/CN.4/660التقا ا اارة  28ال”القاعا ا اادة العاما ا ااة لتتسا ا ا املعاها ا اادا ووسا ا ااائل
التتس  ]...[ -وقد يتضت تتس معاهدة ما حالاة بعينهاا إىل تر ياز خمتلاف
على ا وسائل التتسا الاواردة املاادتي  31و 32مان اتتاقياة فييناا ،وال سايما
عل ااى نا اان املعاه اادة أو موضا ااوعها والغ اارض منها ااا ،اس ااب املعاها اادة أو أحيا ااام
املعاهدة املعنية“) .انظر أيضا التحليل الوارد املرجإل نتسه ،التقرا .27-8
ال )51انظاار أيضااا التعليااق علااى مشااروع االسااتنتاج  ،1التقاارة 1؛ Villiger,
;“The 1969 Vienna Convention …” (see footnote 22 above), p. 129

.Daillier, Forteau and Pellet (see footnote 25 above), pp. 284-289
ال )52انظر احملضر املوجز للجلسة  3172املعقودة  31أاير/مايو .2013
ال )53حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 219و ،220التقرة ال.)8
ال )54املرجإل نتسه.
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سا ا ااياقها و ضا ا ااوء موضا ا ااوع املعاها ا اادة والغا ا اارض
املحا ا ااعلحا
ال)55
منها  ،جيب أ عملياة مان عملياا تتسا املعاهادا البادءُ
سلتحديا ااد الا اادقيق ألمهيا ااة خمتلا ااف وسا ااائل التتسا ا قبا اال ”إلقائها ااا
البوتقااة“ال ،)56وذلااك للتوصاال إىل تتس ا سااليم عاان طريااق م اان
هذه الوسائل الوزن املناسب ع قة ل منها سألخرى.
ال )15وق ااد يس ااتر االلت ازام إبعع اااء ”االهتم ااام املناس ااب ملختل ااف
وس ا ااائل التتس ا ا “ ح ا اااال معين ا ااة ل ا اادى تتس ا ا معاه ا اادة م ا اان
املعاهاادا عاان الرت يااز بقاادر متباااين علااى خمتلااف وسااائل التتسا ،
تبعااا للمعاهاادة املعنيااة أو ألحيااام تلااك املعاهاادةال .)57وال يعااين هااذا
أن احمليمة ،أو أ جهة متسارة أخارى ،تتمتاإل بقادر ماا مان احلرياة
اختي ا ااار يتي ا ااة اس ا ااتخدام وتعبيا ا ااق وس ا ااائل التتسا ا ا املختلتا ا ااة.
يوجه التتس هو اضع ع اجلهة املتسرة سلتقيايم الاذ يتمثال
فما ّ
اديد أمهية خمتلف وسائل التتس حالة بعينها واديد يتية
تتاعله ااا م ااإل وس ااائل التتس ا األخ اارى احلال ااة املعني ااة م اان خ ا ل
إععائهااا الااوزن املناسااب اساان نيااة ،مااا هااو معلااوب القاعاادة
الا اايت يتعا ااي تعبيقها ااا .وينبغا اات أن يتضا اامن ها ااذا التقيا اايم النظ ا اار
التقييم ا ااا والق ا ارارا الس ا ااابقة ذا الح ا االة اجمل ا ااال نتس ا ااه ،إن
أميا اان ذلا ااك و ا ااان قا اااب للتعبيا ااق العملا اات ،ورمبا ااا أيضا ااا النظا اار
اجملاال األخرى ذا الحلةال.)58
__________
ال )55املرجاإل نتساه،

 ،219التقارة ال)6؛

Yasseen (see footnote 24

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
ال )56حوليااة  ،1966اجمللااد الثااان ،الوثيقااة  A/6309/Rev.1الاجلاازء الثااان)،
 219و ،220التقرة ال.)8
ال )57التقري اار األول ع اان االتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة ال حق ااة فيم ااا يتعل ااق
بتتس املعاهدا ال ،)A/CN.4/660التقرة  28المشاروع االساتنتاج  ،1التقارة ،)2
وبوجه عام ،التقرا .27-10
ال )58التقري ا ا اار األول الانظ ا ا اار احلاا ا ا ااية الس ا ا ااابقة) يشا ا ا ا إىل االجتها ا ا ااادا
القضاائية حملااا م وهيئااا قضااائية دوليااة خمتلتاة أمثلااة علااى الييتيااة الاايت يتعااي
أن يااتم هبااا اديااد وزن وساايلة مااا عمليااة التتسا حاااال بعينهااا ،ويبااي
يتيااة مسااامهة ارسااا الحقااة واتتاقااا الحقااة بعينهااا ،أو عاادم مسااامهتها،
الس ااياق ال ااذ ت اارد في ااه و ض ااوء
ادي ااد املع ااذ الع اااد للمح ااعلحا
موضوع املعاهدة والغرض منها.

ال )16واثات اللجنااة ماا إذا ااان سااييون مان امل ئاام أن يشااار،
مشااروع االسااتنتاج  ،1إىل ”طبيعااة“ املعاهاادة بوصااتها عااام ييااون
عادة ذا صلة بتحديد ما إذا ان ينبغات إععااء وزن أ ارب أو أقال إىل
وسا ااائل تتسا ا معينا ااةال .)59وقا ااد اعتا اارب بعا ا األعضا اااء أن مضا اامون
املعاهاادة العلااى ساابيل املثااال ،مااا إذا اناات أحيامهااا تتحاال مبسااائل
اقتح ااادية ات ااة أم تتن اااول حق ااوق اإلنس ااان الواجب ااة لألف اراد ،وم ااا إذا
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 تق ااوم بعبيعتهااا علااى أس اااس املعاملااة سملثاال أم ان اات
أحياما غرضها محاية محلحة عامة) ،هت أمور قد تؤثر على تتس
املعاهدة .وذ روا أن االجتهاادا القضاائية ملختلاف احملاا م واهليئاا
القضائية الدولية تش إىل أن هذا هو واقإل احلالال .)60وذُ ر أيضا أن
متهااوم ”طبيعااة“ املعاهاادة لاايس متهومااا غريبااا عاان اتتاقيااة فيينااا لعااام
 1969الانظ ا ا اار م ا ا ااث التق ا ا اارة 1الب) م ا ا اان امل ا ا ااادة )56ال )61وأن مته ا ا ااوم
”طبيعااة“ املعاهاادة و/أو أحيااام املعاهاادة قااد أُدرج أعمااال أخاارى
للجنة ،وخباصة أعماهلا املتعلقة مبوضوع آاثر الن ازاعا املسالحة علاى

__________
ال )59انظاار التقرياار األول الاحلااااية  57أعا ه) ،مشااروع االسااتنتاج  ،1التقاارة ،2
والتحليل الوارد التقرا .28-8
ال )60يب اادو أن أفرق ااة خ ارباء منظم ااة التج ااارة العاملي ااة وهيئ ااة االس ااتئناف التابع ااة
هل ااا ،عل ااى س اابيل املث ااال ،يهتم ااان أ ث اار أبحي ااام االتت اااق ذ الح االة ال ااداخل
Appellate Body Report, Brazil—Export
إطاار منظماة التجاارة العاملياة الماث

Financing Programme for Aircraft—Recourse by Canada to Article 21.5

،)of the DSU, WT/DS46/AB/RW, adopted 4 August 2000, para. 45
ح ااي أن احمليم ااة األوروبي ااة حلق ااوق اإلنس ااان وحميم ااة البل اادان األمرييي ااة حلق ااوق
اإلنس ااان ت ااربزان ط ااابإل االتتاقي ااة األوروبي ااة حلق ااوق اإلنس ااان واالتتاقي ااة األمرييي ااة
Mamatkulov
حلقوق اإلنسان ،على التوايل ،معاهدتي حلقوق اإلنسان المث

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؛ انظار أيضاا حولياة  ،2011اجمللاد الثاان
الاجلازء الثاان) ،التحال احلااد عشار ،التارع سء3-؛ و “Second report for the

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
ال“Les techniques interprétatives de la Cour )61

M. Forteau,

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

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

املعاهاادا ال .)62غ ا أن أعضاااء آخ ارين اعتااربوا أن مشااروع االسااتنتاج
ال ينبغ اات أن يش ا إىل ”طبيع ااة“ املعاه اادة ،م اان أج اال احلت اااظ عل ااى
وحدة عملية التتس وااات أ تحنيف للمعاهادا  .وأاا َ أيضاا
إىل أن متهوم ”طبيعة املعاهدة“ لايس متهوماا واضاحا وأناه ساييون
ماان الحااعب متيياازه عاان موضااوع املعاه ادة والغاارض منهاااال .)63وقاارر
اللجنة هناية املعاف ترك املسألة متتوحة وعدم اإلااارة الوقات
الراهن مشروع االستنتاج  1إىل طبيعة املعاهدة.

االستنتاج  -2االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة كوسيليت
تفسري ذوايت حجية
تشــكل االتفاقــات الالحقــة واملمارســة الالحقــة مبقتضــى الفقــرة
(()3أ) و(ب) م املادة  ،31ابعتبارمها دلـيالً موضـوعياً علـى تفـاهم
األطـ ـراف علـ ــى معـ ـ املعاهـ ــدة ،وسـ ــيليت تفسـ ــري ذوايت حجيـ ــة يف
تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعاهدات اجمل اسدة يف املادة .31

التعليق
ال )1إن اللجنا ا ا ااة ،إذ تحا ا ا ااف االتتاقا ا ا ااا ال حقا ا ا ااة واملمارسا ا ا ااة
ال حقة مبقتضى التقارة 3الأ) والب) مان املاادة  31مان اتتاقياة فييناا
أبهنما ”[وسيلتا] تتس [ذواات] حجية“ ،تش إىل السابب أن
ه اااتي الوس اايلتي تيتس اايان أمهي ااة تتس ا املعاه اادا ال .)64وتتّب ااإل
اللجنة بذلك تعليقها لعام  1966على مشاريإل املواد املتعلقة بقانون

__________
ال )62املواد املتعلقة آباثر الن ازاعا املسالحة علاى املعاهادا الاملاادة 6الأ))،
قرار اجلمعية العامة  99/66املاؤر  9اانون األول/ديسامرب  ،2011املرفاق .انظار
مشاريإل املواد اليت اعتمدهتا اللجنة والتعليقا عليها اليت ترد حولياة ،2011
اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان) ،التق ارتي  100و101؛ انظ اار أيض ااا دلي اال املمارس ااة
املتعلق سلتحتظا على املعاهدا  ،املرجإل نتسه ،اجمللد الثان الاجلزء الثالث)
اليش املبدأ التوجيهت  5-2-4إىل طبيعة االلتزاما اليت تترضها املعاهادة ،ال
إىل طبيعة املعاهدة حد ذاهتا).
ال )63وفق ااا للتعلي ااق عل ااى املب اادأ التا ااوجيهت  5-2-4م اان دلي اال املمارس ااة املتعلا ااق
سلتحتظا ااا علا ااى املعاها اادا  ،ما اان الحا ااعب التمييا ااز با ااي طبيعا ااة االلتزاما ااا الا اايت
تترضااها املعاهاادة وبااي موضااوع املعاهاادة والغاارض منهااا الحوليااة  ،2011اجمللااد الثااان
الاجلازء الثالاث) ،التقارة ال )3مان التعلياق علاى املبادأ التاوجيهت  .)5-2-4ومان انحياة
أخرى ،تش املادة  6مان املاواد املتعلقاة آباثر النزاعاا املسالحة علاى املعاهادا إىل
”جمموعة من العوامل املتعلقة بعبيعة املعاهدة ،ال سايما موضاوعها وهادفها والغارض
منهااا ومضااموهنا وعاادد األطاراف فيهااا“ الاملرجااإل نتسااه ،اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان)،
التقرة  ،101التقرة ال )3من التعليق على املادة .)6
See R. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s
ال)64
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

27

املعاه اادا ال ااذ وص ااف االتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة ال حق ااة،
مبقتضااى التقاارة 3الأ) والب) ماان املااادة  ،31أبهنمااا ”وساايلتا تتس ا
ذواات حجية“ والذ أ د أن
أمهية هاذه املمارساة ال حقاة الايت جتار تعبيقاا للمعاهادة ،بوصاتها عنحارا مان
عناص اار التتسا ا  ،أمهي ااة واض ااحة ،وذل ااك ألهن ااا تش اايل دل ااي موض ااوعيا عل ااى
تتاهم األطراف على معذ املعاهدةال.)65

ال )2غ ا ا أن االتتاق ا ااا ال حق ا ااة واملمارس ا ااة ال حق ا ااة مبقتض ا ااى
التقرة 3الأ) والب) من املادة  31ليستا ”وسيليت التتس “ الوحيدتي
”ذوايت احلجيااة“ .فتحلياال املعااذ العاااد لاانن املعاهاادة ،سألخاان،
هو أيضا وسيلة تتس ذا حجية .و ما بينت اللجنة ،فقد
اسااتند الاانهج الااذ اتبعتااه اللجنااة فيمااا ماان تتسا املعاهاادا إىل أنااه جيااب
افرتاض أن نن املعاهدة هو التعبا ذو احلجياة عان ناوااي األطاراف [ ]...وهاو
ماا جيعال املعااذ العااد للمحااعلحا  ،وساياق املعاهاادة ،وموضاوعها والغاارض
منها ،والقواعد العامة للقانون الدويل ،إىل جانب التتس ا ذا احلجية اليت
يقدمها األطراف ،املعاي األساسية لتتس معاهدة من املعاهدا ال.)66

وهي ا ااذا ،يش ا ا مح ا ااعل ”ذو حجي ا ااة“ إىل أا ا اايال خمتلت ا ااة م ا اان
”األدلااة املوضااوعية“ ،أو إىل ”إثباااات “ لتحاارفا األطاراف الاايت
تعيس ”فهما مشرت ا بي األطراف“ ملعذ املعاهدة.
ص اف االتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة ال حق ااة مبقتض ااى
ال)3
وبو ْ
َ
التقا ا اارة 3الأ) والب) ما ا اان املا ا ااادة  31أبهنما ا ااا وسا ا اايلتا تتسا ا ا ”ذواات
حجيااة“ ،تعاارتف اللجنااة أبن اإلرادة املشاارت ة بااي األطاراف ،وهاات
اإلرادة الاايت تنبثااق منهااا أ معاهاادة ،هلااا حجيااة خاصااة فيمااا يتعلااق
بتحديد معذ املعاهدة ،ح بعد إبرام املعاهدة .ومتن اتتاقياة فييناا
لعااام  1969بااذلك أطاراف املعاهاادا دورا قااد ييااون غا اااائإل
تتس الحيوك القانونية بع النظم القانونية احمللية.
ال )4غ أن طابإل االتتاقا ال حقاة واملمارساة ال حقاة لألطاراف
مبقتضا ااى التقا اارة 3الأ) والب) ما اان املا ااادة  31املتمثا اال أهنما ااا ”وسا اايلتا
تتسا ذواات حجياة“ ال يعااين أن هلااتي الوسايلتي سلضاارورة أثارا حامساا
أو ملزماا قااانوان .ووفقااا للعبااارة االساته لية للتقاارة  3ماان املااادة  ،31فا ن
__________
ال )65حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 221و ،222التقرة ال.)15
ال )66حوليااة  ،1964اجمللااد الثااان ،الوثيقااة  204 ،A/5809و ،205التقاارة ال)15؛
انظر أيضا املرجإل نتسه 203 ،و ،204التقرة ال” )13تع ّاي التقارة  3عناصار
تتس ا أخ اارى* ذا حجي ااة الأ) االتتاق ااا ب ااي األط اراف فيم ااا يتح اال بتتس ا
املعاهاادة؛ والب) أيااة ارسااة الحقااة جتاار تعبيقااا للمعاهاادة وتثباات بوضااومب فهاام
مجيإل األطراف فيما من تتس املعاهدة“؛ ومن انحية أخرى ،أوضا والادوك،
تقرياره الثالااث عاان قاانون املعاهاادا  ،أن األعمااال التحضا ية ليساات ،حااد
ذاهتا ااا ،وسا اايلة ما اان وسا ااائل التتسا ا ذا احلجيا ااة الانظا اار املرجا ااإل نتسا اه ،الوثيقا ااة
 A/CN.4/167و 58 ،Add.1-3و ،59التقرة ال.))21

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن
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االتتاقا ااا ال حقا ااة واملمارسا ااة ال حقا ااة ”[تاُ]اؤخ ا ااذ[ان]“ فقا ااط ”
احلس اابان“ ،علا ااى أيا ااة حا ااال ،تتسا ا املعاها اادة الا ااذ ها ااو ”عمليا ااة
واحدة مر بة“ ال تنعو علاى تراتاب باي وساائل التتسا املشاار إليهاا
املااادة 31ال .)67وهلااذا الساابب ،وعلااى العيااس ماان الارأ الااذ أبااداه
بع ا املعلقاايال ،)68ف ا ن االتتاقااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة اللت ااي
تثبتا ااان اتتا اااق األطا اراف علا ااى تتسا ا معاها اادة ما اان املعاها اادا ليسا ااتا
حا ااامستي سلض ا اارورة أو مل ا اازمتي ق ا ااانوانال .)69وهي ا ااذا ،عن ا اادما وص ا ااتت
اللجنااة ”االتتاااق ال حااق“ أبنااه ةثاال ”تتس ا ا ذا حجيااة ماان جانااب
األط اراف جي ااب أن تُته اام ب ااه املعاه اادة ألغ اراض تتس ا ها“ال ،)70ف هن ااا مل
تااذهب إىل حااد القااول أبن هااذا التتسا هااو تتسا حاساام سلضاارورة،
مبعذ أن يغلب على مجيإل وسائل التتس األخرى.
ال )5ولاايس معااذ ذلااك اسااتبعاد أنااه جيااوز لألط اراف معاهاادة
ماان املعاهاادا  ،إذا مااا رغباات ذلااك ،أن تحاال إىل اتتاااق ملاازم
بشاأن تتسا تلاك املعاهاادة .وقاد ذ ار املقاارر اخلاا املعاين بقااانون
املعاها اادا  ،السا ا مهتا اار والا اادوك ،تقريا ااره الثالا ااث عا اان قا ااانون
__________
ال )67حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 219و ،220التقراتن ال )8وال.)9
الM. E. Villiger, “The rules on interpretation: Misgivings, )68
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,
für

Menschenrechte—Festschrift

Gerichtsbarkeit,

Internationale

.Hermann Mosler (Berlin, Springer, 1983), p. 891, at p. 898
الH. Fox, “Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention )69
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
ال )70حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 ،221التقرة ال.)14

املعاهادا أناه قاد يتعاذر التميياز باي املمارساة ال حقاة مان جانااب
األط اراف مبقتض ااى م ااا أص ااب التق اارة 3الأ) والب) م اان امل ااادة - 31
وهت ارسة جيب فقط أخذها احلسابان ،ضامن وساائل أخارى،
عملية التتس  -وبي اتتاق الحق تعتربه األطراف ملزما
عن اادما تي ااون املمارس ااة ال حق ااة متس ااقة وا اااملة جلمي ااإل األط اراف ،ف هن ااا
تباادو حامسااة فيمااا ماان املعااذ الااذ يتعااي إسااناده إىل املعاهاادة ،وهاات تيااون
ذلك على أياة حاال* عنادما تشا إىل أن األطاراف تعتارب التتسا ملزماا هلاا.
و هذه احلاال  ،تتداخل مستا املمارسة ال حقاة بوصاتها عنحارا مان عناصار
تتسا املعاهاادة وبوصااتها عنح ارا ماان عناصاار تشااييل اتتاااق ضاامين ،ويحااب
املعذ املستمد من املمارسة تتس ا ذا حجية يثبته االتتاقال.)71

و حاي أن رأ والادوك األصالت املتمثال أن املمارساة ال حقااة
ال حد ذاهتا) املتوافق عليها ”تبدو حامسة فيما من املعاذ“ هاو
رأ مل يُعتمااد اتتاقيااة فيينااا لعااام  ،1969فا ن االتتاقااا ال حقااة
واملمارسة ال حقة اليت تثبات اتتااق األطاراف علاى تتسا املعاهادة
جي ااب أن تي ااون حامس ااة فيم ااا يتح اال هب ااذا التتسا ا عن اادما ”تعت اارب
[األطراف] التتس ملزما هلا“ .غ أنه من املمين دائما أن اظر
أحيااام القاانون الااداخلت علااى حيومااة دولااة ماان الاادول أن للُان
إىل اتتاااق ملاازم مثاال هااذه احلاااال ماان دون اسااتيتاء متعلبااا
معينة  -يغلب عليها العابإل اإلجرائت  -مبوجب دستورهاال.)72
ال )6وتتض ق ء إميانية توصال األطاراف إىل اتتااق تتسا
الحااق ملاازم هلااا احلاااال الاايت تاانن فيهااا االتتاقيااة نتسااها علااى
ذلااك .فااالتقرة  2ماان املااادة  1131ماان اتتاااق التجااارة احلاارة ألمرييااا
الش اامالية ،عل ااى س اابيل املث ااال ،ت اانن عل ااى أن ”أ تتس ا تقدم ااه
اللجنة [احليومية الدولية] ألحد أحياام هاذا االتتااق يياون ملزماا
أمااام اهليئااة القضااائية الاايت تُنشااأ مبوجااب هااذا التاارع“ .ووجااود مثاال
ها ااذا اإلجا اراء اخلا ااا أو وجا ااود اتتا اااق علا ااى التتسا ا ذ احلجيا ااة
للمعاهدة الذ تعتربه األطراف ملزما هلا قاد يساتبعد أو ال يساتبعد
إميانيا ا ااة اللجا ا ااوء اإلضا ا ااا إىل االتتاقا ا ااا ال حقا ا ااة أو املمارسا ا ااة
ال حقة مبقتضى التقرة 3الأ) والب) من املادة 31ال.)73
__________
ال )71حوليا ااة  ،1964اجمللا ااد الثا ااان ،الوثيقا ااة  A/CN.4/167و،60 ،Add.1-3
التقرة ال.)25
ال )72ساايجر تن اااول ه ااذه املس ااألة مرحل ااة الحق ااة م اان مراح اال األعم ااال
املتعلقة هبذا املوضوع.
ال )73س اايجر ا ااث ه ااذه املس ااألة مبزي ااد م اان التتح اايل مرحل ااة الحق ااة م اان
مراحل األعماال املتعلقاة هباذا املوضاوع؛ انظار أيضاا اتتااق مارا ش املنشائ ملنظماة
التجااارة العاملي ااة اللع ااام  ،)1994املااادة التاس ااعة ،التق اارة 2؛ و WTO, Appellate

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

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

ال )7وولاات اللجن ااة تس ااتخدم محااعل ”وس ااائل التتس ا ذا
احلجية“ لوصف ما ل تتاقا ال حقة واملمارسة ال حقة مبقتضى
التقاارة 3الأ) والب) ماان املااادة  31ماان طااابإل غ ا قععاات سلضاارورة،
وإن ا ااان يُعتا ااد با ااه إىل حا ااد ما ااا .ومل تسا ااتخدم اللجنا ااة محا ااعلحت
”التتس ا ا ذو احلجي ا ااة“ أو ”التتس ا ا املع ا ااول علي ا ااه“ مش ا ااروع
االساتنتاج  ،2حيااث إن هاذين املتهااومي ثا ا مااا يُتهماان علااى أن
املراد هبما هو اتتاق حاسم سلضرورة ،أو ملازم ،باي األطاراف علاى
تتس املعاهدةال.)74
ال )8وينع ااو مح ااعل ”وس ااائل التتس ا ذا احلجي ااة“ عل ااى
عنح اار وق ااائعت وآخ اار ق ااانون .فأم ااا العنح اار الوق ااائعت ،فتش ا إلي ااه
عب ااارة ”دلا ااي موضا ااوعيا“ ،وأما ااا العنح اار القا ااانون ،فها ااو مشا اامول
مبته ا ا ااوم ”تت ا ا اااهم األط ا ا اراف“ .وسلت ا ا ااايل ،فق ا ا ااد وص ا ا ااتت اللجن ا ا ااة
”االتت ا اااق ال ح ا ااق“ أبن ا ااه ةث ا اال ”تتس ا ا ا ذا حجي ا ااة م ا اان جان ا ااب
األطا اراف جيا ااب أن تُتها اام با ااه املعاها اادة ألغا اراض تتسا ا ها“ال ،)75ت
ذ ر بعد ذلك أن املمارسة ال حقة ”تشيل سملثال [ ]...دلاي
موض ااوعيا عل ااى تت اااهم األط اراف عل ااى مع ااذ املعاه اادة“ال .)76ونظ ارا
لع ااابإل املعاه اادا بوص ااتها جتس اايدا ل ا رادة املش اارت ة ب ااي أطرافه ااا،
فا ا ن ل ”الا اادليل املوضا ااوعت“ علا ااى ”تتا اااهم األطا اراف“ محا ااداقية
ب ة وسيلة للتتس ال.)77

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
الSee, for example, Methanex Corporation v. United States of )74
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
ال )75حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق اة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 ،221التقرة ال.)14
ال )76املرجإل نتسه ،التقرة ال.)15
الGardiner (see footnote 23 above), pp. 32 and 354-355; )77
Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (see footnote 74 above),

.pp. 152-153
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ال )9وال ينعا ااو التمييا ااز با ااي ”[ال]اتتا اااق [ال]الحا ااق“ الالتقا اارة
ال)3الأ) من املادة  )31و”[ال] ارسة [ال]الحقة [[ ]...اليت] تُثبات
اتتاااق األط اراف“ الالتق اارة ال)3الب) ماان امل ااادة  )31عل ااى اخ اات ف
فيم ا ااا يتعل ا ااق بعابعهم ا ااا ذ احلجي ا ااةال .)78ب ا اال إن اللجن ا ااة تعت ا اارب أن
”أل اتتاق الحق باي األطاراف بشاأن تتسا املعاهادة أو تعبياق
أحيامه ااا“ ،اي اام الواق ااإل ،أث ارا يتمث اال ص ااوغ تتس ا للمعاه اادة
ذ حجيااة ،ح ااي أن أ ” ارسااة الحق ااة“ ال ييااون هل ااا ه ااذا
األثا ا اار إال إذا ”بيّنا ا اات وجا ا ااود فها ا اام مشا ا اارتك با ا ااي األطا ا اراف ملعا ا ااذ
املحاعلحا “ال .)79وهياذا ،فا ن التاارق باي ”[ال]اتتااق [ال]الحااق
بي األطراف“ و”[ال] ارسة [ال]الحقة [[ ]...اليت] تُثبت اتتااق
األط اراف“ ييم اان طريق ااة إثب ااا اتت اااق األط اراف عل ااى تتس ا
املعاهدة ،ويتمثل مدى سهولة إثبا وجود ذلك االتتاقال.)80
ال )10وال ينبغاات اخللااط بااي االتتاقااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة
وس ا ا اايلتي ذوايت حجي ا ا ااة لتتس ا ا ا املعاه ا ا اادا  ،م ا ا اان جه ا ا ااة ،وب ا ا ااي
تتس ا ا املعاه اادا ال اايت لل اان إليه ااا احمل ااا م أو اهليئ ااا القض ااائية
حاال بعينها .فاالتتاقا ال حقة
الدولية أو هيئا املعاهدا
أو املمارساة ال حقاة مبقتضاى التقارة ال)3الأ) والب) مان املاادة  31مهااا
وساايلتا تتس ا ”ذواات حجيااة“ ألهنمااا تع اربان عاان فهاام املعاهاادة ماان
جانا ااب الا اادول األطا اراف ذاهتا ااا .أما ااا ما ااا تتمتا ااإل با ااه احملا ااا م واهليئا ااا
القض ااائية الدولي ااة وهيئ ااا املعاه اادا م اان مح ااداقية ه ااذا الش ااأن
فينبا ااإل ما اان مح ا ااادر أخا اارى ،وييا ااون معظ ا اام األحيا ااان انبعا ااا م ا اان
املعاهاادة ال اايت يتعااي تتس ا ها .غ ا أن األحي ااام ،وغ هااا ااا يح اادر
عن احملا م واهليئا القضائية الدولية وهيئاا املعاهادا  ،قاد تياون
ذا صلة غا مبااارة بتعياي االتتاقاا ال حقاة واملمارساة ال حقاة
وساايليت تتس ا ذوايت حجي ااة ،وذل ااك إذا ان اات تش اايل تعب ا ا ع اان
ه ااذه االتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة ال حق ااة م اان جان ااب األطا اراف
أنتسهم أو تُع ّد منعلقا هلذه االتتاقا وتلك املمارسةال.)81
ال )11وةيز مشروعا االستنتاجي  1و 4بي ”املمارساة ال حقاة“
اليت تُثبت اتتاقا بي األطراف مبوجب التقرة ال)3الب) من املادة 31
م اان اتتاقي ااة فيين ااا لع ااام  ،1969م اان جه ااة ،وب ااي املمارس ااة ال حق ااة
__________
ال )78التقرياار األول عاان االتتاقااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة فيمااا يتعلااق
بتتس املعاهدا ال ،)A/CN.4/660التقرة .69
ال )79حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 221و ،222التقارة ال)15؛ W. Karl, Vertrag und spätere Praxis im
.Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), p. 294
الKasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1087, para. 63 )80؛
انظر أيضا مشروع االستنتاج  4والتعليق عليه.
ال )81سيجر تناول هاذا اجلاناب مبزياد مان التتحايل مرحلاة الحقاة مان
“Third
مراح اال األعم ااال املتعلق ااة هب ااذا املوض ااوع؛ انظ اار ،عل ااى س اابيل املث ااال
)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

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن
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األخ اارى السملع ااذ الواس ااإل) ال اايت ةارس ااها ط اارف واح ااد أو أ ث اار م اان
أطاراف املعاهادة ،ولاايس ال األطاراف ،والاايت قاد تياون ذا أمهيااة
وساايلة تتس ا تيميليااة مبقتض ااى املااادة  ،32م اان جهااة أخ اارىال.)82
فهاذه املمارسااة التتسا ية ال حقااة ”األخاارى“ الاايت ال تُثباات اتتاااق
مجيإل األطراف ال ةين أن تشيل تتس ا ”ذا حجية“ ملعاهدة ماا
م ا اان جان ا ااب مجي ا ااإل أطرافه ا ااا ،وسلت ا ااايل ل ا اان يي ا ااون هل ا ااا ذا ال ا ااوزن
ألغراض التتس ال.)83
ال )12ويوض ا ا اجل ا اازء األخ ا ا م ا اان مش ا ااروع االس ا ااتنتاج  2أن أ
اسااتناد إىل االتتاقااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة وساايليت تتس ا
ذوايت حجي ااة ينبغ اات أن حي اادث ج اازء م اان تعبي ااق القاع اادة العام ااة
لتتس املعاهدا الواردة املادة  31من اتتاقية فيينا لعام .1969

االستنتاج  -3تفسري مصطلحات املعاهدة ابعتبارها قابلة
للتطور عرب الزم
ميكـ ـ أن تسـ ــاعد االتفاقـ ــات الالحقـ ــة واملمارسـ ــة الالحقـ ــة
مبقتضــى املــادتن  31و 32يف حتديــد مــا إذا كانــت النيــة املفرتضــة
لاطـراف عنــد إب ـرام املعاهــدة هــي إعطــاء أي م ـ املصــطلحات
املستخدمة مع قابالً للتطور عرب الزم .

التعليق
ال )1يتن اااول مش ااروع االس ااتنتاج  3ال اادور ال ااذ ةي اان أن تؤدي ااه
االتتاقا ااا ال حقا ااة واملمارسا ااة ال حقا ااة سا ااياق املسا ااألة األعا اام
املتمثلا ااة اديا ااد ما ااا إذا ا ااان معا ااذ محا ااعل ما اان محا ااعلحا
املعاهدة قاب للتعور عرب الزمن.
ال )2وقا ااد جا اار العا ااادة ،فيما ااا يتعلا ااق سملعاها اادا  ،علا ااى طا ارمب
املس ااألة املتعلق ااة مبا ااا يُع اارف ب ”ق ااانون السا اراين ال اازمين“ال )84بحا اايغة
__________
ال )82انظاار ،بحااتة خاصااة ،التقارا ماان ال )22إىل ال )36ماان التعليااق علااى
مشروع االستنتاج .4
ال )83انظ اار ،ملزي ااد م اان التتاص اايل ،التق اارة ال )34م اان التعلي ااق عل ااى مش ااروع
االستنتاج .4
الT. O. Elias, “The doctrine of intertemporal law”, American Journal )84

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

تنعو على التسااؤل عماا إذا اان ينبغات تتسا املعاهادة ضاوء
الظروف القائمة والقانون السار وقت إبرامها الالتتس ”الظر “
ال” )“contemporaneousأو ”الثابا ا ا ا اات“ ال” ))“staticأم ضا ا ا ا ااوء
الظ ا ا ااروف القائم ا ا ااة والق ا ا ااانون الس ا ا ااار وق ا ا اات تعبيقه ا ا ااا الالتتس ا ا ا
”التعا ا ا ا ااور “ ال” “evolutiveأو ” )“evolutionaryأو ”الا ا ا ا اادينامت“
ال”))“dynamicال .)85ودفع ا اات م حظ ا ااة احمل ّي ا ام م ا ااا س ه ا ااوبر
قضية جزيرة سملاس ،القائلة أبن ”الواقعة القضائية جيب أن تقيم
ضوء القانون املعاصر هلاا“ال ،)86ثا ا مان احملاا م واهليئاا القضاائية
الدولية ،فض عن العديد من اليتّاب ،إىل تتضيل التتس الظر
عمومااال .)87و الوقات نتساه ،أ اد احمليماة قضاية آيارن رايان
وجود ”لييد عام الوقت احلاضر للتتسا التعاور للمعاهادا
لدى اليتّاب البارزين“ال.)88
ال )3ورأ اللجنة عام  ،1966تعليقها على مشااريإل املاواد
املتعلق ا ااة بق ا ااانون املعاه ا اادا  ،أن ”حماول ا ااة ص ا ااياغة قاع ا اادة تغع ا اات
العنح اار ال اازمين بح ااورة ا اااملة ه اات حماول ااة س ااتواجهها ص ااعوس “،
وسلتايل ”خلحت إىل ضرورة حذف العنحار الازمين“ال .)89وسملثال،
إطااار فريااق الدراسااة التااابإل للجنااة
أفضاات املناقشااا الاايت جاار
واملعااين بتجاازؤ القااانون الاادويل إىل اسااتنتاج عااام  2006متاااده أناه
من الحاعب أن تحااغ قاعادة عاماة ،وأن يُتتاق علاى قاعادة هاذه،
__________
الFitzmaurice, “Dynamic (evolutive) interpretation of treaties …” )85
).(see previous footnote
الIsland of Palmas case (Netherlands v. USA), Award, 4 April )86
.1928, UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 829, at p. 845
ال )87حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 220و ،221التقرة ال.)11
الArbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway )88
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
ال )89حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 ،222التقرة ال)16؛ ).Higgins (see previous footnote

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

تعع اات األفض االية إم ااا ملب اادأ التتس ا الظ اار أو ملب اادأ يع اارتف عموم ااا
بضرورة مراعاة ”تعور معذ“ املعاهدا ال.)90
ال )4وال ينبغا اات قا اراءة مشا ااروع االسا ااتنتاج  3سعتبا اااره يتخا ااذ أ
موقااف جتاااه استحاواب اتباااع هنااج ةياال أ ثاار إىل املنحااى الظاار أو
إىل املنحى التعور تتس املعاهدا بوجه عام .بل إن مشروع
االستنتاج  3يشدد سألحرى على أن االتتاقا ال حقاة واملمارساة
ال حقا ا ااة ،مثلهم ا ا اا ذلا ا ااك مثا ا اال أيا ا ااة وسا ا اايلة أخا ا اارى لتتس ا ا ا
املعاه ا اادا  ،ةي ا اان أن يؤي ا اادا ا ا م ا اان التتس ا ا الظ ا اار والتتس ا ا
التعور  ،اسب االقتضاء .ومن ت ،خلحت اللجنة إىل أن هاتي
الوسا اايلتي ما اان وسا ااائل تتسا ا املعاها اادا ”ةيا اان أن [تسا اااعدا]
[ ]...ادي ااد م ااا إذا [ ااان]*“ التتس ا التع ااور مناس اابا فيم ااا
يتعلق مبحعل بعينه من محعلحا املعاهدة.
النهج االجتهادا ُ القضائية للمحا م واهليئا
ال )5وتؤ د هذا َ
القض ااائية الدولي ااة .إذ يب اادو أن خمتل ااف احمل ااا م واهليئ ااا القض ااائية
الدولية الايت أخاذ سلتتسا التعاور  -وإن اان ذلاك بادرجا
متتاوتااة  -قااد اتبعاات هنااج التعاماال مااإل اال حالااة علااى حاادة لاادى
اضع عها ،من خ ل اللجوء إىل خمتلف وسائل تتس املعاهدا
املشار إليها املادتي  31و ،32بتحديد ماا إذا اان ينبغات إععااء
محعل من محعلحا املعاهدة معذ قاب للتعور عرب الزمن.
ال )6ويب اادو أن حميم ااة الع اادل الدولي ااة ،بوج ااه خ ااا  ،ق ااد نش ااأ
ل ااديها نوعا اان م اان االجتها اااد القض ااائت ،ةيا اال أح اادمها إىل التتسا ا
”الظا اار “ وةيا اال اآلخا اار إىل التتسا ا ”التعا ااور “ ،مثلما ااا أاا ااار
القاض اات املخح ان غي ااوم إع ن ااه الح ااادر بش ااأن الن ازاع املتعل ااق
اقااوق امل حااة ومااا يتحاال هبااا ماان حقااوقال .)91فاالقرارا الاايت متياال
إىل الا ا ا اانهج الظا ا ا اار تتعلا ا ا ااق الغالا ا ا ااب مبحا ا ا ااعلحا بعينها ا ا ااا

__________
ال )90جتاازؤ الق ااانون ال اادويل الح ااعوس الناااائة ع اان تن ااوع وتوس ااإل الق ااانون
الاادويل ،تقرياار فريااق الدراسااة التااابإل للجنااة القااانون الاادويل  -وضااعه صاايغته
النهائية ماريت وسيينيمت ال A/CN.4/L.682و Corr.1و ،)Add.1التقارة 478؛
مت ااامب عل ااى املوق ااإل الش اابيت للجن ااة ،واثئ ااق ال اادورة الثامن ااة واخلمس ااي السيُنش اار
النن النهائت ضافة لا حولية  ،2006اجمللد الثان الاجلزء األول)).
الDispute regarding Navigational and Related Rights (see )91
footnote 26 above), Declaration of Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at

pp. 294 et seq., paras. 9 et seq.؛ انظار أيضاا حولياة  ،2005اجمللاد الثااان
الاجلزء الثان) ،التقرة 479؛ وتقريار فرياق الدراساة املعاين بتجازؤ القاانون الادويل،
 2006ال A/CN.4/L.682و Corr.1و )Add.1الانظا اار احلااا ااية السا ااابقة) ،التقا اارة
478؛ و Institute of International Law, resolution on “The intertemporal
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/
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املعاهدا ال”التاصل احلوضت“ال)92؛ ”اجملرى الرئيست/التلعة“ال)93؛
أمساء األما نال)94؛ ”محب“ النهرال .))95ومان انحياة أخارى ،يبادو
أن القض ااااي الا اايت ت اادعم اتبا اااع ال اانهج التعا ااور ه اات قضا ااااي متعلقا ااة
مبحعلحا أعم .وينعبق ذلاك ،بوجاه خاا  ،علاى املحاعلحا
”التعوريا ااة بعبيعتها ااا“ ما اان قبيا اال عبا اااريت ”وا ااروف العا ااامل احلا ااديث
البالغ ا ااة الح ا ااعوبة“ و”خ ا ا و ا اااء ه ا ااذه الش ا ااعوب“ ال ا اواردتي
املادة  22من عهد عحبة األمم .وقد أععت حميمة العادل الدولياة
العبا ااارتي املا ااذ ورتي ،قضا ااية انميبيا ااا ،معا ااذ تعا ااوراي ما اان خا ا ل
اإلاارة إىل تعور حق الشعوب تقرير املح بعد احلارب العاملياة
الثاني ااةال .)96وق ااد ينش ااأ املع ااذ التع ااور أيض ااا ع اان الع ااابإل ”الع ااام“
ملحعل معي معاهدة من املعاهدا ال )97وعن ون املعاهدة قد
صممت لتبقى ”بقاء متواص “ال.)98
ُ
ال )7و بع األحيان ،تتّبإل أيضا هيئا قضائية دولية أخرى
هنج ااا تع ااوراي التتس ا  ،وإن ان اات تُظه اار درج ااا متتاوت ااة م اان
االنتت ااامب عل ااى ذل ااك التتس ا  .فل اام تلج ااأ هيئ ااة االس ااتئناف التابع ااة
ملنظما ااة التجا ااارة العامليا ااة إىل التتسا ا التعا ااور إال قلا ااي  .غا ا أهنا ااا
قالا ا اات ،قضا ا ااية معروفا ا ااة جيا ا ادا ،إن ”املحا ا ااعل العا ا ااام ’املا ا اوارد
العبيعيااة‘ ال اوارد التقاارة الز) ماان املااادة العش ارين لاايس ’اثبت اا‘
مضا ا ا ا اامونه أو فيما ا ا ا ااا حييا ا ا ا اال إليا ا ا ا ااه ،ولينا ا ا ا ااه محا ا ا ا ااعل ’تعا ا ا ا ااور
__________
الCase concerning a boundary dispute between Argentina and )92
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. 130؛ انظار أيضاا،
فيمااا ماان محااعل ”مسااتجمإل املياااه“ ،قضااية معبااد ب ارايه فيهيااار ال مبااوداي

ضد اتيلند)

Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v.

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

.at pp. 16-22
الKasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), pp. 1060-1062, )93
.paras. 21 and 25
الDecision regarding delimitation of the border between Eritrea )94

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
الLand and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria )95

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

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

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security

.Council Resolution 276 (1970) (see footnote 61 above), p. 31, para. 53
الAegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, )97
p. 3, at p. 32, para. 77؛ تقرير فريق الدراسة املعاين بتجازؤ القاانون الادويل2006 ،
ال A/CN.4/L.682و Corr.1و )Add.1الانظر احلااية  90أع ه) ،التقرة .478
الDispute regarding Navigational and Related Rights (see )98
.footnote 26 above), p. 243, para. 66
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

بعبيعته‘“ال .)99ورأ دائرة منازعا قاع البحار احمليمة الدولية
ال)100
لقانون البحار أن معذ بع االلتزاما با ”ضمان“ االمتثال
”ق ااد يتغ ا مب اارور ال اازمن“ال ،)101وا اادد عل ااى أن قواع ااد مس ااؤولية
ال اادول املنح ااو عليه ااا اتتاقي ااة األم اام املتح اادة لق ااانون البح ااار
ص اااحلة ملوا ب ااة التع ااورا املس ااتجدة الق ااانون و”ال تُعت اارب قواع ااد
اثبتة“ال .)102ورأ احمليمة األوروبية حلقوق اإلنسان بحورة أعم أن
”االتتاقيا ااة صا ااك حا اات [ ]...جيا ااب أن يتسا ار ضا ااوء الظا ااروف
الراهنا ااة“ال .)103وتتّبا ااإل حميما ااة البلا اادان األمريييا ااة حلقا ااوق اإلنسا ااان
بحااورة أعاام أيضااا هنجااا تعااوراي إزاء التتس ا  ،ال ساايما فيمااا يتحاال
بنهجها املسامى هن َاج ”خدماة صااا البشارية“ ال)pro homineال.)104
و قضية آيرن راين ،اان اساتمرار صا حية وفعالياة ترتياب متعادد
األبعاااد وعااابر للحاادود يتعلااق سلساايك احلديديااة سااببا هامااا دفااإل
احمليمااة إىل أن تس الّم أبنااه ح ا القواعااد الاايت يغلااب عليهااا العااابإل
التقين قد يلزم تتس ها تتس ا تعورايال.)105
__________
States—Import
ال)99

WTO, Appellate Body Report, United

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

.adopted 6 November 1998, para. 130
ال )100اتتاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،املادة  ،153التقرة  ،4واملادة ،4
التقرة  ،4من املرفق الثالث.
الResponsibilities and obligations of States sponsoring persons )101
and entities with respect to activities in the Area (see footnote 27

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

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

 above), para. 114ال”يتسام هاذا التوجياه أبمهياة خاصاة فيماا يتعلاق سلقاانون الادويل
حلق ااوق اإلنس ااان ال ااذ أح اارز تق اادما ب ا ا بتض اال تتس ا الح اايوك الدولي ااة املتعلق ااة
سحلمايااة تتسا ا تعااوراي .وهااذا التتسا يتسااق مااإل القواعااد العامااة لتتسا املعاهاادا
ال اايت أرس ااتها اتتاقي ااة فيين ااا لع ااام  .1969و اال م اان ه ااذه احمليم ااة ،التت ااوى املتعلق ااة
بتتس ا اإلع ا ن األمريي اات حلق ااوق اإلنس ااان وواجبات ااه ال ،)1989واحمليم ااة األوروبي ااة
حلقا ااوق اإلنسا ااان ،قضا ااااي اتيا اارر ضا ااد اململيا ااة املتحا اادة ال )1978وما ااار س ضا ااد
بلجييااا ال )1979ولويزياادو ضااد تر يااا ال ،)1995وغ هااا ماان القضااااي ،قااد أقاار أبن
معاهاادا حقااوق اإلنسااان صاايوك حيااة يتعااي أن يراعاات تتسا ها مااا حياادث ماان
الحذفت احلواات)).
تغ ا عرب الزمن والظروف السائدة الوقت احلاضر“ ُ
الArbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway )105
between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands

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

ال )8و التحليا ا اال النه ا ا ااائت ،مل تع ا ا اارتف معظ ا ا اام احمل ا ا ااا م واهليئ ا ا ااا
القضائية الدولية سلتتس التعور بوصاته ااي مساتق مان أاايال
التتس  ،بل خلحت إىل ذلك التتسا التعاور  ،تعبيقهاا ملختلاف
وسائل التتس املذ ورة املادتي  31و 32من اتتاقية فيينا لعام ،1969
ماان خا ل النظاار إىل معاااي معيّنااة الال ساايما املعاااي املااذ ورة التقاارة
ال )6أع ه) وعلى أساس تناول ل حالة على حدة .ومن ت ،فا ن أ
تتس ا تع ااور ملع ااذ مح ااعل م اان املح ااعلحا ع اارب ال اازمن جي ااب أن
ينشأ عن العملية االعتيادية لتتس املعاهدا ال.)106
ال )9وت اارى اللجن ااة أن ه ااذا الوض ااإل يؤ ااد هنجه ااا األص االت فيم ااا
من تتس املعاهدا
[ ]...اساتند الانهج الااذ اتبعتااه اللجنااة بشااأن تتسا املعاهاادا إىل أنااه جيااب افارتاض
أن نا اان املعاها اادة ها ااو التعبا ا ذو احلجيا ااة عا اان نا اوااي األطا اراف ،وإىل أن تبيا ااان معا ااذ
الاانن ،ولاايس القيااام ماان البدايااة بااتقن للن اوااي املترتضااة لألط اراف ،يشاايل موضااوع
التتسا ا ا [ ]...وها ا ااو ما ا ااا جيعا ا اال املعا ا ااذ العا ا اااد للمحا ا ااعلحا  ،وسا ا ااياق املعاها ا اادة،
وموضااوعها والغاارض منهااا ،والقواعااد العامااة للقااانون الاادويل ،إىل جانااب التتسا ا ا
ذا احلجية اليت تقدمها األطراف ،املعاي األساسية لتتس املعاهدةال.)107

وعليا ا ا ااه ،يشا ا ا ا مشا ا ا ااروع االسا ا ا ااتنتاج  ،3سسا ا ا ااتخدام عبا ا ا ااارة ”النيا ا ا ااة
املترتضا ااة“ ،إىل نيا ااة األطا اراف حسا اابما اا اادد ما اان خا ا ل اسا ااتخدام
خمتلا ااف وسا ااائل التتسا ا املعا اارتف هبا ااا املا ااادتي  31و .32وليسا اات
”النيا ا ااة املترتضا ا ااة“ ،ما ا اان ت ،إرادة أصا ا االية ةيا ا اان اديا ا اادها بحا ا ااورة
منتحاالة ،وليساات األعمااال التحضا ية هاات املرجااإل الرئيساات للوقااوف
علااى النيااة املترتضااة لألطاراف ،باال هاات جماارد وساايلة تتسا تيميليااة،
ما ورد املادة  .32ورغم أن التتس جيب أن يرمت إىل اديد نية
األطا اراف ،فعلا ااى املت ِّسا ار القيا ااام با ااذلك اسا ااتنادا إىل وسا ااائل التتسا ا
املتاحة وقت القيام بعملياة التتسا  ،وهات تشامل االتتاقاا ال حقاة
واملمارسة ال حقة من جانب أطراف املعاهدة .وهيذا ،علاى املتسار
أن جييا ااب عا اان التسا اااؤل عما ااا إذا ا ااان ما ان املميا اان أن يُتا اارتض أن
األطاراف اناات تنااو  ،عنااد إب ارام املعاهاادة ،أن تععاات ملحااعل ماان
املحعلحا املستخدمة معذ قاب للتعور عرب الزمن.
__________
ال )106اسااب م ااا ورد تقري اار فريااق الدراس ااة املع ااين بتجاازؤ الق ااانون ال اادويل
لع ااام ” ،2006جي ااب أن تي ااون نقع ااة البداي ااة ه ات أن الب اات [أم اار التتسا ا
التع ااور ] ها ااو مسا ااألة تتسا ا للمعاها اادة نتسا ااها“ ال A/CN.4/L.682وCorr.1
و Add.1الانظر احلااية  90أع ه) ،التقرة .)478
ال )107حوليا ا ا ا ااة  ،1964اجمللا ا ا ا ااد الثا ا ا ا ااان ،الوثيقا ا ا ا ااة  204 ،A/5809و،205
التق اارة ال)15؛ انظ اار أيض ااا املرجا ااإل نتس ااه 203 ،و ،204التق اارة ال )13ال”تعا ا ّاي
التقارة  3عناصاار تتسا أخاارى ذا حجياة الأ) االتتاقااا باي األطاراف فيمااا
يتحل بتتس املعاهدة؛ والب) أية ارساة الحقاة جتار تعبيقاا للمعاهادة وتثبات
بوضااومب فهاام مجيااإل األطاراف فيمااا ماان تتسا املعاهاادة“)؛ وماان انحيااة أخاارى،
أوضا والاادوك ،تقريااره الثالااث عاان قااانون املعاهاادا  ،أن األعمااال التحضا ية
ليساات ،حااد ذاهتااا ،وساايلة ماان وسااائل التتسا ذا احلجيااة الاملرجااإل نتسااه،
الوثيقة  A/CN.4/167و 58 ،Add.1-3و ،59التقرة ال.))21

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

ال )10وال يتخا ااذ مشا ااروع االسا ااتنتاج  3موقتا ااا ما اان مسا ااألة ما اادى
م ءما ااة ال ا انهج الا ااذ ةيا اال إىل الظرفي ا اة أو ذلا ااك الا ااذ ةي ا اال إىل
التعورية فيما يتعلق بتتسا املعاهادا عموماا الانظار التعلياق الاوارد
أع ا ه التق اارة ال .))4وم ااإل ذل ااك ،ينبغ اات فه اام مش ااروع االس ااتنتاج
ه ا ااذا سعتبا ا اااره يشا ا ا إىل ضا ا اارورة ت ا ااوخت بعا ا ا احل ا ااذر خبحا ا ااو
التوص اال ،حال ا ة بعينه ااا ،إىل اس ااتنتاج بش ااأن م ااا إذا ااان ينبغ اات
اعتمااد هنااج تعااور  .وهلااذا الغارض ،يشا مشااروع االسااتنتاج  3إىل
االتتاقا ااا ال حقا ااة واملمارسا ااة ال حقا ااة سعتبارمها اا وسا اايليت تتسا ا
ةي اان أن تتيح اا للمتس اار مؤا ارا متي اادة ليُق اايِّم ،إط ااار العملي ااة
العاديا ا ا ااة لتتسا ا ا ا املعاها ا ا اادة ،ما ا ا ااا إذا ا ا ا ااان معا ا ا ااذ محا ا ا ااعل ما ا ا اان
املحعلحا قاب للتعور عرب الزمنال.)108
ال )11ويس ا ااتند ه ا ااذا ال ا اانهج إىل االجته ا ااادا القض ا ااائية حمليم ا ااة
الع ا اادل الدولي ا ااة وغ ه ا ااا م ا اان احمل ا ااا م واهليئ ا ااا القض ا ااائية الدولي ا ااة
ويتيرس هبذه االجتهادا  .فقاد أحالات حميماة العادل الدولياة
قضااية انميبيااا إىل ارسااة أجهاازة األماام املتحاادة و ارسااة الاادول ماان
أجل اخللو إىل االستنتاجا اليت استمدهتا من العبيعة التعورياة
األصايلة للحااق تقرياار املحا ال .)109و قضاية ااار إجيااة ،خلحاات
احمليمة إىل أنه من ”األمور ذا الداللة“ أن ما حددتاه علاى أناه
”معا ااذ عا اااد وعا ااام“ ملحا ااعل ”الوضا ااإل اإلقليما اات“ قا ااد أ دتا ااه
املمارسة اإلدارية لألمام املتحادة وأ اده سالوك العارف الاذ احاتج
سياق خمتلافال .)110وعلاى أياة حاال ،مل تبتعاد
سلتتس التقييد
القارارا الاايت تبنّات فيهااا حميمااة العاادل الدوليااة تتسا ا تعااوراي عاان
املع ااذ املمي اان لل اانن وع اان الني ااة املترتض ااة لألط اراف املعاه اادة،
إذ إن األطراف قد عرب أيضا عن ذلك املعذ وعان تلاك النياة
اتتاقاهتا ال حقة و ارساهتا ال حقةال.)111
ال )12ويبااي احلياام الحااادر عاان حميمااة العاادل الدوليااة قضااية
النزاع املتعلق اقوق امل حة وما يتحل هبا من حقوق أيضا الييتية
__________
الSee also Gardiner (footnote 23 above), pp. 253-254; R. Kolb, )108
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
الLegal Consequences for States of the Continued Presence of )109
South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security

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

.paras. 49-51
الAegean Sea Continental Shelf (see footnote 97 above), p. 31, )110
.para. 74
الSee also Case concerning the delimitation of the maritime )111
boundary between Guinea-Bissau and Senegal (footnote 105 above),

.pp. 151-152, para. 85
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اليت ةين أن تساعد هبا االتتاقا ال حقة واملمارسة ال حقة مان
جاناب األطاراف علاى ادياد مااا إذا اان جياب إععااء محاعل مااا
معذ قاب للتعور عرب الزمن .ولدى تتس محعل ”“comercio
الوارد معاهدة أُبرمت عام  ،1858الحظت احمليمة ما يلت
م اان انحي ااة ،ةي اان أن ت ااؤد املمارس ااة ال حق ااة م اان جان ااب الع ارفي ،سملع ااذ
املقح ااود التقا اارة 3الب) ما اان امل ااادة  31ما اان اتتاقيا ااة فيين ااا ،إىل االبتعا اااد عا اان النيا ااة
األصالية اسااتنادا إىل اتتاااق ضاامين بااي العارفي .وماان انحيااة أخاارى ،توجااد حاااال
ان ا ات فيه ا ااا ني ا ااة الع ا ارفي عن ا ااد إب ا ارام املعاه ا اادة [ ]...ه ا ات إعع ا اااء املح ا ااعلحا
املستخدمة [ ]...معاذ أو مضاموان قااب للتعاور ،ال معاذ اثبتاا ثباوات هنائياا ،وذلاك
من أجل السمامب ،مجلة أمور ،مبراعاة التعورا املستجدة القانون الدويلال.)112

ت خلح ا ا اات احمليم ا ا ااة إىل أن مح ا ا ااعل ”” “comercioمح ا ا ااعل
عام“ ان ”العرفان واعيَي سلضرورة أبن معنااه [ ]...مان املارج
أن يتعور عرب الزمن“ وأبن ”املعاهدة قد أُبرمت لتغعت فرتة طويلة
جاادا“ ،واسااتنتجت أنااه ”جي ااب أن يُتاارتض أن العاارفي [ ]...ق ااد
عقاادا النيااة علااى أن“ ييااون هلااذا املحااعل ”معااذ تعااور “ال.)113
و رأ مسااتقل ،خلاان القاضاات ساايوتنييوف رغاام اخت فااه مااإل
هذا االستدالل إىل النتيجة نتسها هناية املعاف ،حيث قَابَل أن
املمارسة ال حقة األحدث عهدا اليت اتبعتها وستارييا فيما يتعلق
سألنش ااعة الس ااياحية عل ااى هن اار س ااان خ اوان ”مل اادة عق ااد م اان ال اازمن
عل ااى األق اال“ ،وه اات ارس ااة ”مل ا ااتج عليه ااا أب اادا“ نيي اااراغوا ب اال
”دأب ا ا اات عل ا ا ااى ارس ا ا ااة متثل ا ا اات الس ا ا اامامب سمل ح ا ا ااة ألغ ا ا اراض
السياحة“ ،واستنتج أن هذا ”يش إىل أن العرفي قد رسا اتتاقا
فيما يتعلق بتتس ه“ال.)114
ال )13وأخااذ احمليمااة الدوليااة ليوغوسا فيا السااابقة اعتبارهااا
بع األحياان أااياال مان ارساة الادول أ ثار عمومياة ،مباا
ذلك االجتاها السائدة تشريعا الدول اليت ةين أن تاؤد ،
بدورها ،إىل تغا ح تتسا نعااق اجلارائم أو عناصارها .فتات قضاية
فوروجنيا ااا ،عل ا ااى س ا اابيل املث ا ااال ،قام ا اات دائ ا اارة احمليم ا ااة ،س ا ااعيها
لتعري ااف جرة ااة االغتح اااب حس اابما اظره ااا امل ااادة  27م اان اتتاقي ااة
جنيف بشأن محاياة األااخا املادنيي وقات احلارب الاالتتاقياة
الرابع ا ااة) والتق ا اارة  1م ا اان امل ا ااادة  76م ا اان الربوتو ا ااول اإلض ا ااا األول
الالربوتو ا ا ااول األول) والتقا ا اارة 2اله) ما ا اان املا ا ااادة  4ما ا اان الربوتو ا ا ااول

__________
الRights (see )112

Dispute regarding Navigational and Related

 .footnote 26 above), p. 242, para. 64انظار أيضاا معاهادة احلادود اإلقليمياة
ب ااي وس ااتارييا ونيي اااراغوا ال”معاه اادة خ ي ااز  -اني اااس“) ،س ااان خوس اايه،
وستارييا 15 ،نيسان/أبريل Treaty Collection, San José, Ministry 1858
.of Foreign Relations, 1907, p. 159
الDispute regarding Navigational and Related Rights (see )113
.footnote 26 above), paras. 66-68
الIbid., separate opinion of Judge Skotnikov, p. 283, at p. 285, )114
.paras. 9-10
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

اإلضااا الثااان الالربوتو ااول الثااان)ال ،)115سلنظاار مبااادئ القااانون
اجلنائت املعروفة النظم القانونية الرئيسية العامل ،ورأ أنه

معاهادا حقاوق اإلنساان صايوك حي اة [” ]“instrumentos vivosجياب أن
يتييف تتس ها مإل تعور األزمان ،وسألخن ،مإل وروف العيش احلاليةال.)120

ةي ا اان متيي ا ااز اجت ا اااه التش ا اريعا الوطني ا ااة لع ا اادد م ا اان ال ا اادول يوس ا ااإل مته ا ااوم
االغتحاب ليشمل اآلن فعلي اان يحنتان السابق على أهنما جرةتان أقل
خعاورة مان االغتحااب ،أال ومهاا االعتاداء اجلنسات وهتاك العارض .ويب ّاي هاذا
االجتاه أن الدول متيل ،على الحعيد الوطين ،إىل الاذ موقف أاد صرامة جتاه
أايال االعتداء اجلنست اخلع ةال.)116

ال )16واتبعاات أيضااا اللجنااة املعنيااة اقااوق اإلنسااان أحياااان هنجااا
تعوراي يستند إىل التعورا املستجدة ارسة الدول .فتت قضية
جَ ا ْدج ض ااد ن اادا ،لل اات تل ااك اللجن ااة ع اان س ااابقتها القض ااائية
قضية يندلر ضد نداال )121مربرة ذلك اآليت

ال )14ويسا ااتند أيضا ااا هنا ااج ”الحا ااك احلا اات“ الا ااذ تتبعا ااه احمليما ااة
األوروبية حلقوق اإلنسان ،ضمن ماا يساتند إلياه ،إىل خمتلاف أاايال
املمارسااة ال حق ااةال .)117ورغ اام أن احمليم ااة ال تش اارتط عموم ااا ”اتت اااق
األط اراف عل ااى م ااا لل اان إلي ااه م اان تتس ا “ سملع ااذ ال اوارد التق اارة
3الب) من املادة  ،31فعادة ما تُدعم القرارا الايت تتباإل فيهاا احمليماة
هنجا تعوراي بوصف متحل للممارسة ال حقة الاملمارسة الايت تتبعهاا
الدولة واملمارسة االجتماعية واملمارسة القانونية الدولية)ال.)118
ال )15ورغ اام أن حميم ااة البل اادان األمرييي ااة حلق ااوق اإلنس ااان ال ت ااذ ر
املمارسا ااة ال حقا ااة إال حا اااال اندرة نسا اابيا ،ف هنا ااا تشا ا ما ارارا إىل
التعااورا الدوليااة األع اام ،وهااذا هن ااج يقااإل بااي املمارس ااة ال حقااة وب ااي
غ ها من ”[الاا]قواعد [ ]...املتعلقاة سملوضاوع“ مبوجاب التقارة 3الج)
من املادة 31ال .)119فتت قضية طائتة ماايغنا الساومو) أواس تينغاين ضاد
نيياراغوا ،على سبيل املثال ،أاار احمليمة إىل أن
__________
الInternational Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. )115

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
الIbid., para. 179; similarly The Prosecutor v. Alfred Musema, )116

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
ال“Second report for the ILC Study Group on treaties over )117
.time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), pp. 246 et seq
الÖcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, ECHR 2005-IV, para. )118
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
الSee, for example, Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgment )119
(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

واللجنا ا ااة تا ا اادرك أن السا ا ااابقة القضا ا ااائية سا ا ااالتة الا ا ااذ ر قا ا ااد ُ رسا ا اات قبا ا اال
حا اوايل  10سا اانوا  ،ومنا ااذ ذلا ااك الوقا اات أخا ااذ توافُا ا ُق اآلراء الا اادويل التزايا ااد
لحاااا إلغاااء عقوبااة اإلعاادام ،فضا عاان أنااه الاادول الاايت أبقاات علااى عقوبااة
اإلعدام يوجد توافُ ُق آراء متزايد حول عدم تنتيذهاال.)122

و قضاية ياون واااو  ،اادد اللجنااة املعنياة اقااوق اإلنساان علااى
أن مع ا ااذ أ ح ا ااق م ا اان احلق ا ااوق ال ا اواردة العه ا ااد ال ا اادويل اخل ا ااا
سحلقوق املدنية والسياسية يتعور عرب الازمن ،وخلحات إىل أن التقارة
 3من املادة  18من العهد تتي اآلن بع احلماياة ،علاى األقال ،مان
اإل ا اراه علا ااى التحا اارف علا ااى ا ااو يتعا ااارض ما ااإل املعتقا اادا الدينيا ااة
املعتنَق ااة إبخا ا  .وتوصا االت تل ااك اللجنا ااة إىل ه ااذا االسا ااتنتاج ألن
”عددا متزايدا من الدول األطراف العهد اليت أبقات علاى اخلدماة
العسيرية اإللزامية قد اعتمد بدائل ألداء تلك اخلدمة“ال.)123
ال )17وأخا ا ا ،اا اادد اهليئا ااا القضا ااائية التابعا ااة للمر ا ااز الا اادويل
لتسا ااوية منازعا ااا االسا ااتثمار علا ااى أن املمارسا ااة ال حقا ااة ةيا اان أن
تيا ااون وسا اايلة سلغا ااة األمهيا ااة لتتسا ا األحيا ااام الا اايت انتا ااو أطا اراف
املعاهدة أن يتعور معناها ضوء ارستها التعاهدية ال حقاة .فتات
__________
الThe Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, )120

Judgment (Merits, Reparations and Costs), 31 August 2001, InterAmerican 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
ال )121ين اادلر ض ااد ن اادا ،اآلراء املعتم اادة  30متوز/يولي ااه  ،1993ال ااب غ
رقم  ،1991/470تقرير اللجنة املعنياة اقاوق اإلنساان ،الواثئاق الرمسياة للجمعياة
العام ااة ،ال اادورة الثامن ااة واألربع ااون ،امللح ااق رق اام  40ال ،)A/48/40اجملل ااد الث ااان،
املرفق الثان عشر.
ال )122جَا ْدج ض ااد ن اادا ،اآلراء املعتم اادة  5آب/أغس ااعس  ،2003ال ااب غ
رق اام  ،1998/829الواثئ ااق الرمسي ااة للجمعي ااة العام ااة ،ال اادورة الثامن ااة واخلمس ااون،
امللحق رقم  40ال ،)A/58/40اجمللد الثان ،املرفق السادس ،التقرة .3-10
ال )123يا ا ااون واا ا ااو ضا ا ااد مجهوريا ا ااة ا ا ااوراي ،اآلراء املعتما ا اادة  3تش ا ا ارين
الثااان/نوفمرب  ،2006الب غااان رقاام  2004/1321و ،2004/1322الواثئااق الرمسيااة
للجمعي ااة العام ااة ،ال اادورة الثاني ااة والس ااتون ،امللح ااق رق اام  40ال ،)A/62/40اجملل ااد
الثان ،املرفق السابإل ،التقرة .4-8

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

قضااية مؤسسااة ميهااايل الدوليااة ضااد مجهوريااة ساار النيااا االاارتا ية
الدةقراطية ،على سبيل املثال ،قالت اهليئة القضائية ما يلت
مل يؤ اد أ مان العارفي أن [اتتاقياة تساوية املنازعاا االساتثمارية النااائة
با ا ااي الا ا اادول ورعا ا ااااي الا ا اادول األخا ا اارى] تتضا ا اامن أ تعريا ا ااف دقيا ا ااق مسا ا اابق ل
”االس ااتثمار“ ،ب اال تاُ ارك أم اار ص ااياغة ذل ااك التعري ااف للممارس ااة ال حق ااة م اان
جانااب الاادول ،وهااو األماار الااذ حياااف علااى س ا مته ومرونتااه ويتااي التعااوير
التدرجيت للقانون الدويل مستقب بشأن موضوع االستثمارال.)124

ال )18وم اان ت ،تؤ ااد االجته ااادا القض ااائية للمح ااا م واهليئ ااا
القض ا ا ااائية الدولي ا ا ااة وهيئ ا ا ااا املعاه ا ا اادا األخ ا ا اارى أن االتتاق ا ا ااا
ال حقة واملمارساة ال حقاة ،مبقتضاى املاادتي  31و” ،32ةيان أن
تساعد[ا] [ ]...اديد“ ما إذا ان ينبغت إععاء ”املحعل “
معاذ قاااب للتعاور عاارب الازمن .وال يقتحاار لتا ”املحااعل “ علااى
املت ا ا ا ااردا احمل ا ا ا اددة المث ا ا ا اال ”التج ا ا ا ااارة“ أو ”املر ا ا ا ااز اإلقليم ا ا ا اات“
أو ”االغتح اااب“ أو ”االس ااتثمار“) ،ب اال ق ااد يغع اات أيض ااا مت اااهيم
أ ث اار ترابع ااا أو أ ث اار ا اايوعا المث اال عب اااريت ”ي اانن عليه ااا الق ااانون“
الاملا ااادة  9م ا اان العه ا ااد ال ا اادويل اخلا ااا سحلق ا ااوق املدني ا ااة والسياس ا ااية)
أو ”ض ا اارورية“ الامل ا ااادة  18م ا اان العه ا اد) حس ا اابما ت ا ا ِردان ،م ا ااث ،
معاهدا حقوق اإلنسان) .وملا انت ”محعلحا “ معاهدة من
املعاهدا هت عناصر من ضمن العناصر اليت تتشايل منهاا القواعاد
الواردة تلك املعاهدة ،ف ن األمر يشمل سلتبعية القواعد املعنية.

االستنتاج  -4تعريف االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة
” -1االتفــاق الالحــق“ ابعتبــاره وســيلة تفســري ذات حجيــة
مبقتضى الفقرة (3أ) م املـادة  31هـو اتفـاق بـن األطـراف ،يـتم
التوصل إلي بعد إبرام املعاهدة ،فيما يتعلق بتفسـري املعاهـدة أو
تطبيق أحكامها.
” -2املمارســة الالحقــة“ ابعتبارهــا وســيلة تفســري ذات حجيــة
مبقتضى الفقرة (3ب) م املادة  31هي سلوك يف تطبيق املعاهدة،
بعد إبرامها ،يثبت اتفاق األطراف فيما يتعلق بتفسري املعاهدة.
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” -3املمارس ــة الالحق ــة“ األخ ــرى ابعتباره ــا وس ــيلة تفس ــري
تكميلية مبقتضى املـادة  32هـي سـلوك طـرف أو أكثـر يف تطبيـق
املعاهدة ،بعد إبرامها.

التعليق
ال )1يعا اِّارف مشا ااروع االسا ااتنتاج  4الوسا ااائل ”ال حقا ااة“ الا ااث ث
التقارتي  3و4
املختلتة لتتس املعاهدا  ،وهت الوسائل املاذ ورة
من مشروع االستنتاج  ،1أ ”االتتاق ال حق“ مبقتضى التقرة 3الأ)
ما اان املا ااادة  ،31و”املمارسا ااة ال حقا ااة“ مبقتضا ااى التقا اارة 3الب) ما اان
املادة  ،31و”املمارسة ال حقة“ األخرى مبقتضى املادة .32
ال )2يش ا محااعل ”ال حقااة“ احلاااال الااث ث لهااا إىل
أفعال تقإل ”بعد إبرام املعاهدة“ال .)125وعادة ما تيون هاذه النقعاة
الزمني ا ااة س ا ااابقة للحظ ا ااة ال ا اايت ت ا اادخل فيه ا ااا املعاه ا اادة حي ا ااز النت ا اااذ
الاملا ااادة  .) 24وتبا ااي أحيا ااام خمتلتا ااة ما اان اتتاقيا ااة فيينا ااا لعا ااام 1969
الاملااادة  18علااى ساابيل املثااال) أن معاهاادة مااا قااد ”تُا َربم“ قباال باادء
نتاذها ااا التعلا ااتال .)126وألغا اراض املوضا ااوع قيا ااد النظا اار ،فا ا ن اإلبا ارام
يتحقاق حاملااا يتياارس ناان املعاهاادة بوصااته نحااا هنائيااا .وةياان أن
ااادث االتتاقااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة بعااد إب ارام املعاهاادة،
ولاايس فقااط بعااد باادء نتاذهااا .وماان الحااعب سلتعاال اديااد ساابب
ةنإل من أن يُعترب ذا صلة ،ألغراض التتس  ،اتتاق يُعقد أو ارسة
ااادث بااي حلظااة تياريس ناان املعاهاادة بوصااته نحااا هنائيااا وحلظااة
دخول تلك املعاهدة حيز النتاذال.)127
ال )3وتنن التقرة  2من املادة  31مان اتتاقياة فييناا لعاام
عل ا ااى أن ”سا ا ااياق“ املعاها ا اادة يشا ا اامل ”اتتاقا ا ااا “ و”واثئا ا ااق“
ال)128
” [توضااإل فيمااا يتحاال إبب ارام املعاهاادة]“ ال” made in
معيّنااة
__________
1969

ال )125حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 ،221التقرة ال.)14
ال )126التقرير الثان عن قانون املعاهدا الاذ أعاده ج .ل .برياريل ،املقارر
اخلااا  ،حوليااة  ،1951اجمللااد الثااان ،الوثيقااة  70 ،A/CN.4/43ومااا يليهااا؛
112؛ S. Rosenne,
حوليااة  ،1956اجمللااد الثااان ،الوثيقااة ،A/CN.4/101
“Treaties, conclusion and entry into force”, in R. Bernhardt (ed.),
Encyclopedia of Public International Law, vol. 7 (Amsterdam, North

__________
الSocialist )124

 Holland Publishing, 2000), p. 464, at p. 465ال”باادقيق العبااارة ،فا ن
املتاوضا هات الايت ُلتاتم [’ ]‘is concludedبواساعة املعاهادة“)؛ Villiger,
Mihaly International Corporation v. Democratic

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

Commentary on the 1969 Vienna Convention … (see footnote 44

.above), pp. 78-80, paras. 9-14
ال )127انظر ،على سبيل املثال ،اإلع ن املتعلق سآللية األوروبياة ل ساتقرار،
وهو اإلعا ن الاذ اتتقات علياه األطاراف املتعاقادة املعاهادة املنشائة لآللياة
األوروبية ل ستقرار 27 ،أيلول/سبتمرب .2012
ال )128انظر حولية  ،1966اجمللد الثان ،الوثيقة  A/6309/Rev.1الاجلزء الثاان)،
 ،221التق اارة ال .)13وق ااد رأ احمليم ااة الدس ااتورية االاادي ااة األملاني ااة أن ه ااذا
الاتبإل على الحتحة التالية)
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 .)“connection with the conclusion of the treatyوينبغات فهام عباارة
”فيما يتحل إببرام املعاهدة“ علاى أهناا تشامل االتتاقاا والحايوك
الاايت تُاربم علااى ااو وثي ااق الحاالة إبب ارام املعاه اادة ماان حي ااث التوقي اات
والساياقال .)129فا ذا أُبرماات بعااد تلاك التاارتة ،فا ن هااذه ”االتتاقااا “
وتلك ”الحيوك“ املتتاق عليهاا تشايل إذن ”اتتاقاا الحقاة“ أو
ارسة الحقة مبقتضى التقرة  3من املادة 31ال.)130

من اتتاقية فيينا ،وهت املادة الايت ترسات القاعادة العاماة القائلاة أبناه
”جيوز تعديل [الاا]معاهدة ستتااق فيماا باي األطاراف“ ،أبهناا تعاين
أنا ااه ”جيا ااوز أن يتخا ااذ االتتا اااق املعا ا ِّدل أ اا اايل لتا اااره أط ا اراف
املعاه اادة األص االية“ال .)133وسملث اال ،ف ا ن اتتاقي ااة فيين ااا ال تت ااوخى أي ااة
ااارتاطا حمااددة فيمااا ماان ااايل االتتاقااا واملمارسااة مبقتضااى
التقرة 3الأ) والب) من املادة 31ال.)134

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

ال )6و ا اال معاها اادة اتتا اااق ،وليا اان لا اايس ا اال اتتا اااق معاها اادة.
وسلتعا ا اال ،فا ا ا ن ”االتتا ا اااق ال حا ا ااق“ مبقتضا ا ااى التقا ا اارة 3الأ) ما ا اان
املادة  31لن ”يؤخذ احلسبان“ إال تتس املعاهدة .ومن ت،
ف نااه لاايس ملزمااا سلضاارورة .وساايجر مرحلااة الحقااة ماان مراحاال
األعمال املتعلقة هبذا املوضوع تناول مسألة الظروف اليت يياون
ولها االتتاق ال حق بي األطاراف ملزماا والظاروف الايت يياون
ولها جمرد وسيلة للتتس ضمن بضإل وسائل أخرى.

ال )5وتسا ااتخدم التقا اارة 3الأ) ما اان املا ااادة  31محا ااعل ”االتتا اااق
ال حا ااق“ وال تسا ااتخدم محا ااعل ”املعاها اادة ال حقا ااة“ .بيا ااد أن
”االتتاااق ال حااق“ ال يقاال سلضاارورة عاان ”املعاهاادة“ ماان حيااث
الحتة الرمسية .و حاي أن املعاهادة ،حادود املعاذ املقحاود
اتتاقيا ا ا ااة فيينا ا ا ااا لعا ا ا ااام  ،1969جيا ا ا ااب أن تيا ا ا ااون اا ا ا اايل تا ا ا ااايب
الالتقا اارة 1الأ) م ا اان املا ااادة  ،)2ف ا ا ن القا ااانون ال ا اادويل العا اار املتعل ا ااق
سملعاهدا ال يعرف مثال هاذا الشارطال .)131ومحاعل ”االتتااق“
اتتاقيا ااة فيينا اااال )132و القا ااانون الا اادويل العا اار ال يا اادل علا ااى أ
درجة معينة من درجا الشي نية .وقد اارحت اللجناة املاادة 39
الاحلااية  )128الاتبإل)

املحا ااعل ةيا اان أن يشا اامل اإلعا ا ان االنتراديا ااة إذا مل يعا اارتض عليها ااا العا اارف
اآلخار see German Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 40,
p. 141, at p. 176. See generally Gardiner (footnote 23 above), pp.

.215-216
الYasseen (see footnote 24 above), p. 38; Jennings and Watts )129
 (eds.) (see footnote 64 above), p. 1274, para. 632ال”وليان ،مان انحياة
أخ اارى ،فا ا ن م اارور ف اارتة زمني ااة طويل ااة ج اادا ب ااي إبا ارام املعاه اادة وب ااي االتت اااق
اإلضا هو أمر قد حيول دون النظر إىل ذلك االتتاق بوصته اتتاقاا قاد ُوضاإل
فيما يتحل با ’إبرام‘ املعاهدة“).
ال )130انظ ا اار حولي ا ااة  ،1966اجملل ا ااد الث ا ااان ،الوثيق ا ااة  A/6309/Rev.1الاجل ا اازء
 ،221التقارة ال)14؛ see also Villiger, Commentary on the
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
الVienna Convention … )131

Villiger, Commentary on the 1969

(footnote 44 above), p. 80, para. 15; P. Gautier, “Commentary on article
2 of the Vienna Convention”, in Corten and Klein (eds.) (see footnote

ال )7ومتيا ااز اتتاقيا ااة فيينا ااا لعا ااام  1969با ااي ”االتتا اااق ال حا ااق“
مبقتضا ااى التقا اارة 3الأ) ما اان املا ااادة  31و”أ ارسا ااة الحقا ااة []...
تثبا اات اتتا اااق األطا اراف بشا ااأن تتسا ا املعاها اادة“ مبقتضا ااى التقا اارة
3الب) ما ا ا اان املا ا ا ااادة  .31ولا ا ا اايس ها ا ا ااذا التمييا ا ا ااز دائما ا ا ااا واضا ا ا ااحا،
واالجتها ااادا القضا ااائية للمحا ااا م وغ ها ااا ما اان اهليئا ااا القضا ااائية
الدولية تبي أن مثة ترددا بشأن ل يده .فتت قضية النزاع اإلقليمات
الاجلماه ية العربية الليبية/تشاد) ،استخدمت حميمة العدل الدولية
عبااارة ”مواقااف الحقااة“ للتعب ا  ،علااى الس اواء ،عمااا وصااتته فيمااا
بعااد أبنااه ”اتتاقااا الحقااة“ ومااا وصااتته أبنااه ”مواقااف“ انتراديااة
الحقةال .)135و قضية السايادة علاى باوالو ليغيتاان وباوالو سايبادان
الإندونيسيا/ماليزاي) ،تر ت حميمة العدل الدولية مسألة ما إذا ان
اس ااتخدام خريع ااة معيّن ااة ةي اان أن يش اايل اتتاق ااا الحق ااا أو ارس ااة
__________
ال )133حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 232و 233الالتقارة ال )4مان التعلياق علااى املاادة 35؛ see also Villiger,
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

ال )134اناات التقاارة 3الب) ماان مشااروع املااادة  ،27وهاات الاايت أصاابحت فيمااا
بعا ااد التقا اارة 3الب) ما اان املا ااادة  31ما اان اتتاقيا ااة فيينا ااا لعا ااام  ،1969تتضا اامن لما ااة
”تتاهم“ ،وقد استعي عنها بيلمة ”اتتاق“ مؤمتر فيينا .و ان هذا التغيا
”جماارد مسااألة صااياغة“؛ See Official Records of the United Nations

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

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

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

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

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

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

informal international instruments”, International and Comparative

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

.Law Quarterly, vol. 35(4) (1986), p. 787, at pp. 794 et seq
ال )132انظاار املااادة  ،2التقاارة 1الأ) ،واملااادة  3واملااادة  ،24التقاارة  ،2واملاواد ماان 39
إىل  41و 58و.60

.above), p. 63
ال(see )135

)Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad

.footnote 26 above), pp. 34 et seq., paras. 66 et seq

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

الحقا ااة مسا ااألة متتوحا ااةال .)136و ا ااذلك ،ف ا ا ن أفرقا ااة خ ا ارباء منظما ااة
التجارة العاملية وهيئة االستئناف التابعة هلا مل ةيزا دائما باي ماا هاو
اتتاق الحق وما هو ارسة الحقة مبقتضى التقرة 3الأ) والب) من
املادة 31ال.)137
ال )8غ ا ا أن حميم ا ااة اتت ا اااق التج ا ااارة احل ا اارة ألمريي ا ااا الش ا اامالية
تناول اات ه ااذا التميي ااز تن اااوال ص اارحيا قض ااية مجاع ااة م ااريب املاا ااية
الين ااديي الس اااعي إىل جت ااارة منح ااتة ض ااد ال ااوالاي املتح اادةال.)138
فق ا ااد أ ا ااد ال ا ااوالاي املتح ا اادة تل ا ااك القض ا ااية أن ع ا ااددا م ا اان
اإلجراءا االنترادية اليت الذهتا أطراف االتتاق الث ثة ةينهاا أن
االعتباار جمتمعاة ،اتتاقاا الحقااال .)139و
تشيل ،إذا ماا أُخاذ
خع ااوة أوىل ،مل جي ااد فري ااق اخل ارباء أدل ااة افي ااة إلثب ااا ه ااذا االتت اااق

__________
الSovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (see footnote )136
26 above), p. 656, para. 61؛ و قضاية مشاروع غابتشاييوفو  -انغيمااروس،
ا اادثت احمليم ااة ع اان ”مواق ااف الحق ااة“ لتثب اات أن ”ط اار املعاه اادة ق ااد اعرتف ااا،
سلتايل ،على مساتوى املمارساة أبن املحاعلحا الحارحية للمعاهادة نتساها قابلاة
للتتاااوض عليهااا“ ال Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia),
)Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 77, para. 138؛
انظار أيضاا Maritime Delimitation and Territorial Questions between
Qatar and Bahrain, Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J.

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

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
الUnited States, )138

Canadian Cattlemen for Fair Trade v.

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
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ال ح ااق مبقتضا ااى التق اارة 3الأ) ما اان امل ااادة 31ال .)140غا ا أن احمليما ااة
خلحت ،خعوة اثنية ،إىل أن هذه األدلة نتسها تشيل ارسة
الحقة ذا صلة وأهنا تثبت اتتاقا بي األطراف بشأن التتس
وال يازال الساؤال املعاارومب هااو هاال توجااد ” ارسااة الحقااة“ تثباات اتتاااق
األطاراف اتتاااق التجااارة احلاارة ألمرييااا الشاامالية علااى هااذه املسااألة سملعااذ
الا ا اوارد التقا ا اارة 3الب) ما ا اان املا ا ااادة 31؟ واحمليما ا ااة للا ا اان إىل وجا ا ااود تلا ا ااك
املمارسااة .ومااإل أنااه ال يوجااد ،رأ احمليم ااة ،دلياال اااف موثااق يبااي وج ااود
”اتتاق الحق بي األطراف بشأن تتس املعاهدة أو تعبيق أحيامهاا“ ،فا ن
ال اادليل املت ااامب ال ااذ ذ رت اه اجله ااة امل اادعى عليه ااا يب ااي لن ااا ،م ااإل ذل ااك ،أن مث ااة
” ارس ا ااة الحق ا ااة تعبي ا ااق املعاه ا اادة تثب ا اات اتت ا اااق األط ا اراف بش ا ااأن أوج ا ااه
تعبيقها[“]...ال.)141

ال )9ويتي ا ااد ه ا ااذا االس ا ااتدالل أبن أح ا ااد الت ا ااروق ب ا ااي ”االتت ا اااق
ال حا ااق“ و”املمارسا ااة ال حقا ااة“ مبقتضا ااى التقا اارة  3ما اان املا ااادة 31
ييماان اخاات ف األااايال الاايت جتسااد التعب ا ”ذا احلجيااة“ عاان
إرادة األطراف .وسلتعل ،مل تقحد اللجنة ،بتمييزهاا باي ”أ اتتااق
الحااق“ مبقتضااى التقاارة 3الأ) ماان املااادة  31و” ارسااة الحقااة []...
تثبا اات اتتا اااق األطا اراف“ مبقتضا ااى التقا اارة 3الب) ما ان املا ااادة  31ما اان
اتتاقي ا ااة فيين ا ااا لع ا ااام  ،1969إبا ا اراز اخ ا اات ف يتح ا اال أبثرمه ا ااا الق ا ااانون
احملتما االال .)142وإ ا ااا ييما اان التا اارق با ااي املتها ااومي أن ”[الا اا]اتتاق
[الا]الحق بي األطراف“ ييون له ،ايم الواقإل ،أثر يتمثل توف
وس ا اايلة تتسا ا ا ذا حجي ا ااة للمعاه ا اادة ،ح ا ااي أن ”[الا ا اا] ارسة
[الا]الحقة“ ال ييون هلا هاذا األثار إال إذا بيّنات عناصارها املختلتاة،
جمتمعة ،وجود ”فهم مشرتك بي األطراف ملعذ املحعلحا “ال.)143
ال )10ويي ا ااون التميي ا ااز إذن ب ا ااي االتتاق ا ااا ال حق ا ااة واملمارس ا ااة
ال حق ااة مبقتض ااى التق اارة  3م اان امل ااادة  31مس ااتندا إىل م ااا إذا ااان
فعل
ةين اعتبار أن اتتاقا بي األطراف له هذه الحتة ،متمث
مش اارتك ،أو م ااا إذا ااان م اان الض اارور تعي ااي االتت اااق م اان خ ا ل
أفعا ااال منتا ااردة تا ااربهن جمتمعا ااة علا ااى موقا ااف موحا ااد .وما اان ت ،فا ا ن
”االتتاااق ال حااق“ مبقتضااى التقاارة 3الأ) ماان املااادة  31هااو اتتاااق
جيااب ”التوصاال إليااه“ ،وهااذا يتاارتض فعا مشاارت ا واحاادا تقااوم بااه
__________
ال.Ibid., paras. 184-187 )140
الIbid., para. 188; see also para. 189. In a similar sense: Aguas )141

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

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

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

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

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

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

interpretation: Selected case studies from the World Trade Organization

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

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

.and Merkouris (eds.) (see footnote 69 above), p. 153, at pp. 217-233
الCanadian Cattlemen for Fair Trade v. United States (see )139
.previous footnote), paras. 174-177

.at pp. 528 et seq., paras. 251 et seq
ال )142حولي ااة  ،1966اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  A/6309/Rev.1الاجل اازء الث ااان)،
 221و ،222التقرة ال.)15
ال )143املرجإل نتسه؛ و.Karl (see footnote 79 above), p. 294
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األط اراف وتُظه اار ع اان طريق ااه فهم ااا مش اارت ا بش ااأن تتس ا املعاه اادة
أو تعبيق أحيامها.
ال )11وماان انحيااة أخاارى ،تشاامل ”املمارسااة ال حقااة“ مبقتضااى
التق ا ا اارة 3الب) م ا ا اان امل ا ا ااادة  31مجي ا ا ااإل أا ا ا اايال الس ا ا االوك ال ح ا ا ااق
الاألخاارى) ذا الحاالة الاايت تقااوم هبااا أطاراف املعاهاادة والاايت تسااهم
تعيا ااي اتتا اااق ،أو ”تتا اااهم“ال ،)144با ااي األطا اراف بشا ااأن تتسا ا
املعاهدة .غ أنه من املمين أن تتعابق ”املمارسة“ و”االتتااق“
حا اااال معينا ااة ،فا ا يتسا ااذ التمييا ااز بينهما ااا .و ها ااذا توضا ااي
للس ا اابب الي ا ااامن وراء اس ا ااتخدام مح ا ااعل ”املمارس ا ااة ال حق ا ااة“
أحياااان مبعااذ ألاال يضاام ا ماان وساايليت التتسا املشااار إليهمااا
التقرة 3الأ) والب) من املادة 31ال.)145
ال )12وال تشيل العادة ”اتتاقا“ الحقا ،مبقتضى التقرة 3الأ)
من املادة  ،31جمموعة مان االتتاقاا ال حقاة املنتحالة الايت يياون
ل منها بي عدد حمدود من األطراف ،ولينها تثبت ،عناد النظار
إليه ااا جمتمع ااة ،اتتاق ااا ب ااي مجي ااإل أط اراف املعاه اادة بش ااأن تتس ا ها.
فينبغاات ،توخيااا للوض ااومب ،أن ييااون مح ااعل ”االتتاااق ال ح ااق“
مبقتضااى التقاارة 3الأ) ماان املااادة  31مقحااورا علااى اتتاااق واحااد بااي
مجيااإل األط اراف .أمااا االتتاقااا املختلتااة الاايت تُاربم وقاات الحااق
بااي عاادد حماادود ماان األط اراف والاايت تثباات ،سلنظاار إليهااا جمتمعااة،
اتتاقا ااا با ااي مجيا ااإل األطا اراف بشا ااأن تتسا ا املعاها اادة ،فها اات تشا اايل
ارس ااة الحقا ااة مبقتض ااى التقا اارة 3الب) ما اان امل ااادة  .31ومثا اال ها ااذه
االتتاقااا املختلتااة بااي عاادد حماادود ماان األط اراف الاايت ال تثباات،
ح لو نُظر إليها جمتمعة ،اتتاقاا باي مجياإل األطاراف بشاأن تتسا
املعاهادة هاات اتتاقاا قااد تياون هلااا قيماة تتسا ية بوصاتها وسااائل
تتس ا ا تيميلي ا ااة مبقتض ا ااى امل ا ااادة  32الانظ ا اار التق ا ارتي ال )22وال)23
أدانه) .وسلتااايل ،فاسااتخدام محااعل ”االتتاااق ال حااق“ مقحااور
عل ااى االتتاق ااا ال اايت تي ااون ب ااي مجي ااإل األطا اراف معاه اادة م اان
املعاهدا واليت تتجسد اتتاق واحد فقط  -أو فعل مشرتك
أاي ان ايله  -يعيس اتتاقا بي مجيإل األطرافال.)146
__________
ال )144انت اللجنة قد استخدمت لمة ”تتاهم“ النن املقابل ،وهاو
التق ا ا اارة 3الب) م ا ا اان مش ا ا ااروع امل ا ا ااادة  27املتعل ا ا ااق بق ا ا ااانون املعاه ا ا اادا الانظ ا ا اار
احلااية  134أع ه).
الPulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), )145
Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006,

 p. 113, at pp. 127-128, para. 53هذه القضية ،قام أحد العرفي بوصف
جمرد اتتاق اتو الحق ،أُعرب عنه بحورة صرحية ،أبنه ” ارسة الحقة“.
الSee WTO, Appellate Body Report, United States—Measures )146
Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna

.Products, WT/DS381/AB/R, adopted 13 June 2012, para. 371
وساايجر تناااول هااذا اجلانااب مبزيااد ماان التتحاايل مرحلااة الحقااة ماان مراحاال
األعمال املتعلقة هبذا املوضوع.

ال )13واالتتاااق ال حااق مبقتضااى التقاارة 3الأ) ماان املااادة  31جيااب
أن يي ااون اتتاق ااا ”بش ااأن“ تتسا ا املعاه اادة أو تعبي ااق أحيامها ااا.
ومن ت ،جيب أن تسعى به األطراف ،رمبا مجلة أهداف أخرى،
إىل توضي معذ املعاهدة أو يتية تعبيقهاال.)147
ال )14وةيا اان أحيا اااان اديا ااد ما ااا إذا ا ااان اتتا اااق ما ااا ها ااو اتتا اااق
”بشااأن“ تتس ا املعاه اادة أو تعبيقهااا م اان خ ا ل إحالااة م ااا ت اربط
”االتتاااق ال حااق“ سملعاهاادة املعنيااة .وجيااوز أيضااا أن تيااون هااذه
اإلحالة واردة معاهدة الحقة .فتت قضية اين ماين بي الدا رك
والن اارويج ،عل ااى س اابيل املث ااال ،يب اادو أن حميم ااة الع اادل الدولي ااة ق ااد
قبلت إميانية استخدام ”معاهدة الحقة“ بي العرفي ” اجملال
نتسه“ ألغراض تتس املعاهدة السابقة .غ أن احمليمة ،هذه
احلالااة ،رفض اات هناي ااة املع اااف اسااتخدام املعاه اادة ال حق ااة هل ااذا
الغاارض ألهنااا مل ” ُِاال“ أب طريقااة إىل املعاهاادة السااابقةال .)148و
الن ا ازاع املتعلا ااق اقا ااوق امل حا ااة وما ااا يتحا اال هبا ااا ما اان حقا ااوق ب ا ااي
وستارييا ونيياراغوا ،أاار القاضت غيوم إىل املمارسة التعلية
جم ا ااال الس ا ااياحة عل ا ااى هن ا اار س ا ااان خ ا اوان وفق ا ااا مل ا ااذ رة تت ا اااهم ب ا ااي
الادولتيال .)149غا أنااه مل ييان ماان الواضا ماا إذا ااان العرفااان قااد
قح اادا مب ااذ رة التت اااهم ه ااذه ادي اادا أن تُس ااتخدم لتتسا ا معاها اادة
احلدود قيد البحث.
ال )15وليس الغارض مان التقارة  2مان مشاروع االساتنتاج  4تقادمي
تعري ااف ع ااام أل ا اايل م اان أا اايال املمارس ااة ال حق ااة ةي اان أن
ييون ذا صلة أبغراض تتسا املعاهادا  .فاالتقرة  2مقحاورة علاى
املمارسااة ال حقااة بوصااتها وساايلة تتسا ذا حجيااة تُثباات اتتاقااا
بي مجيإل أطراف املعاهدة ،اسب الحيغة الواردة التقارة 3الب)
ماان املااادة  .31وةياان التمييااز بااي هااذه املمارسااة ال حقااة السملعااذ
الضيق) و”املمارسة ال حقة“ األخارى السملعاذ الواساإل) الايت يقاوم
هبا طرف واحد أو أ ثر واليت ال تُثبت اتتاق األطراف ،ولينها قد
تيون ،ماإل ذلاك ،ذا أمهياة بوصاتها وسايلة تتسا تيميلياة وفقاا
للمادة  32من اتتاقية فيينا لعام 1969ال.)150
ال )16وةياان أن تتمثاال املمارسااة ال حقااة مبقتضااى التقاارة 3الب)
من املادة  31أ ”سلوك“ .وتُساتخدم لماة ”سالوك“ سملعاذ
__________
الIbid., paras. 366-378, in particular para. 372; Linderfalk, On )147
.the Interpretation of Treaties (see footnote 74 above), pp. 164 et seq
الMaritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan )148
.Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at p. 51, para. 28
الDispute regarding Navigational and Related Rights (see )149
footnote 26 above), Declaration of Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at

.pp. 298-299, para. 16
ال )150وخبحااو التمييااز بااي ااايلت املمارسااة ال حقااة هااذين ،انظاار أدانه
التقرتي ال )22وال )23من التعليق.

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

الوارد املادة  2من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غ
املش ااروعة دولي ااا ال اايت اعتم اادهتا اللجن ااةال .)151وق ااد تش اامل ب ااذلك ال
األفعال فحسب ،بل أيضاا حااال االمتنااع ،مباا ذلاك حااال
الحمت ذا الحلة ،اليت تسهم إثبا االتتاقال .)152وسايجر
مرحل ااة الحق ااة م اان مراح اال العم اال تن اااول مس ااألة الظ ااروف ال اايت
ةين أن تسهم ولها حاال االمتناع ،أو الحمت ،تشا حيل
اتتاق بي مجيإل األطراف بشأن تتس املعاهدة.
ال )17وجيااب أن تيااون املمارسااة ال حقااة مبقتضااى التق اارة 3الب)
ماان املااادة  31ساالو ا ” تعبيااق املعاهاادة“ .وال يقتحاار هااذا علااى
األفعال الرمسية علاى الحاعيد الادويل أو علاى الحاعيد الاداخلت الايت
لاادم تعبيااق املعاهاادة ،مبااا ذلااك احارتام االلتزامااا التعاهديااة أو
تالة الوفاء هباا ،وإ اا يشامل أيضاا ،مجلاة ماا يشامله ،البيااان
الرمسيا ااة املتعلقا ااة بتتسا ا املعاها اادة ،البيا اااان املا اادىل هبا ااا ما اؤمتر
دبلوماست أو البياان املدىل هبا ساياق نازاع قاانون أو األحياام
الحا ا ااادرة عا ا اان احملا ا ااا م احملليا ا ااة؛ واملراسا ا ا الرمسيا ا ااة النااا ا اائة عا ا اان
املعاه اادة؛ وس اان التش اريعا احمللي ااة؛ وإب ارام اتتاق ااا دولي ااة بغ اارض
تنتيااذ املعاهاادة ،حا قباال وقااوع أ فعاال معااي ماان أفعااال التعبيااق
على الحعيد الداخلت أو الحعيد الدويل.
ها ااذا الشا ااأن بقضا ااية رفا ا فيها ااا فريا ااق
ال )18وةيا اان التا ااذ
خرباء ،إطار اتتاق التجارة احلرة ألمرييا الشمالية ،التسليم أبناه
ةين استخدام تشريإل داخلت أداة ِ
مساعدة التتس
وأخا ا ،و ضاوء قياام ا العارفي بتقادمي إحااال إىل قوانينهماا الوطنياة
املتعلقة سلنقل الرب  ،يرى فريق اخلرباء أنه من امل ئم اإلحالة إىل املادة  27مان
اتتاقي ااة فيين ااا ال اايت ت اانن عل ااى أن ااه ”ال جي ااوز لع اارف أن حي ااتج أبحي ااام قانون ااه
الداخلت لتربير عدم تنتياذه ملعاهادة“ .وةلات هاذا احليام علاى فرياق اخلارباء أال
ينظاار الق اواني الوطني ااة ،ب اال القااانون ال اادويل الواج ااب التعبي ااق .وسلت ااايل،
ال القا ا ااانون الا ا ااداخلت للا ا ااوالاي املتحا ا اادة وال القا ا ااانون امليسا ا ااييت ينبغا ا اات أن
__________
ال )151حوليااة  ،2001اجملل ااد الث ااان الاجلاازء الث ااان) والتح ااويب 42 ،و،43
التقارا مان ال )2إىل ال )4مان التعلياق .وتارد املاواد املتعلقاة مبساؤولية الادول عان
األفعال غ املشروعة دوليا اليت اعتمدهتا اللجنة دورهتا الثالثة واخلمسي
مرفق قرار اجلمعية العامة  83/56املؤر  12انون األول/ديسمرب .2001
ال )152التقري اار الثال ااث ع اان ق ااانون املعاه اادا ال ااذ أع ااده وال اادوك ،حولي ااة
 ،1964اجمللااد الثااان ،الوثيقااة  A/CN.4/167و 61 ،Add.1-3و ،62التقاراتن
ال )32وال)33؛ Case concerning the Temple of Preah Vihear (see
footnote 92 above), p. 23; Military and Paramilitary Activities in and
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يُسااتخدم لتتس ا اتتاااق التجااارة احلاارة ألمرييااا الشاامالية .والقيااام بااذلك يعااين
تعبيق إطار قانون غ م ئمال.)153

و حي أن املادة  27من اتتاقية فيينا لعام  1969صاحيحة ومهماة
سلتأ يااد ،فهااذه القاعاادة ال تعااين أنااه ال جيااوز أخااذ التشاريإل الااوطين
االعتبار عنحر من عناصر املمارسة ال حقة من جانب الدول
تعبيااق املعاهاادة .فهناااك فاارق بااي االحتجاااج سلقااانون الااداخلت
مربر ل ختاق تنتيذ معاهدة من املعاهدا وبي اإلحالاة إىل
القا ا ااانون ال ا ا ااداخلت بغا ا اارض تتس ا ا ا حي ا ا اام ما ا اان أحي ا ا ااام الق ا ا ااانون
التعاه ااد  .وسلت ااايل ،ف ا ن اهليئ ااا القض ااائية الدولي ااة ،وخباص ااة هيئ ااة
االسااتئناف التابعااة ملنظمااة التجااارة العامليااة واحمليمااة األوروبيااة حلقااوق
اإلنسان ،قد اعرتفات سلتميياز باي التشاريإل الاداخلت الوتاداب التنتياذ
األخاارى علااى الحااعيد الااداخلت) الااذ ينتهااك االلتزامااا التعاهديااة
وبي التشريإل الوطين والتداب األخرى اليت ةيان اساتخدامها وسايلة
لتتس ا ا ا املعاه ا ا اادة ،وتق ا ا ااوم ه ا ا ااذه اهليئ ا ا ااا إبعم ا ا ااال ه ا ا ااذا التميي ا ا ااز
سنتظ ااامال .)154غ ا أن ااه م اان اجل اادير سمل حظ ااة أن عنح ارا م اان عناص اار
حسا ا اان النيا ا ااة موجا ا ااود ضا ا اامنيا أ ” ارسا ا ااة الحقا ا ااة تعبيا ا ااق
املعاها اادة“ .وما اان ت ،فا ا ن أ إسا اااءة وا اااهرة لتعبيا ااق معاها اادة ما اان
املعاهدا  ،مقارنة بتعبيقها اسن نية الولو ان خاطئاا) ،ال تشايل
ارسة ” تعبيق املعاهدة“ سملعذ الوارد املادتي  31و.32
ال )19وااا ا ارتاط أن تيا ا ااون املمارسا ا ااة ال حقا ا ااة الا ا اايت جتا ا اار تعبيقا ا ااا
للمعاهدة ،مبقتضى التقرة 3الب) من املادة  ،31ارساة ”بشاأن تتسا
املعاهدة“ هو اارتاط حيمل نتس املعاذ الاذ حيملاه االاارتاط املاواز
مبقتضى التقرة 3الأ) من املاادة  31الانظار التقارتي ال )13وال )14أعا ه).
وقا ااد ييا ااون ما اان الحا ااعب أغلا ااب األحيا ااان التمييا ااز با ااي املمارسا ااة
__________
الNAFTA Arbitral Panel Final Report, Cross-Border Trucking )153

Services (Mexico v. United States of America), No. USA-MEX-98-

.2008-01, adopted 6 February 2001, para. 224
الPanel Report, United States—Section )154

For example, WTO,

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

against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),

Reports, vol. 7 (2003), p. 492, para. 47; European Court of Human

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392,

Rights, V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, ECHR 1999-IX,

at p. 410, para. 39; Case concerning a dispute between Argentina and

para. 73; Kart v. Turkey [GC], no. 8917/05, ECHR 2009 (extracts),

Chile concerning the Beagle Channel, UNRIAA, vol. XXI (Sales No.

para. 54; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, 30 June 1993, Series A

.E/F.95.V.2), p. 53, at pp. 185-187, paras. 168-169

.no. 264, para. 35
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ال حقااة الاايت تتعلااق ادياادا وقحاادا مبعاهاادة ماان املعاهاادا  ،أ ال اايت
ها ا اات ”بشا ا ااأن تتسا ا ا املعاها ا اادة“ ،واملمارسا ا ااة األخا ا اارى ” تعبيا ا ااق
املعاهاادة“ .غا أن التمييااز مهاام ألن الساالوك الااذ تقااوم بااه األطاراف
”بشأن تتس املعاهدة“ هو وحده الذ ةين أن يساهم التتسا
”ذ احلجي ااة“ ،ح ااي أن ه ااذا االا ارتاط غ ا موج ااود فيم ااا يتح اال
سملمارسة ال حقة األخرى مبقتضى املادة .32

ال )23وال تاانن التقاارة  3ماان مشااروع االسااتنتاج  4علااى ااارتاط،
على النحو الوارد التقرة 3الب) مان املاادة  ،31يتارض أن تياون
املمارسة ذا الحلة ”بشأن تتس “ املعاهدة .وهياذا ،وألغاراض
التقرة الثالثة ،ةيان أل ارساة تعبياق املعاهادة ،مان ااأهنا أن
تقاادم مؤا ارا علااى يتيااة تتس ا املعاهاادة ،أن تيااون وساايلة ماان
وسائل التتس التيميلية ذا الحلة مبقتضى املادة .32

ال )20وس اايجر مرحل ااة الحق ااة م اان مراح اال األعم ااال املتعلق ااة
هب ا ااذا املوض ا ااوع تن ا اااول مس ا ااألة الظ ا ااروف ال ا اايت ”يَاثبا ا اُت“ وله ا ااا
”اتتاق األطراف بشأن تتس املعاهدة“.

ال )24وق ا ااد ست ا اات احمل ا ااا م واهليئ ا ااا القض ا ااائية الدولي ا ااة األخ ا اارى
تع ا ا اارتف هب ا ا ااذه املمارس ا ا ااة ال حق ا ا ااة ”األخ ا ا اارى“ وس ا ا اايلة تتس ا ا ا
وتستخدمها منذ اعتماد اتتاقية فيينا الانظر أدانه التقرا من ال)25
إىل ال .)) 33غا ا أنا ااه ينبغا اات م حظا ااة أن هيئا ااة االسا ااتئناف التابعا ااة
ملنظما ااة التجا ااارة العامليا ااة صا اااغت ،قضا ااية اليا اااسن  -املشا ااروس
اليحوليااة الالثانيااة)ال ،)158تعريتااا للممارسااة ال حقااة ألغاراض تتسا
املعاهدا  ،يبدو أنه يتيد أبنه ال ةين على اإلط ق أن ييون ذا
صلة أبغراض تتس املعاهدا سوى ”املمارسة ال حقة تعبيق
املعاهاادة“ ”الاايت تثب اات اتتاااق األط اراف بش ااأن تتس ا ها“ ،ول اايس
أ ااايل آخاار م اان أااايال املمارسااة ال حق ااة ماان جانااب ط اارف
واحد أو أ ثر

ال )21والتق اارة 3الب) م اان امل ااادة  31ال تش اارتط ص اراحة أن تي ااون
املمارس ا ااة س ا االو ا ألطا ا اراف املعاه ا اادة أنتس ا ااهم .بي ا ااد أن األطا ا اراف
أنتس ااهم ،إذ يتح اارفون م اان خ ا ل األجه اازة التابع ااة هل اامال )155أو م اان
خ ا ل س االوك يُس ااند إل اايهم ،ه اام ال ااذين ينخرط ااون ارس ااا
تعبيا ا ا ااق املعاها ا ا اادة ةيا ا ا اان أن تُثبا ا ا اات اتتا ا ا اااقهم .ويتنا ا ا اااول مشا ا ا ااروع
االستنتاج  5مساألة ماا إذا اان مان املميان أن تحادر عان جهاا
فاعلة أخرى ارسة الحقة ذا صلةال.)156
ال )22وتتنا اااول التقا ارة  3ما اان مشا ااروع االسا ااتنتاج  4املمارسا ااة ال حقا ااة
”األخا اارى“ ،أ املمارسا ااة األخا اارى غا ا تلا ااك املشا ااار إليها ااا التقا ارة
3الب) ماان املااادة  .31وتتعلااق هااذه التقارة ب ”املمارسااا ال حقااة []...
تعبي ااق املعاهاادة وس اايلة تيميلي ااة للتتس ا مبوجااب امل ااادة  ،“32عل ااى
النحو املاذ ور التقارة  4مان مشاروع االساتنتاج  .1وقاد سابق أن أحيال
أصا تعلي ااق اللجنااة إىل هااذا الشاايل م اان أااايال املمارس ااة ال حق ااة
اليت ال تتعلب اتتاق مجيإل األطراف ،وذلك على النحو التايل
ولي اان ،بوج ااه ع ااام ،تق ااف املمارس ااة ال اايت يق ااوم هب ااا ط اارف منت اارد أو بعا ا
األط اراف فق ااط ،عنح اار م اان عناص اار التتس ا  ،عن ااد مس ااتوى خمتل ااف إىل ح ااد
ب ا عاان املمارسااة املتوافقااة الاايت تشاامل مجيااإل األطاراف وتبااي فهمهاام املوحااد
ملعذ املعاهدة .فاملمارسة ال حقة من النوع األخ تثبت اتتاق األطراف على
تتس املعاهدة ،وهت مبثابة اتتاق تتس  .وهلذا السبب ،اعتارب اللجناة أناه
ينبغ اات إدراج املمارس ااة ال حق ااة ال اايت تثب اات فهم ااا موح اادا لتتس ا املعاه اادة م اان
جانب مجيإل األطراف التقرة [ 3وهت التقرة اليت أصابحت فيماا بعاد التقارة
 3ما اان املا ااادة  31ما اان اتتاقيا ااة فيينا ااا] بوصا ااتها وسا اايلة تتسا ا ذا حجيا ااة إىل
جان ااب االتتاق ااا التتسا ا ية .وسملقاب اال ،ف ا ن ارس ااة فا ارادى ال اادول تعبي ااق
معاه اادة م اان املعاه اادا ال ةي اان وض ااعها االعتب ااار إال واح اادة م اان وس ااائل
التتس ”اإلضافية“ املذ ورة املادة 70ال.)157
__________
ال.Karl (see footnote 79 above), pp. 115 et seq )155
ال )156انظر التقرة  2من مشروع االستنتاج .5
ال )157حولي ااة  ،1964اجملل ااد الث ااان ،الوثيق ااة  ،204 ،A/5809التق اارة ال)13؛
انظاار أيضااا حوليااة  ،1966اجمللااد الثااان ،الوثيقااة  A/6309/Rev.1الاجلاازء الثااان)،
 221و ،222التقرة ال.)15

عُ ِرف اات املمارس ااة ال حق ااة س ااياق تتس ا معاه اادة م اان املعاه اادا أبهن ااا
سلساالة أفعااال أو بياااان ”متوافقااة وموحاادة ومتسااقة“ تيتاات إلثبااا وج ااود
ط واض يعين ضمنا اتتاق األطراف بشأن تتس هاال.)159

غ ا ا أن االجته ا ااادا القض ا ااائية حمليم ا ااة الع ا اادل الدولي ا ااة واحمل ا ااا م
واهليئ ااا القض ااائية الدولي ااة األخ اارى ،ب اال وهليئ ااة تس ااوية املنازع ااا
التابعااة ملنظمااة التجااارة العامليااة نتسااها هنايااة املعاااف الانظاار أدانه
التقا ارتي ال )32وال ،))33تبا ااي أن املمارسا ااة ال حقا ااة الا اايت تسا ااتو
مجيإل اروط التقرة 3الب) من املادة  31من اتتاقية فيينا لعام 1969
ليست هت الشيل الوحيد من أايال املمارسة ال حقة الايت يقاوم
هب ااا األط اراف تعبيق ااا للمعاه اادة ال ااذ ق ااد يي ااون ذا ص االة أبغ ااراض
تتس املعاهدة.
ال )25فتات قضاية جزيارة اسيييلت/ساايدودو ،علاى سابيل املثااال،
رأ حميما ااة الع ا اادل الدوليا ااة أن التقري ا اار ال ا ااذ قدما ااه خب ا ا تق ا ااين
ميل اف م اان قب اال أح ااد األط اراف وال ااذ ”و اال مجي ااإل األوق ااا
وثيقا ااة داخليا ااة“ال ،)160ومل ييا اان ةثا اال ارسا ااة الحقا ااة تثبا اات اتتا اااق
األطراف مبوجب التقرة 3الب) من املادة  ،31ةيان ”ماإل ذلاك أن
__________
الJapan—Taxes on Alcoholic )158

WTO, Appellate Body Report,

Beverages (see footnote 29 above), and Panel Report, WT/DS8/R,

.WT/DS10/R, WT/DS11/R, adopted 1 November 1996
ال.Ibid. (Appellate Body Report), sect. E, p. 16 )159
ال.Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1078, para. 55 )160

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات
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يادعم االسااتنتاجا “ الاايت خلحاات إليهااا احمليمااة بواسااعة وسااائل
أخرى للتتس ال.)161

م ا ااووتت احليوم ا ااة التت ا اااوض مجاعي ا ااا م ا ااإل الس ا االعا “ال )166وأن
”االستثناءا املتبقية ال ةين أن تربر إال بظروف خاصة“ال.)167

ال )26واسا ا ا ااتخدمت حما ا ا ااا م املر ا ا ا ااز الا ا ا اادويل لتسا ا ا ااوية منازعا ا ا ااا
االسا ااتثمار أيضا ااا املمارسا اة ال حقا ااة ما اان جانا ااب الا اادول وسا اايلة
للتتسا ا سملعا ااذ الواسا ااإلال .)162فعلا ااى سا اابيل املثا ااال ،عنا ااد النظا اار
مسألة ما إذا ان ةين ملن ةثلون أقلية من محَلاة األساهم احلحاول
علااى حقااوق مبوجااب معاهاادا محايااة االسااتثمار ومااا إذا ااان حيااق
هلا اام املشا ااار ة الا اادعاوى الا اايت تُرفا ااإل أما ااام املر ا ااز الا اادويل لتسا ااوية
منازعا االستثمار ،الحظت احمليماة قضاية اار ة سات إم إس
للغاز ضد األرجنتي ما يلت

ال )28وعن اادما أخ ااذ حميم ااة البل اادان األمرييي ااة حلق ااوق اإلنس ااان
املمارسة ال حقة مان جاناب األطاراف االعتباار ،مل تَق ِ
حار بادورها
اسااتخدامها لتلااك املمارسااة علااى احلاااال الاايت تُثباات فيهااا املمارسااة
اتتا اااق األط ا اراف .وهيا ااذا ،قضا ااية هيلا ا وُنسا ااتانتي وبنجا ااامي
وآخرون ضد ترينياداد وتوسغاو ،رأ احمليماة أن إلزامياة فارض عقوباة
اإلع اادام حال ااة إتي ااان أ ا اايل م اان أا اايال الس االوك يس ااتر ع اان
م ااو ا ااخن آخ اار تتن ااا م ااإل التق اارة  2م اان امل ااادة  4م اان االتتاقي ااة
األمرييية حلقوق اإلنساان العادم فارض عقوباة اإلعادام إال علاى أااد
اجلارائم خعااورة) .وماان أجاال تعليال هااذا التتسا  ،ذهباات احمليمااة إىل
أن اه ”ماان املتيااد النظاار ،هااذا الحاادد ،بع ا األمثلااة املسااتمدة
م ا ا اان تش ا ا اريعا البل ا ا اادان األمرييي ا ا ااة ال ا ا اايت ال ت ا ا ازال لخ ا ا ااذ بعقوب ا ا ااة
اإلعدام“ال.)168

تؤي ااد ارس اة ال اادول ب اادورها مع ااذ ه ااذا الس اايناريو املتغ ا [ ]...وسلت ااايل،
ِ
املسيعرة سحلماية املمنوحة أو ُمسا
ُللت مسامها األقليا واملسامها غ
هلا بتقدمي معالبا سألصالة عن نتسها .واملمارسة املعاصرة املتعلقة ستتاقا
التسوية اإلمجالية [ ]...تشيل ،مجلة أمثلة أخارى ،دلاي علاى تزاياد املروناة
التعامل مإل املعالبا الدوليةال.)163

ال )27ورأ احمليمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان قضااية لويزياادو
ضااد تر يااا أن تتس ا ها ”مت ل يااده سملمارسااة ال حقااة ماان جانااب

األط اراف املتعاقاادة“ال ،)164أ ”سألدلااة علااى أن مثااة ارسااة تُظهاار
أنه يوجد عمليا اتتاق عام بي األطاراف املتعاقادة علاى أن املاادتي
 25و ]...[ 46م ا ا ا ا اان االتتاقي ا ا ا ا ااة [األوروبي ا ا ا ا ااة حلق ا ا ا ا ااوق اإلنس ا ا ا ا ااان]
ال تسا اامحان بوضا ااإل قيا ااود إقليميا ااة أو موضا ااوعية“ال .)165و ثا ا ا ما ااا
اعتمد احمليمة األوروبياة حلقاوق اإلنساان علاى املمارساة ال حقاة
ماان جانااب الاادول  -وهاات ارسااة ليساات سلضاارورة متسااقة  -ماان
خا ا ل الرجا ااوع إىل التشا اريعا الوطنيا ااة واملمارسا ااة اإلداريا ااة احملليا ااة
وساايلة للتتسا  .فتاات قضااية دةا وسييااارا ضااد تر يااا مااث  ،رأ
احمليم ا ااة أن ا اه ”فيم ا ااا يتعل ا ااق مبمارس ا ااة ال ا اادول األوروبي ا ااة ،ةي ا اان أن
ي حا ا أن ها ااذه الا اادول أغلبيتها ااا السا اااحقة ،قا ااد اعرتفا اات اا ااق

__________
ال.Ibid., p. 1096, para. 80 )161
الO. K. Fauchald, “The legal reasoning of ICSID tribunals—An )162
empirical analysis”, European Journal of International Law, vol. 19

.(2008), p. 301, at p. 345
الCMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (see )163
.footnote 154 above), para. 47
ال.Loizidou v. Turkey (see footnote 43 above), para. 79 )164
الIbid., para. 80 )165؛ وماان اجلاادير سلااذ ر أن احمليمااة وصااتت ” ارسااة
الدول هذه“ أبهنا ”موحدة ومتسقة“ سلرغم مان أهناا اعرتفات أبن دولتاي رمباا
تشااي ن اس ااتثناءين م اان ذلااك الق اارب واململي ااة املتحاادة؛ ”بغ ا النظ اار ع اان
معنامها“) ،التقراتن  80و.82

ال )29وال متا ااانإل اللجنا ااة املعنيا ااة اقا ااوق اإلنسا ااان ،املنشا ااأة مبوجا ااب
العهد الدويل اخلا سحلقوق املدنية والسياسية ،النظر احلجاج
الاايت تسااتند إىل املمارسااة ال حقااة سملعااذ الواسااإل عناادما يتعلااق األماار
بتربير املساس سحلقوق املنحاو عليهاا العهادال .)169فلادى تتسا
املحااعلحا الاايت يغلااب عليهااا العااابإل العااام الاواردة التقاارة  3ماان
امل ااادة  19م اان العه ااد الالقي ااود املس اامومب بترض ااها عل ااى حري ااة التعب ا )،
الحظت اللجنة املعنية اقاوق اإلنساان أناه ”ةيان العثاور علاى قياود
اثلا ا ااة والاي قض ا ا ااائية ث ا ا ا ة“ال ،)170وخلح ا ا اات إىل أن اهل ا ا اادف
املنشا ااود م ا اان الق ا ااانون املتن ا ااازع بشا ااأنه ال م ا اارج ،ح ا ااد ذات ا ااه ،ع ا اان
األهداف املشروعة املتوخاة التقرة  3من املادة  19من العهدال.)171
ال )30وأاا ا ا ااار احمليما ا ا ااة الدوليا ا ا ااة لقا ا ا ااانون البحا ا ا ااار ،بعا ا ا ا
املناسبا  ،إىل املمارسة ال حقة من جانب األطراف دون التحقق
ا إذا انت تلك املمارسة تُثبت سلتعل اتتاقا بي األطراف بشأن
__________
الDemir and Baykara v. Turkey [GC] (see footnote 30 above), )166
.para. 52
الIbid., para. 151; similarly Jorgic v. Germany, no. 74613/01, )167
.ECHR 2007-III, para. 69
الHilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and )168
) Tobago (see footnote 31 aboveالرأ املؤيِّد املسابب الاذ أباداه القاضات
سرجيو غارسيا رام يز ،التقرة .12
ال )169جون ااغ ا اايول ض ااد مجهوري ااة ااوراي ،اآلراء املعتم اادة  27متوز/يولي ااه
 ،2005الااب غ رقاام  ،2001/968تقرياار اللجنااة املعنيااة اقااوق اإلنسااان ،الواثئااق
الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الستون ،امللحق رقم  40ال.62 ،)A/60/40
ال )170املرجإل نتسه ،66 ،التقرة .3-8
ال )171املرجااإل نتسااه ،انظاار أيضااا يااون واااو ضااد مجهوريااة ااوراي الاحلااااية
 123أع ه) ،التقرة .4-8

42

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

تتس املعاهادة .فتات قضي اة الساتينة ”ساايغا“ الرقام )2ال ،)172علاى
سا ا اابيل املثا ا ااال ،استعرضا ا اات احمليما ا ااة ارسا ا ااة الا ا اادول فيما ا ااا يتعلا ا ااق
سسا ااتخدام القا ااوة إيقا اااف سا ااتينة وفقا ااا التتاقيا ااة األما اام املتحا اادة
لقااانون البحااارال .)173واسااتنادا إىل ”املمارسااة املعتااادة املسااتخدمة
إيقااف الساتن“ ،مل تاذ ر احمليماة ارساة الدولاة املعنياة سلتحدياد،
معيال.)174
بل افرتضت وجود معيار عام ّ
ال )31و إاااارة إىل اتتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واملعاقبااة
عليه ااا ،الحظ اات احمليم ااة الدولي ااة ليوغوس ا فيا الس ااابقة احلي اام
الحادر قضية جيليسيتش أن
ال اادائرة االبتدائي ااة [ ]...تتس اار أحي ااام االتتاقي ااة وفق ااا للقواع ااد العام ااة لتتس ا
املعاه ا اادا املنح ا ااو عليه ا ااا امل ا ااادتي  31و 32م ا اان اتتاقي ا ااة فيين ا ااا لق ا ااانون
املعاه ا اادا  ]...[ .ووض ا ااعت ال ا اادائرة االبتدائي ا ااة أيض ا ااا اعتباره ا اا املمارس ا ااة
ال حقااة املرتياازة علااى االتتاقيااة .وأُولياات أمهيااة خاصااة لألحيااام الاايت أصاادرهتا
احمليما ااة الدوليا ااة لروانا اادا [ ]...وروعيا اات أيضا ااا ارسا ااة الا اادول ،ال سا اايما ما اان
خ ل حما مها الوطنية ،وأعمال السلعا الدولية هذا امليدانال.)175

ال )32ومتيز أيضاا هيئاا تساوية املنازعاا التابعاة ملنظماة التجاارة
العاملي ااة بع ا األحي ااان ب ااي ”املمارس ااة ال حق ااة“ ال اايت تس ااتو
اا ااروط التقا اارة 3الب) ما اان املا ااادة  31وبا ااي األاا اايال األخا اارى ما اان
املمارس ا ااة ال حق ا ااة تعبي ا ااق املعاه ا اادة ال ا اايت تع ا اارتف أيض ا ااا تل ا ااك
األجه اازة أبهن اا ذا ص االة أبغ ااراض تتس ا املعاه اادا  .فت اات قض ااية

الا ااوالاي املتحا اادة  -املا ااادة 110ال )5ما اان قا ااانون الا ااوالاي املتحا اادة
حلقوق التأليف والنشرال )176المل يُستأنف احليم) ،على سبيل املثال،

اضعر فريق اخلرباء إىل أن يتحل فيما إذا ان ”مبدأ االساتثناءا
العتيت ااة“ بش ااأن العوائ ااد عل ااى ح ااق االس ااتخدام ه ااو مب اادأ واج ااب
التعبيقال .)177وعثر التريق على أدلاة تؤياد وجاود هاذا املبادأ عادد
من التشريعا الوطنية للدول األعضاء ،وأاار إىل ما يلت
__________
الM/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. )172
.Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10, at paras. 155-156
ال )173املادة  293من اتتاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
الM/V “SAIGA” (No. 2) (see footnote 172 above), at paras. 155- )174

نا ااذ ّ ر أبن املا ااادة 31ال )3ما اان اتتاقيا ااة فيينا ااا تا اانن علا ااى أنا اه ،إىل جانا ااب
السا ا ااياق ،يؤخا ا ااذ االعتبا ا ااار ألغا ا اراض التتسا ا ا الأ) أ اتتا ا اااق الحا ا ااق ،أو
الب) ارسااة الحقااة ،أو الج) أيااة قاعاادة ماان القواعااد ذا الحاالة القااانون
الدويل الواجب التعبيق بي األطراف .ونش إىل أن األطراف وأطرافا اثلثاة قاد
وجهات انتباهناا إىل عاادد مان األمثلاة ماان خمتلاف البلادان علااى القياود املوجااودة
الق اواني الوطني ااة اس ااتنادا إىل مب اادأ االس ااتثناءا العتيت ااة .و رأين ااا ،تؤ ااد
ارس اة ال اادول عل ااى النح ااو ال اوارد الق اواني الوطني ااة حلق ااوق الت ااأليف والنش اار
ألعضاااء اااااد بِارن قباال وبعااد أعاوام  1948و 1967و ،1971فضا عاان أعضاااء
منظم ااة التج ااارة العاملي ااة قب اال وبع ااد الت اااري ال ااذ أص ااب في ااه االتت اااق املتعل ااق
قوانا ا ااب حقا ا ااوق امللييا ا ااة التيريا ا ااة املتحا ا االة سلتجا ا ااارة ينعبا ا ااق علا ا اايهم ،صا ا ااحةَ
استنتاجنا بشأن مبدأ االستثناءا العتيتةال.)178

وأضاف التريق احلااية التحذيرية التالية
ال نري ااد ب ااذ ران ه ااذه األمثل ااة عل ااى ارس ااة ال اادول اإلع اراب ع اان رأ بش ااأن
ما إذا انت تيتت لتشاييل ” ارساة الحقاة“ سملعاذ املقحاود التقارة 3الب)
من املادة  31من اتتاقية فييناال.)179

ال )33و قضا ا ااية اجلماعا ا ااا األوروبيا ا ااة  -املعا ا اادا احلاسا ا ااوبية،
انتقااد هيئااة االسااتئناف فريااق اخلارباء لعاادم اعتباااره قارارا اللجنااة
املعنية سلنظام املنسق التابعاة ملنظماة اجلماارك العاملياة ارساة الحقاة
ذا صلة
لا ااو ا ااان التتسا ا سا االيما لَ َش ا امل أيضا ااا فححا ااا لوجا ااود وأمهيا ااة املمارس ا ااة
ال حق ااة .ون ح ا أن ال ااوالاي املتح اادة أا ااار  ،أم ااام التري ااق ،إىل الق ارارا
ال اايت ال ااذهتا اللجن ااة املعني ااة سلنظ ااام املنس اق التابع ااة ملنظم ااة اجلم ااارك العاملي ااة
نيسااان/أبريل  1997بشااأن تحاانيف بع ا معاادا الشاابيا احملليااة سعتبارهااا
آال للمعاجلااة اآلليااة للبياااان  .ااذلك أاااار ساانغافورة ،وهاات طاارف اثلااث
املسا ااألة املنظا ااورة أما ااام التريا ااق ،إىل ها ااذه القا ارارا  .والحظا اات اجلماعا ااا
األوروبية أهنا قدمت اتظا خبحاو هاذه القارارا [ ]...وماإل ذلاك ،نارى
أن ق ارارا منظم ااة اجلم ااارك العاملي ااة ق ااد تي ااون ذا ص االة بتتس ا التس ااهي
اجلمر ية الواردة اجلدول الثمانيال.)180

وهيااذا ،لاادى إنعااام النظاار ،يتبااي أن هيئااا تسااوية املنازعااا التابعااة
ملنظمة التجارة العاملية تعرتف بدورها سلتمييز بي ”املمارسة ال حقاة“

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
الThe Prosecutor v. Goran Jelisić, Trial Chamber, Judgment, 14 )175

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
الWTO, Panel Report, United States—Section 110(5) of the US )176
).Copyright Act (see footnote 154 above
ال )177انظا ا اار االتتا ا اااق املتعلا ا ااق قوانا ا ااب حقا ا ااوق امللييا ا ااة التيريا ا ااة املتحا ا االة
سلتجارة ،املادة .1-9

__________
الWTO, Panel Report, United States—Section 110(5) of the US )178
.Copyright Act (see footnote 154 above), para. 6.55
ال.Ibid., footnote 68 )179
الWTO, Appellate Body Report, European Communities— )180

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

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

مبقتضا ااى التقا اارة 3الب) ما اان املا ااادة  31وبا ااي متها ااوم أوسا ااإل للممارسا ااة
ال حقة ال يترتض مسبقا وجود اتتاق بي مجيإل أطراف املعاهدةال.)181
ال )34غ أنه عند قيام طرف واحد أو أ ثر ،ال األطاراف لهاا،
معاه اادة م ااا سس ااتخدام ارس ااة الحق ااة وس اايلة تتس ا تيميلي ااة
مبقتضى املادة  ،32جيب على املرء أن يظل مادر ا دائماا حلقيقاة أن
”رأ دولا ااة واحا اادة ال يشا اايل القا ااانون الا اادويل“ال .)182وعلا ااى أيا ااة
حال ،يرتتب ضمنا على التمييز بي املمارسة ال حقة املتتق عليها
مبقتض ااى التق اارة 3الب) م اان امل ااادة  31وس اايلة تتس ا ذا حجي ااة
وبي املمارسة ال حقاة األخارى السملعاذ الواساإل) مبقتضاى املاادة 32
أنه ينبغت إععاء قيمة تتس ية أ رب للممارسة األوىل.
ال )35ويسا ا ااهم أيضا ا ااا التمييا ا ااز با ا ااي املمارسا ا ااة ال حقا ا ااة مبقتضا ا ااى
التقا ا اارة 3الب) ما ا اان املا ا ااادة  31وبا ا ااي املمارسا ا ااة ال حقا ا ااة مبقتضا ا ااى
املادة  32اإلجابة على السؤال عماا إذا انات املمارساة ال حقاة
تقتضات عما يتياارر بدرجااة مان التاواترال ،)183أو مااا إذا ااان تعبيااق
املعاهدة مرة واحدة ةين أن ييون افياال .)184وضمن إطار منظمة
التجارة العاملية ،خلحت هيئة االستئناف إىل أن
التع اال املنع اازل ال ييت اات عموم ااا إلثب ااا املمارس ااة ال حق ااة ،وإ ااا يع ااول عل ااى
جمموعة من األفعال املتعاقبة اليت تثبت اتتاق األطرافال.)185

بي ااد أنا ااه إذا ج اارى التمييا ااز ب ااي متها ااوم املمارس ااة ال حقا ااة وسا اايلة
لتتس املعاهدة وبي االتتاق املمين بي األطراف ال تيون الوت ة
عنحرا ضروراي لتعرياف متهاوم ”املمارساة ال حقاة“ سملعاذ الواساإل
المبقتضى املادة )32ال.)186
__________
الUnited States— )181

See also WTO, Appellate Body Report,

Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements (see

.footnote 43 above), para. 452
الSempra Energy International v. Argentine Republic, ICSID )182
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
ال… )183

Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention

.(footnote 44 above), p. 431, para. 22
الLinderfalk, On the Interpretation of Treaties (footnote 74 )184
.above), p. 166
الWTO, Appellate Body Report, Japan—Taxes on Alcoholic )185
.Beverages (see footnote 29 above), sect. E, p. 16
ال.Kolb (see footnote 108 above), pp. 506-507 )186
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ال )36وهيا ا ااذا ،تشا ا اامل ”املمارسا ا ااة ال حقا ا ااة“ سملعا ا ااذ الواسا ا ااإل
المبقتضااى املااادة  )32أ تعبيااق للمعاهاادة ماان جانااب طاارف واحااد
أو أ ثاار .وةياان أن يتخااذ ذلااك أاااياال خمتلتااةال .)187وقااد يتااألف
ها ا ا ااذا ”السا ا ا االوك [الا ا ا ااذ يسا ا ا االيه] طا ا ا اارف أو أ ثا ا ا اار تعبيا ا ا ااق
املعاهادة“  ،بحااتة خاصااة ،ماان تعبيااق مباااار للمعاهاادة املعنيااة ،أو
سالوك يُعازى إىل دولااة طارف تعبياق للمعاهاادة ،أو إعا ن أو قارار
قضائت يتعلق بتتس ها أو تعبيقها .وةين أن يشمل هذا السالوك
اإلع ا ان الرمسي ااة بش ااأن مع ااذ املعاه اادة ،أو االحتجاج ااا عل ااى
ع اادم الوف اااء ،أو القب ااول الض اامين إلع ا ان أو أفع ااال ص ااادرة ع اان
أطراف أخرىال.)188

االستنتاج  -5إسناد املمارسة الالحقة
 -1ميك ـ أن تتــألف املمارســة الالحقــة مبقتضــى املــادتن
و 32مـ أي ســلوك يف تطبيــق املعاهــدة ميكـ إســناده إىل طــرف
م أطراف املعاهدة مبوجب القانون الدول.
31

 -2ال يشـكل أي ســلوك آخــر ،مبــا يف ذلــك ســلوك اجلهــات
غ ــري التابع ــة لل ــدو  ،ارس ــة الحق ــة مبقتض ــى امل ــادتن  31و.32
وجي ــوز م ــع ذل ــك أن يك ــون ه ــذا الس ــلوك ذا أمهي ــة عن ــد تقي ــيم
املمارسة الالحقة ألطراف املعاهدة.

التعليق
ال )1يتنرراول ريوررروس االسررتنتاج  5ريسررةلة ااتررايت الررأ ررن
تصررمع هنتررا املماعسررة القحقررة ىقتضررت املررادت  31و .32وتوض ر
هب ر رراعة ”ىقتض ر ررت امل ر ررادت  31و “32ريو ر ررروس االس ر ررتنتاج ر ررذا
ينطبق هكت كرل ريرن املماعسرة القحقرة هو رفتا وسريكة تفسر ايت
حجي ر ررة ىوف ر ررل الفق ر رررة الفرهي ر ررة 3الب) ري ر ررن امل ر ررادة  31واملماعسر ر ررة
القحقر ررة هو ر ررفتا وسر رريكة تفسر ر ت ميكير ررة ىوفر ررل املر ررادة  32رير ررن
اتفاقيرة فيينرا لعرام  .1969وتعرررف الفقررة  1ريرن ريورروس االسررتنتاج 5
تعريفر راً إجياهير راً ااتر ررايت الر ررأ ر ررن يور ر ل سر رركوكتا تطبير ررق
املعا ر ررمة اعس ر ررة الحق ر ررة ىقتضر ر رت امل ر ررادت  31و ،32هينم ر ررا تبر ر ر
الفقرة  2هصيغة سكبية السكوك الذي ال يو ل اعسة الحقة ،وإ
فازيت االستعانة هه تقييم املماعسة القحقة ألطراف ريعا مة.
ال )2وتقت ررب التق اارة  1م اان مش ااروع االس ااتنتاج  ،5ابس ررتمماريتا
هب ر رراعة ” ي س ر رركوك [ ]...ر ررن إس ر ررنادن إط ط ر رررف ري ر ررن ط ر رراف
املعا ررمة ىوفررل القررانو الررموي“ ،ريفررردايت املررادة 2ال ) ريررن امل رواد
__________
الTreaty Law and Practice (see footnote 88 )187
.above), p. 239
ال.Karl (see footnote 79 above), pp. 114 et seq )188

Aust, Modern
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املتعكقة ىسؤولية الرمول هرن األفعرال ر املورروهة دوليراًال .)189وريرن
مث ،فر هبرراعة ”أ سرركوك“ توررمل الفعررل واالريتنرراس هررن الفعررل وال
تقتصررر هكررت سرركوك فتررزة المولررة ،هررل توررمل يض راً السرركوك الررذي
ن إسنادن هكت ي حنرو آخرر ،ىوفرل القرانو الرموي ،إط طررف
املعا رمة .واإلشرراعة إط املرواد املتعكقررة ىسرؤولية الررمول هررن األفعررال
ر املوررروهة دوليراً ال تنسرر،ل ،ريررذ لررا ،هكررت اشرطاأ ي ررو
السكوك املعين ” ريوروس دولياً“ الانظر الفقرة ال )8دانن).
ال )3وقم هينت حم مة العمل المولية ريثاالً لكسركوك ي الصركة
ال ررذي ال ينش ااأ مبااا اارة ع اان س االوك األطا اراف ،لين ااه يش اايل ،ما ااإل
ذل ا ا ااك ،مثا ا ا اااال عل ا ا ااى ارسا ا ا ااة ال ا ا اادول ،و لر ر ر ررا قض ر ر ررية جزيا ا اارة
اسيييلت/ساايدودو .فقررم اهتررحمليت ا مررة االسررتغقل املنررتظم
لكجزير رررة الواقعر ررة هكر ررت اير ررمود هر ر انرييبير ررا الفنر رروب ر رررب فريقير را
سر رراهقاً) وهوتسر رواان الهيتور رواانالنم سا ااابقا) رير ررن فانر ررل فر رراد قبيكر ررة
حمكير ررة ،املاسر رروهيا ،ر ررن اهتبر رراعن اعسر ررة الحقر ررة ابملع ر ر ال ر رواعد
التقرة 3الب) من املادة  31رين اتفاقية فيينا لعام  1969إ ا ما
ُربااط سعتقاااد لاادى ساالعا ااابريتت أبن احلاادود الاايت رمستهااا معاهاادة عااام
تتّبإل مسار القنال اجلنويب من هنر تشويب؛ واثنياً ،أن سلعا بيتشواانالند انات
على علم اتم بذلك وقبلت هه سعتباره ل يدا للحدود اليت رمستها املعاهدةال.)190
1890

ال )4ورير ررذ لر ررا ،فر ر الفقر رررة  1ال تعر ررين ضر ررمناً ،إبشر رراعىلا إط أ
سكوك تطبيرق املعا رمة رن إسرنادن إط طررف املعا رمة ،ي
سر رركوك رير ررن ر ررذا القبير ررل يور ر ل ابلضر ررروعة ،حالر ررة هعينتر ررا ،اعسر ررة
الحقة أل راض تفس املعاهدة .وهاذا رو الغررض ريرن اسرتممام هبراعة
” ررن تت ررةل “ .و ررذا التوض رري ريت ررم هوف رره خ ررا فيم ااا يتعك ررق
هسكوك فتزة المولة الذي قم يتناف ريذ ريوق عمسي ريعكن ريرن المولرة
إزاء ريسةلة ريعينة ،ويساهم ابلتاي سكوك ريكتب رين فانل المولة.
يتن ر رراول ريو ر ررروس
ال )5وانقو ر ررت الكجن ر ررة م ا ااا إ ا ك ر ررا يتع ر ر
االس ررتنتاج  5هص رروعة حم ررمدة ريس ررةلة الظ ررروف ال ررأ يش اايل وله ااا
سا االوك األجها اازة األدىن الدولا ااة ارسا اة الحقا ااة أل ر رراض تفسر ر
املعاه اادا  .و ررذا الص ررمد ،ش رراع ه ررمد ري ررن هض رراء الكجن ررة إط
عوهة التمييز ه فتزة المولة المنيا والعكيا ،ال سايما ابلنظرر إط
الف رررول ال ب ر ة ال ررأ تطب ررذ التنظ رريم ال ررماخكي إلداعة ال ررمول .و ش ر
يضاً إط املعياع الوفيه ذا الوة لي ري انة ااتاز املعرين
التنظيم اهلرريي لكمولة ،هقمع ريا و الموع الفعكي هلذا ااتاز
تفس ر وتطبي ررق ريعا ررمة بعينه ااا .وسلنظ اار إط تعق ررم الس رريناعيو ايت

املم نر ررة وتنوهتر ررا ،خكصر ررت الكجنر ررة إط نر رره ال ينبغر رري تنر رراول ر ررذن
املسةلة رينت ريوروس االستنتاج  ،5هل التعكيق هكيه.
ال )6وهطبيع ررة اي ررال ،فر ر املماعس ررة القحق ررة لك ررمول تطبي ررق
ريعا ر ررمة ري ر ررن املعا ر ررمايت ر رري اعس ر ررة ر ررن يق ر رروم ر ررا كب ر رراع
املسر ررؤول اي ر روريي املور رراع إلر رريتم املر ررادة  7رير ررن اتفاقير ررة فيينر ررا
لعرام  .1969وريرذ لرا ،وابلنظرر إط ريعظرم املعا رمايت ال جياار
تعبيقها ااا العر ررادة هكر ررت ير ررم كبر رراع املسر ررؤول ر ررؤالء ،فر ر ا ر رراكم
واهليئ ررايت القض ررائية المولي ررة ق ررم ق ررريت س رركوك الس رركطايت األدىن
ريرتبرةً ررن يضراً ،هوررروأ ريعينررة ،يو ر ل اعسررة الحقررة ايت
كة هتطبيق املعا مة .وهناء هكيه ،فقم قريت حم مة العمل المولية

قض ااية حق ااوق رع ااااي ال ااوالاي املتح اادة األمرييي ااة املغ اارب

املادة  95رين وثيقة خليثر ا ينبغري تفسرر هصروعة ريرنرة ضروء
همم اتسال اعسة السكطايت اامركية ا كيةال .)191ويؤكرم االفتتراد
القضررائي هليئررايت الت ،رريم املماعسررة القحقررة ايت الصرركة ررن
ي ر ررو ريص ر ررمع ا املس ر ررؤول األدىن ريرتب ر ررة .و الق ا ارار الص ر ررادع
هوررة الااديون اخلارجيااة األملانيااة ،اهتررحمليت يئررة الت ،رريم عسررالة
ريوفتررة ريررن هنررا إن ك رطا إط اإلداعة االملاديررة األملانيررة لكررميو تعررم
اعسر ررة الحقر ررة ايت ر رركةال .)192و قضر ررية النظا ااام الضا اري الا ااذ

حييا ا اام املعااا ا ااا التقاعديا ا ااة املدفوعا ا ااة إىل مسا ا ااؤويل اليونسا ا اايو
املتقاع اادين واملقيم ااي فرنس ااا ،قبك ررت يئ ررة الت ،رريم ،ري ررن حي ر

املب ر ررم  ،اعس ر ررة إداعة الض ر ررائل الفرنس ر ررية املتمثك ر ررة ه ر ررمم فباي ر ررة
الض ررائل ري ررن املعاش ررايت التقاهمي ررة مل ررو في رينظم ررة األري ررم املت ،ررمة
لكطهي ررة والعك ررم والثقاف ررة (اليونس اايو) ابهتباع ررا اعس ررة الحق ررة ايت
ركة .وريرذ لرا ،فقرم اهتررحمليت يئرة الت ،ريم طايرة املطرراف
هعض اإلهقانيت الرمسية املمالفة لذلا والصادعة هن سكطة هكت،
ال و ي اي ورية الفرنسية ،ي إهقانيت حامسة األثرال.)193
ال )7و ذا ،يبمو اعسايت املسؤول األقل عتبة واملسؤولي
ا كي قرم تور ل اعسرة الحقرة ” تطبيرق املعا رمة“ إ ا كانرت
ذن املماعسة هكت قمع كاف رين الوضومب ،وإ ا كا ن افطاض
__________
الCase concerning rights of nationals of the United States of )191
.America in Morocco, Judgment, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211
الCase concerning the question whether the re-evaluation of the )192
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

__________
ال )189حوليا ا ااة  ،2001اجمللا ا ااد الثا ا ااان الاجلا ا اازء الثا ا ااان) والتحا ا ااويب،43 ،
التق اارة ال )4م اان التعلي ااق؛ وس اايجر تن اااول مس ااألة ﺇسناﺩ الس االوك ال ح ااق ذ
الحالة إىل املنظمااا ﺍلدﻭلية ،ألغاراض تتسا املعاهاادا  ،مرحلاة اتليااة ماان
مراحل األعمال املتعلقة هبذا املوضوع.
ال.Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1094, para. 74 )190

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
الQuestion of the tax regime governing pensions paid to retired )193

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

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

هكم اي ورية ذن املماعسة و ال ت و قم قاريت هنقضتا
ريمة زرينية ريعقولةال.)194

خقل

ال )8ومل تررر الكجنررة ن ره ريررن الضررروعي تقييررم نطررال السرركوك ي
الصكة رين خقل إضرافة هبراعة ”أل رراض تفسر املعا رمايت“ال.)195
وقم سبق اقطح املقرع اخلا ذن اإلضافة رين فل يستبعم
رير ررن نطر ررال ريصر ررطك ”املماعسر ررة القحقر ررة“ السر رركوك الر ررذي ر ررن
إسررنادن إط المولررة ل ررن الغرررض رينرره لرري التعب ر هررن ريوق ر ي
ركة ري ررن فان ررل تك ررا المول ررة جت رران تفس ر ريعا ررمةال .)196واهت ررحمليت
الكجنة ،ريذ لا ،اشطاأ ي و ي سكوك ي كة داخقً
وفروابً ” تطبيررق املعا ررمة“ هااو ااارتاط ريررن شررةنه يقيررم هقررمع
ك رراف نط ررال م ااا ررن ي ررو س رركوكاً ا رركة .ومب ااا ريفت رروم
”تطبيررق املعا ررمة“ يتطكررل التصرررف حبسررن نيررة ،فر سرروء تطبيررق
املعا مة الب خيرج هن ذا النطالال.)197
ال )9وتتر ررةل التقا اارة  2ما اان مشا ااروع االسا ااتنتاج  5رير ررن كتر ر .
وتو ر ر اامكر ررة األوط إط كر ررل سر رركوك ر ررقف لر ررا املب ر ر
الفقرة  ،1مبا لا سكوك ااتايت التاهعة لكمول ،ال يشايل
ارس ااة الحق ااة مبقتض ااى امل ااادتي  31و .32وق ااد اس ااتُخدمت هب رراعة
”سكوك آخر“ رين فل التمييز هوضوح ه السكوك املواع إليه
الفقررة  2و لرا الررذي تور إليره الفقرررة  .1و الوقرت نفسرره ،ع يت
الكجنة السكوك املورمول ابلفقررة  1رن ي رو ا ركة
لمى ”تقييم“ املماعسة القحقة رين فانل طراف املعا مة.
ال )10و”املماعسة القحقة تطبيق ريعا مة“ ي ما ستقوم هره
ااتررايت املررمهوة إط تطبيررق املعا ررمة ،و رري هررادةً الررمول األط رراف
نفستا .وقم ا ت حم مة املطالبايت ه إيرا والوالاييت املت،مة
القاهمة العارية ذا اجملال هكت الن،و التاي
إن ااه ملب اادأ م اان املب ااادئ املعا ارتف هب ااا تتسا ا املعاه اادا أن تراعَا اى ،إىل
جانااب السااياق ،أي ااة ارسااة الحق ااة تعبيااق املعاهاادة الدولي ااة .بيااد أن ه ااذه
املمارسا ااة ال با ااد رير ررن أن تيا ااون ارسا ا َة أطا اراف املعاها اادة و ارسا ااة تثبر ررت اتتا اااق
األطا اراف فيما ااا يتعلا ااق بتتسا ا تكر ررا املعاها اادة .و ح ااي أن أحا ااد املشا ااار ي
متاوضااا التسااوية ،أ البنااك املر ااز  ،يااان اتبااإل إلياران ،و ررن سلتااايل إسااناد
__________
الSee Chanaki (footnote 69 above), pp. 323-328; Gardiner )194
(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 )195انظا ا اار التقريا ا اار األول عا ا اان االتتاقا ا ااا ال حقا ا ااة واملمارسا ا ااة ال حقا ا ااة
فيما ااا يتعلا ااق بتتسا ا املعاها اادا ال ،)A/CN.4/660التقا اارة  144الالتقا اارة  1ما اان
مشروع االستنتاج .)4
ال )196املرجإل نتسه ،التقرة .120
ال )197انظر أع ه التقرة ال )18من التعليق على مشروع االستنتاج .4

45

ارسااته إط إياران سعتبارهااا أحااد طررر إعا ان اجلزائاار ،فا ن املشااار ي اآلخارين
متاوضااا التس ااوية و التس ااوية التعلي ااة ،أ بن ااوك ال اوالاي املتح اادة ،ليس اوا
ياااان اتبعااة حليومااة ال اوالاي املتحاادة ،و ارسااتهم ال ةياان إساانادها ح ااد
ذاهتا إىل الوالاي املتحدة هو فتا العرف اآلخر إع ان اجلزائرال.)198

ال )11واامك ر ررة األوط ري ر ررن الفق ر رررة  2ري ر ررن ريو ر ررروس االس ر ررتنتاج  5ق ر ررم
وض ررعت لتجس رريم ررذن القاه ررمة العاري ررة .فت رري تؤك ررم ال ررموع األساس رري
الرذي تضرطكذ هرره الرمول األطرراف املعا رمة هو ررفتا سريمة املعا ررمة
ررذا م ااا يس ررتبعم
واملس ررؤولة ه ررن تطبيقت ررا طاي ررة املط رراف .ول رري
إري انيرة يور ل يضراً سركوك ااتررايت ر التاهعرة لكررمول رروعة ريررن
وع تطبيق املعا مة إ ا كا رين املم ن إسنادن إط دولة طرفال.)199
ال )12و ررن ي ررو ”[الاا]سرركوك [الاا]آخررر“ ىفترروم الفقرررة
ريررن ريوررروس االسررتنتاج  5سرركوك فتررايت خمتكفررة .فريم ن ي ررو
ررذا السرركوك ،هكررت وفرره اخلصررو  ،اعسررة ريررن فانررل األط رراف
ال ت ررمخل ” تطبي ررق املعا ررمة“ ،أو إه ررقانً تص ررمعن دول ررة ليس ررت
طرف راً ريعا ررمة ريررن املعا ررمايت هوررة تفس ر تكررا املعا ررمةال،)200
2

__________
الStates of )198

Iran-United States Claims Tribunal, The United

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
يش احليم الوارد اتتاقية فيينا بشأن االتتاقا ال حقة إىل االتتاقا بي
ال اادول األط اراف املعاه اادة ،وم اان الح ااعب أن يُنظ اار إىل اتت اااق تس ااوية ب ااي
ط ارفي متحااا مي بوصااته مساااواي التت اااق بااي الاادولتي اللتااي مهااا طرف ااان
املعاها اادة ،حا ا وإن انا اات مجهوريا ااة إيا اران اإلسا ا مية واحا اادة ما اان األطا اراف
املتحا ما ا ااة القضا ا ااية“ .وخبحا ا ااو إعا ا ا ان اجلزائا ا اار املؤرخا ا ااة  19ا ا ااانون
الثان/يناير  ،1981انظر .ILM, vol. 20(1) (1981), p. 223
الSee, for example, Iran-United States Claims Tribunal, The United )199

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
ال )200انظا اار ،علا ااى سا اابيل املثا ااال ،م حظا ااا الا اوالاي املتحا اادة األمريييا ااة علا ااى
التعليااق العااام  33للجنااة املعنيااة اقااوق اإلنسااان التزامااا الاادول األطا اراف مبوجا ااب
الربوتو ااول االختي ااار امللح ااق سلعه ااد ال اادويل اخل ااا سحلق ااوق املدني ااة والسياس ااية22 ،
ا ا ا ااانون األول/ديسا ا ا اامرب  ،1 ،2008التقا ا ا اارة  3المتاحا ا ا اة علا ا ا ااى املوقا ا ا ااإل التا ا ا ااايل
 .)www.state.gov/documents/organization/138852.pdfوبقا ا اادر ما ا ااا يتعلا ا ااق بيا ا ااان
الوالاي املتحدة بتتس الربوتو ول االختياار امللحاق سلعهاد الادويل اخلاا سحلقاوق
املدنيا ااة والسياسا ااية ،وها ااو صا ااك ليسا اات الا اوالاي املتحا اادة ما اان أطرافا ااه وال ما اان دولا ااه
املتعاقدة ،ف نه يشيل ”سلو ا[اا] آخر“ مبقتضى التقرة  2من مشروع االستنتاج .5
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

أو إه ررقانً يص ررمع ه ررن يئ ررة ري ررن يئ ررايت ع ررم املعا ررمايت أو يئ ررة
ال)201
لتسوية املنازهايت فيما يتعكق هتفس املعا مة املعنية  ،أو هماالً
ريررن فانررل يئررايت تقنيررة ككفتتررا ري رؤألرايت الررمول األط رراف هتقررم
املووعة هوة تنفيذ ح ام املعا مايت ،أو خمتك شر ال السركوك
واإلهقانيت رين فانل ااتايت التاهعة لكمول.
ال )13وينبغي تفتم هباعة ”تقييم املماعسة القحقة“ ،الواعدة
اامك ررة الثاني ررة ري ررن الفق رررة  ،2ىعنا ررا الع ررام ،حبي ر تو ررمل ك رقً ري ررن
الوقوف هكت وفود اعسة الحقة رين همريره وملميرم القيمرة القانونيرة
لتك ررا املماعس ررة .وري ررا يص ررمع ري ررن إه ررقانيت و س رركوك ه ررن اات ررايت
األخرررى ،ريثررل املنظمررايت الموليررة أو ااتررايت ر التاهعررة لكررمول ،قررم
يو ر ل انع اس راً ملماعس ررة الحق ررة ايت رركة تق رروم ررا األط رراف
املعا ررمة ،أو ق ررم يس ررت ،تك ررا املماعس ررةال .)202وال ينبغ رري ري ررذ ل ررا
املماثكر ررة هر ر رير ررا يور ر كه سر رركوك ااتر ررايت األخر رررى رير ررن انع ر ررا و
اسر ررت،ثا لكمماعسر ررة القحقر ررة رير ررن فانر ررل األطر رراف وهر ر اعسر ررة
ط رراف املعا ررمة نفس رتم ،مب ااا ل ررا املماعس ررة ال ررأ تس ررنم إل رريتم.
فةنوطة ااتايت الأ ليسرت دوالً طرافراً ال رن ،حرم اىلرا،
تسا م سوى تقييم املماعسة القحقة رين فانل طراف املعا مة.
ال )14وةيا ا اان ت ر ر ررو ريقر ر رررعايت املنظمر ر ررايت المولير ر ررة وقراعاىلر ر ررا
و اعسر رراىلا األخر رررى ايت ر رركة حر ررم اىلر ررا هتفسر ر املعا ر ررمايت.
و ررذا األري ررر ريع ررطف ه رره ،هك ررت س رربيل املث ررال ،الفق رررة 1الي) ري ررن
املررادة  2ريررن اتفاقيررة فيينررا لقررانو املعا ررمايت هر الررمول واملنظمررايت
المولية أو فيما ه املنظمايت المولية (اتفاقية فيينا لعام  )1986الأ
تو إط ”املماعسة املستقرة [املنظمة]“ ابهتباع ا حم شر ال
”قواهم املنظمة“ال .)203وال يتعكق ريوروس االستنتاج  5سوى ىسةلة
مااا إ ا كانررت اعسررة املنظمررايت الموليررة ررن تررمل هكررت اعسررة
ايت كة رين فانل المول األطراف املعاهدة.
ال )15وتقاعير املنظمايت المولية هكت الصعيم العاملي ،و ي تقاعير
تع ررم هن رراء هك ررت ت كي ر تك ررا املنظم ررايت إبف رراء حص ررر ملماعس ررايت
الررمول لررال هعينرره ،ررن ت ررو ايت حجيررة كبر ة تقيرريم
ررذن املماعس رايت .فعك ررت س رربيل املث ررال ،يع ررم املنو رروع املعن ررو دلي اال

وإراا ااادا اإلجا اراءا واملعا اااي املتعلقا ااة بتحديا ااد وضا ااإل ال جا اائ
مبقتض ااى اتتاقي ااة ع ااام  1951وبروتو ااول ع ااام  1967املتعلق ااي بوض ااإل
__________
الSee, for example, International Law Association, Committee )201
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
ال.See Gardiner (footnote 23 above), p. 239 )202
ال )203س ا اايجر تن ا اااول ه ا ااذا اجلان ا ااب م ا اان جوان ا ااب املمارس ا ااة ال حق ا ااة املتعلق ا ااة
مرحلة اتلية من مراحل األعمال املتعلقة هبذا املوضوع.
مبعاهدة من املعاهدا

ال جئااي همرقً ريتمراً يع ر اعسررة الررمول ،ويرروفر ابلترراي إعشرراداً
فيمر ر ررا خير ر ررة ر ر ررذن املماعسر ر ررةال .)204ويصر ر ررمل الور ر رريء نفسر ر رره هكر ر ررت
ما يسمت ريصفوفة  1540الأ تتضمن جتميعاً رينتجياً ،جتريه الكجنة
التاهع ررة جملكر ر األري ررن املنور ررةة همر رقً ابلقر رراع 1540ال ،)2004لتر ررماه
التنفيذ الأ تتمذ ا المول األهضاءال .)205وتور ل املصرفوفة ،هقرمع
ريررا تتعكررق هتنفيررذ اتفاقيررة حظاار اسااتحداث وإنتاااج ولازين األساالحة
البيرتيولوجيا ا ااة الالبيولوجيا ا ااة) والتيسا ا ااينية وتا ا اادم تلا ا ااك األسا ا االحة
لعا ا ااام  ،1972وكر ر ررذلا اتتاقيا ا ااة حظا ا اار اسا ا ااتحداث وإنتا ا اااج ولا ا ازين
واسااتعمال األساالحة الييميائيااة وتاادم تلااك األساالحة لعااام ،1993
دليقً هكت اعسة المول القحقة هلات املعا مت وتقييماً هلاال.)206
ال )16و ن يضاً تؤدي ااترايت األخررى ر التاهعرة لكرمول
دوعاً ريتمراً تقيرريم ريررا يصررمع هررن األطرراف ريررن اعسررة الحقررة
تطبيق املعا رمة .وريرن األريثكرة الوثيقرة الصركة رذا الصرمد اللجناةُ
الدولية للحليب األمحارال .)207فعرقوة هكرت تنفيرذ تكرا الكجنرة واليرة
هاري ررة ككفتت ررا ررا اتفاقي ررايت فني ر لع ررام  1949والنظ ررام األساس رري
لك،ركررة الدوليااة للحااليب األمحاار واهل ا ل األمحاارال ،)208تقررمم الكجنررة
المولير ررة لكصر رركيل األ ر ررر رير ررن حر ر إط آخر ررر إعشر ررادايت تفسر ر ية
التفاقير ررايت فنير ر وهروتوكوالىلر ررا اإلضر ررافية ابالسر ررتناد إط ت كير ر
__________
الCommissioner for )204

See Office of the United Nations High

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؛ أما الرأ القائل أبن الدليل نتساه
يعرب عن ارسة الدول ،فقد رفضته ،عن صواب ،احمليماة االاادياة األسارتالية
Semunigus v. The
قضية سيميونيغَس ضد وزير اهلجرة واؤون تعادد الثقافاا

Minister for Immigration & Multicultural Affairs [1999] FCA 422 (1999),

Judgment, 14 April 1999, paras. 5-13؛ ومااإل ذلااك ،فا ن الاادليل لااه وزن
اس ااتداليل ب ا سعتب اااره بي اااان ص ااحيحا للممارس ااة ال حق ااة م اان جان ااب ال اادول.
فحجيتاه تقااوم علاى التقاارة  1مان املااادة  35مان االتتاقيااة اخلاصاة بوضااإل ال جئااي
لع ااام  1951ال اايت ت اانن عل ااى أن ”تتعه ااد ال اادول املتعاق اادة سلتع اااون م ااإل متوض ااية
األم اام املتح اادة لش ااؤون ال جئ ااي [ ]...ارس ااة ووائته ااا ،وتتعه ااد عل اى وج ااه
اخلحو بتسهيل مهمتها اإلاراف على تعبيق أحيام هذه االتتاقية“.
ال )205قا ارار جملا ااس األما اان 1540ال )2004املا ااؤر  28نيسا ااان/أبريل  ،2004التقا اارة
8الج) مان املنعاوق؛ وحساب املوقااإل الشابيت للجناة ” ،1540تعمال محااتوفة 1540
وسايلة أساساية تُسااتخدم مان قبال جلنااة القارار  1540لتنظايم املعلومااا حاول تنتيااذ
قارار جملااس األماان رقاام  1540ماان قباال الاادول األعضاااء“ الhttps://www.un.org/ar/
.)sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
ال.See generally Gardiner (footnote 23 above), p. 239 )206
الH.-P. Gasser, “International Committee of the Red Cross )207
(ICRC)”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law

.(http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/), para. 20
ال.Ibid., para. 25 )208

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات
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يتضمنه النظام األساسي لك،ركةال .)209وتنة الفقرة (2ز) رين املادة
 5رين النظام األساسي هكت ما يكي

و اعسايت المول األطراف واملوقعة ،ويع ،
التفس ية املتعكقة ابتفاقية دهكنال.)214

يتمثل دور اللجنة الدولية ،وفقاا لنظامهاا األساسات ،علاى وجاه اخلحاو
فيماا يلات ]...[ :الز) العمال علاى فهام ونشار املعرفرة ابلقرانو اإلنساان الرموي
الواجب التعبيق النزاعا املسلحة ،وإعداد أ تعوير له.

ال )18ويظتر ررر ريثر رراال الكجنر ررة المولير ررة لكصر رركيل األ ر ررر واملر ر ررم
ابسر ررتطاهة ااتر ررايت ر ر التاهعر ررة لكر ررمول تقر ررمم دلر ررة قيمر ررة هكر ررت
املماعسة القحقة لألطراف و تسرتم تقيريم رذن األدلرة ،هرل و
تست ،تو كتا .وريذ لا ،فااتايت التاهعة لكمول قم تسعت
يضراً إط ملقيررق اايىلررا اخلا ررة الررأ قررم ختتكر هررن ررااييت الررمول
األطراف .ورين مث ،ال هم رين استعراض تقييماىلا هصوعة نقمية.

واس ر ر ررتناداً إط ر ر ررذن الوالي ر ر ررة ،نو ر ر ررريت اللجن ا ا ااة الدولي ا ا ااة للح ا ا االيب
األمحا ا اار إراا ا ااادا تتسا ا ا ية بشا ا ااأن متها ا ااوم املشا ا ااار ة املبااا ا اارة

األعما ا ا ا ا ااال العدائيا ا ا ا ا ااة إطا ا ا ا ا ااار القا ا ا ا ا ااانون اإلنسا ا ا ا ا ااان الا ا ا ا ا اادويل
ع ااام 2009ال .)210واإلرا ااادا نت رراج ”همكي ررة قائم ررة هك ررت هم ررل
اخل رحملاء“ تسررتنم إط ملكيررل لكمماعسررايت التعا ميررة والعرفيررة لكررمول،
و ري ”تع ر املوق ر املؤسس رري لكجن ررة المولي ررة لكص رركيل األ ررر
هور ررة ال يفير ررة الر ررأ ينبغر رري ر ررا تفسر ر القر ررانو اإلنسر ررا الر ررموي
القر ررائم“ال .)211و ر ررذا السر رريال ،رير ررن اار ررمير ابلر ررذكر ،رير ررذ لر ررا،
الر ررمول قر ررم كر رررعيت هكير ررم دوع ر ررا األساسر رري تطر رروير القر ررانو
اإلنسررا الررموي .وهينمررا يررذكر القرراع  1الصررادع هررن امل رؤألر الررموي
اير ررادي والثقثر ر لكصر رركيل األ ر ررر واهلر ررقل األ ر ررر ،عا ااام ،2011
ه ر ر ”األدواع املتمر ررة“ الر ررأ تضر ررطكذ ر ررا الكجنر ررة المولير ررة لكصر رركيل
األ ر ،ف نه ”يشدد هكت الموع األساسي لكمول تطوير القانو
اإلنسا الموي“ال.)212

ال )17و نرراك ريثررال آخررر هكررت سرركوك ااتررايت ر التاهعررة لكررمول
الر ررذي ر ررن ي ر ررو ا ر رركة هتقير رريم املماعسر ررة القحقر ررة لكر ررمول
األطراف ،ال و و مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية ،و و
ريبادعة ريوطكة ه ايمكة المولية يظر األلغام األعضرية واالئات ف
املناه للذخائر العنقودية .ويتصرف املر م هو فه ”نظرام ع رم
حب ررم الواق رذ“ال )213التفاقي ررة حظ ررر اس ررتعمال وخت رزين وإنت رراج ونق ررل
األلغ ر ررام املضر ر ررادة لألفر ر رراد ،وتر ر ررمري تك ر ررا األلغر ر ررام الاتفاقير ر ررة و وا)
لع ااام  1997واالتفاقي ررة املتعكق ررة ابل ررذخائر العنقودي ررة الاتفاقي ررة دهك ررن)
لع ا ااام  .2008ويع ر رم املرص ا ااد ق ر روائم ى ر ررا ر ررو و ر رركة ري ر ررن هي ر رراانيت

__________
ال )209اعتمااده املاؤمتر الاادويل اخلااامس والعشاارون للحااليب األمحاار واهلا ل األمحاار
وعدل عامت  1995و.2006
جنيف تشرين األول/أ توبر ُ ،1986
الICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct )210
Participation in Hostilities under International Humanitarian Law

.(2009), p. 10
ال.Ibid., p. 9 )211
الResolution 1— )212

كة ريروع ،املسرائل

ال )19وحبثت الكجنة أيضا ما إ ا كا ينبغي هلا تو يضاً
نر ررة ريور ررروس االسر ررتنتاج  5إط ”املماعسر ررة االفتماهير ررة“ هو ر ررفتا
ريثر رراالً هكر ررت ”سر رركوك آخر ررر [ ]...جير رروز [ ]...ي ر ررو [ ]...ا
مهية هنم تقييم املماعسة القحقرة ألطرراف املعا رمة“ال .)215وريراهرا ًة
ري ررن الكجن ررة لكو روا ل ال ررأ ه رررب هنت ررا ه ررمد ري ررن هض ررائتا هو ررة
ريعر لررا املفترروم وريررمى رركته ابملوضرروس ،اعهيت الكجنررة نره ريررن
األفض ر ررل ي ر ررو تن ر رراول ريس ر رةلة األمهي ر ررة املم ن ر ررة لر ر ر ”املماعس ر ررة
االفتماهية“ التعكيق.
ال )20واعتا ا اارب ا مر ر ررة األوعوهير ر رة يقر ر ررول اإلنسر ر ررا هعر ر ررض
املناس ر ر رربايت ”القب ر ر ررول االفتم ر ر رراهي املتزاي ر ر ررم“ال )216و”التغ ر ر ر ايت
االفتماهير ر ر ررة الرئيسر ر ر ررية“ال )217رير ر ر ررا وا ر ر ر رركة ر ر ر ررراض تفسر ر ر ر
املعا ر ررمايت .وري ر ررذ ل ر ررا ،ف ر ر استو ر ررتاد احمليم ا ااة هر ر ر ”التغ ر ر ايت
االفتماهي ر ررة“ أو ”القب ر ررول االفتم ر رراهي“ يظ ا اال ريرتبطر ر راً طاي ر ررة
املطر رراف ىماعسر ررة ال ر ررمولال .)218ويصر ررمل ر ررذا هوف ر رره خر ررا هك ر ررت
قضاايتي مهمتااي مهررا دودجُان ضااد اململيااة املتحاادةال )219و ريسااتي
غُدوين ضد اململية املتحدةال .)220ففي قضية دودجاُن ضاد اململياة
__________
ال2011 (Mines )214

See, for example, Cluster Munition Monitor

.Action Canada, 2011), pp. 24-31
ال )215انظا ا اار التقريا ا اار األول عا ا اان االتتاقا ا ااا ال حقا ا ااة واملمارسا ا ااة ال حقا ا ااة
فيما يتعلق بتتس املعاهدا ال ،)A/CN.4/660التقرة  129وما يليها.
الChristine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, )216
.ECHR 2002-VI, para. 85
ال.Ibid., para. 100 )217
الSee also I. v. the United Kingdom [GC], no. 25680/94, 11 July )218
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.

ICRC, 31st International Conference 2011:

Strengthening legal protection for victims of armed conflicts, 1

.December 2011
ال.See www.the-monitor.org/ )213

.Austria, no. 30141/04, ECHR 2010, para. 58
الDudgeon v. the United Kingdom, 22 October 1981, Series A )219
.no. 45, in particular para. 60
الChristine Goodwin v. the United Kingdom [GC] (see footnote )220
.216 above), in particular para. 85
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

املتحا اادة ،خكص ر ررت ا م ر ررة إط ن ر رراك ”تس ر رراحماً ريتزاي ر ررماً جت ر رران
السرركوك اانسرري املثكرري“ ريررن خررقل اإلشرراعة إط الواقااإل املتمثاال
نر رره ” الغالبير ررة العظمر ررت رير ررن الر ررمول األهضر رراء لكر ر وعواب،
مل يعرم يعتررحمل ريررن الضرروعي أو ماان املناسااب التعاريرل ريررذ املماعسررايت
اانسية املثكية ،ريرن النروس املعرروض اع هكرت ا مرة ،هو رفتا
ح ررم اىل ررا ري رراً ينبغ رري تطب رق هكي رره ف رزاءايت الق ررانو اان ررائي“،
وابلترراي فر ا مررة ال تسررتطيذ ”تغررض الطرررف هررن التغر ايت
املوررتودة الررأ حررمثت ررذا الصررمد القررانو الررماخكي لكررمول
األهضر رراء“ال .)221و شر رراعيت ا مر ررة كر ررذلا إط ”السر رركطايت
أيرلناادا الوررمالية اىلررا قررم اريتنعررت السررنوايت األخ ر ة هررن إنفررا
القررانو “ال .)222و قضااية ريسااتي غُادوين ضااد اململيااة املتحاادة،
ول ررت ا م ررة مهي ررة ”لألدل ررة الواض رر،ة ال ررأ ال تقب ررل اا ررمل هك ررت
وفود توفه دوي ريسرتمر ال لصرا زايدة القبرول االفتمراهي ملغرايري
اهلوي ر ررة اانس ر ررية وحس ر ررل ،وإمن ر ررا لص ر ررا االه ر رطاف الق ر ررانو ابهلوي ر ررة
اانسية ااميمة ملغايري اهلوية اانسية هعم همكية التح حول“ال.)223
ال )21و ر ررذا ،فر ر ا مر ررة األوعوهير ررة يقر ررول اإلنسر ررا تت،قر ررق
ا إ ا كانت التطوعايت االفتماهية تنع فعقً اعسة المول.

__________
الDudgeon v. the United Kingdom (see footnote 219 above), )221
.para. 60
ال.Ibid )222
الChristine Goodwin v. the United Kingdom [GC] (see footnote )223
.216 above), para. 85; see also para. 90

ويصمل ذا الويء ،هكت سبيل املثال ،هكت القضااي املتعكقة ىركز
األطفال املولرودين خراعج نطرال الرزواجال )224والقضرااي املتعكقرة ابيرق
املزهروم لربعض اهررايت الروريرا ال”الغجرر“) ري ررا إقاريرة ريؤقررت
ختصصرره هلررم البكررماييت ل رري تررتم ن ررذن ااماهررايت ريررن ريوا رركة
منط هيوتا القائم هكت الطحالال.)225
لر رررد وفر ررود املماعسر ررة االفتماهير ررة
ال )22و ر ررن يسر ررتنت
الالقحقررة) ،حررم اترره ،لرري كافيراً ليور ل اعسررة الحقررة ايت
كة تطبيق املعا مة .وريذ لا ،فقم اهطفت ا مة األوعوهية
يق ر ر ررول اإلنس ر ر ررا  ،هع ر ر ررض األحي ر ر ررا  ،ابملماعس ر ر ررة االفتماهي ر ر ررة
ابهتباع ا ريراً يسا م تقييم اعسة المول.
__________
الMazurek v. France, no. 34406/97, ECHR 2000-II, para. 52; see )224
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
الChapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, ECHR )225

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

