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الفصل السادس  

 اقاث القحقة والممارسة القحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهداثارتف

 مقدمة -ألف 

(ل أن تأدرج موضأوع "املعا أدات عأرب الأ م " يف 2008قررت اللج ةل يف دورهتأا السأتني ) -64
وأنشأأفت  و(376)والسأأتنيسرنأأامج ع لهأأا وأن ت شأأئ فريقأأا  دراسأأيا  مع يأأا  ساملوضأأوع يف دورهتأأا احلاديأأة 

(ل الفريق الدراسي املعأر ساملعا أدات عأرب الأ م ل سرئاسأة 2009اللج ةل يف دورهتا احلادية والستني )
ورّم  الفريق الدراسي م اقشات ل يف تلك الدورةل على حتديد القضايا الأيت ي بغأي السيد غيورغ نوليتو 

 و(377)ت لة لع   اللج ة سشفن املوضوعتغطيتهال وأساليب ع   الفريق الدراسيل وال تائج احمل

(ل 2012-2010ويف الفأأأرتة مأأأ  الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتني دىل الأأأدورة الراسعأأأة والسأأأتني ) -65
 وحبأأث الفريأأق الدراسأأي ثالثأأة تقأأاريرأعيأأد تشأأكي  الفريأأق الدراسأأي سرئاسأأة السأأيد غيأأورغ نأأوليتو 

قأأدمها الأأرئيس سصأأورة غأأري رمسيأأة وتعأأاجلل علأأى التأأوايلل االجتهأأادات  ات الصأألة حملك أأة العأأدل 
؛ واالجتهأأادات يف ظأأ  اانظ أأة اخلاصأأأة (378)الدوليأأة و يئأأات التحكأأيم  ات الواليأأة املخصصأأة
؛ واالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة (379)املتعلقأأأة ساالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة
 و(380)للدول خارج اإلجراءات القضائية أو شب  القضائية

 (381)(ل اسأت دت اللج أة دىل توصأية الفريأق الدراسأي2012ويف الدورة الراسعأة والسأتني ) -66
(ل شأك  الع أ  املتعلأق 2013لتقرر ما يلي: )أ( أن تغريل اعتبأارا  مأ  دورهتأا اخلامسأة والسأتني )

__________ 

 Yearbook,vol. II (Part Two) ,2008…ول انظأر2008آب/أغسأطس  8املعقأودة يف  2997يف جلسأتها  (376)

para. 353ل املرفأق ااولو وأحاطأت اة عيأة العامأة عل أا  املرجأع نفسأ ولالطأالع علأى خمطأ  املوضأوعل انظأر  ؛
 و2008مانون ااول/ديس رب   11املؤرخ  63/123م  قرار ا  6سالقرار يف الفقرة 

(377) Yearbookوvol. II (Part Two), paras. 220-226 ,2009… 
؛ 354-344(ل الفقأرات A/65/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة اخلامسأة والسأتونل امللحأق رقأم  (378)

 و337(ل الفقرة  A/66/10 ) 10الدورة السادسة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس 
 لاملرجأأع نفسأأ ؛ 341-338(ل الفقأأرات  A/66/10 ) 10الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ  (379)

  و231و 230(ل الفقرتان A/67/10) 10الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم 
يف الأأدورة الثالثأأة و 234-232(ل الفقأأرات A/67/10) 10الأأدورة السأأاسعة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ  (380)

(ل قأأد  رئأأيس الفريأأق الدراسأأي تسأأعة اسأأت تاجات أوليأأة أُعيأأدت صأأياغتها يف ضأأوء امل اقشأأات 2011والسأأتني )
(ل  A/66/10 ) 10امللحأأأق رقأأأم  الأأأدورة السادسأأأة والسأأأتونل لاملرجأأأع نفسأأ )الأأيت دارت يف دطأأأار الفريأأأق الدراسأأأي 

(ل قأأد  الأأرئيس نأأص سأأتة اسأأت تاجات أوليأأة دضأأافية أُعيأأدت 2012ويف الأأدورة الراسعأأة والسأأتني )(و 344الفقأأرة 
الأدورة السأاسعة والسأتونل  لاملرجأع نفسأ )صياغتها أيضا  يف ضوء امل اقشات الأيت دارت يف دطأار الفريأق الدراسأي 

ونأأاقش الفريأأق الدراسأأي أيضأأا  الشأأك  الأأ ي ي بغأأي أن تواصأأ  سأأ  (و 240(ل الفقأأرة A/67/10) 10امللحأأق رقأأم 
احأأات ووافأأق وقأأد  الأأرئيس عأأددا  مأأ  االقرت اللج أأة أع اهلأأا سشأأفن  أأ ا املوضأأوع وال تأأائج احملت لأأة هلأأ   ااع أأالو 

  (و239-235ل الفقرات املرجع نفس )عليها الفريق الدراسي 
   و239و 226(ل الفقرتان A/67/10) 10الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (381)
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املوضأأوع وفقأأا  ملأأا اقرتحأأ  الفريأأق الدراسأأي؛ )ب( أن تعأأني الأأرئيس غيأأورغ نأأوليت مقأأررا  خاصأأا  هبأأ ا 
 و(382)ملوضوع "االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات"

(ل نظأأرت اللج أأة يف التقريأأر ااول لل قأأرر اخلأأاص 2013ويف الأدورة اخلامسأأة والسأأتني ) -67
(A/CN.4/660) و(383)واعت دت سصفة مؤقتة شسة مشاريع است تاجات والتعليقات عليها 

(ل يف التقرير الثاين لل قأرر اخلأاص 2014ونظرت اللج ةل يف دورهتا السادسة والستني ) -68
(A/CN.4/671) و(384)واعت دت سصفة مؤقتة شسة مشاريع است تاجات والتعليقات عليها 

(ل يف التقرير الثالث لل قرر اخلأاص 2015ونظرت اللج ةل يف دورهتا الساسعة والستني ) -69
(A/CN.4/683)  و(385)واعت دت سصفة مؤقتة مشروع است تاج والتعليق علي 

 النظر في المواوع في الدورة الحالية -باء

يف الأأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأأةل مأأأأأأأأان معروضأأأأأأأأا  علأأأأأأأأى اللج أأأأأأأأة التقريأأأأأأأأر الراسأأأأأأأأع لل قأأأأأأأأرر اخلأأأأأأأأاص  -70
(A/CN.4/694 ل ال ي ت اولل اغراض التفسري ومشك  مأ  أشأكال امل ارسأة مبوجأب معا أدةل)

)الفص  الثاين(  امل شفة مبوجب معا دات اامهية القانونية للتصرحيات الصادرة ع   يئات اخلرباء
 13و 12وقأأرارات احملأأامم احملليأأة )الفصأأ  الثالأأث( واقأأرتحل علأأى التأأوايلل مشأأروعي االسأأت تاجني 

سشأأأفن تلك أأأا املسأأأفلتنيو ونأأأاقش أيضأأأا   يكأأأ  ونطأأأاق مشأأأاريع االسأأأت تاجات )الفصأأأ  الراسأأأع(ل 
 4مأأ  مشأروع االسأأت تاج  3)أ( جديأدل م أأا اقأرتح ت قأأيح الفقأرة 1واقأرتح ددراج مشأروع اسأأت تاج 

 )الفص  اخلامس(و 

املعقأأأأأودة يف الفأأأأأرتة  3307دىل  3303ونظأأأأأرت اللج أأأأأة يف التقريأأأأأر يف جلسأأأأأاهتا مأأأأأ   -71
ل 2016أيار/مأأأايو  31ل املعقأأأودة يف 3307و ويف اةلسأأأة 2016أيار/مأأأايو  31دىل  24 مأأأ 

__________ 

 و227الفقرة  لاملرجع نفس  (382)
و واعت أأأدت اللج أأأة 39-33(ل الفقأأأرات A/68/10) 10الأأأدورة الثام أأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم  لاملرجأأأع نفسأأأ  (383)

 2ومشأأروع االسأأت تاج )القاعأدة العامأأة لتفسأأري املعا أأدات ووسأائ  التفسأأري(؛  1سصأفة مؤقتأأة مشأأروع االسأأت تاج 
)تفسأأأأأأري  3)االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة موسأأأأأأائ  تفسأأأأأأري  ات حجيأأأأأأة(؛ ومشأأأأأأروع االسأأأأأأت تاج 

)تعريأأأأ  االتفأأأأاق الالحأأأأق  4مشأأأأروع االسأأأأت تاج و ور عأأأأرب الأأأأ م (؛ مصأأأأطلحات املعا أأأأدة ساعتبار أأأأا قاسلأأأأة للتطأأأأ
 )دس اد امل ارسة الالحقة(و  5مشروع االست تاج ووامل ارسة الالحقة(؛ 

و اعت أأأدت اللج أأأة 76-70(ل الفقأأأرات A/69/10) 10الأأأدورة التاسأأأعة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم  لاملرجأأأع نفسأأأ  (384)
)اآلثأار  7مشأروع االسأت تاج )حتديد االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة(؛ و 6سصفة مؤقتة مشروع االست تاج 

)وون  8مشأأأروع االسأأأت تاج واحملت لأأأة لالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة في أأأا يتعلأأأق ستفسأأأري املعا أأأدات(؛ 
)اتفأأاق ااطأأرا  سشأأفن تفسأأري  9مشأأروع االسأأت تاج و ؛  االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مأأفداة للتفسأأري(

 و )املقررات املعت دة يف دطار مؤمتر للدول ااطرا ( 10مشروع االست تاج و   معا دة ما(
و واعت أأدت اللج أأة سصأأفة 129-123(ل الفقأأرات A/70/10) 10الأأدورة السأأبعونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ  (385)

 و)الصكوك امل شئة لل  ظ ات الدولية( 11مؤقتة مشروع االست تاج 
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سالصأأأيغتني اللتأأأني  12و )أ(1ت اللج أأأة أن حتيأأأ  دىل ة أأأة الصأأأياغة مشأأأروعي االسأأأت تاجني قأأأرر 
 قدمه ا املقرر اخلاصو 

ل نظأأرت اللج أأة يف تقريأأر ة أأة 2016ح يران/يونيأأ   10ل املعقأأودة يف 3313ويف اةلسأة  -72
مشأأروع اسأأت تاج سشأأفن االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة  13الصأأياغة واعت أأدت   وعأأة مكونأأة مأأ  

ات اةلسأأدنأا (و ويف  1-الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات يف القراءة ااوىل )انظر الفرع جأيم
 9و 8و 5و 4أيأأأأأأأأأأأأأا  املعقأأأأأأأأأأأأأودة  3341و 3340مث يف اةلسأأأأأأأأأأأأأتني  3337دىل  3335 مأأأأأأأأأأأأأ 

ل اعت دت اللج ة التعليقات على مشأاريع االسأت تاجات املتعلقأة ساالتفاقأات 2016 آب/أغسطس
 أدنا (و  2-الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات )انظر الفرع جيم

ل قأأأأأأأررت اللج أأأأأأأةل ع أأأأأأأال  2016 آب/أغسأأأأأأأطس 9يف املعقأأأأأأأودة ل 3341ويف اةلسأأأأأأأة  -73
م  نظامها ااساسيل أن حتي  مشاريع االست تاجات )انظر الفرع جيم أدنأا (ل  21دىل  16 ساملواد

عأأأ  طريأأأق اامأأأني العأأأا ل دىل احلكومأأأات إلسأأأداء التعليقأأأات واملالحظأأأات عليهأأأال وأن تطلأأأب دليهأأأا 
  و2018مانون الثاين/ي اير   1عا  يف موعد أقصا  تقدمي     التعليقات واملالحظات دىل اامني ال

ل أعرسأأأت اللج أأأة عأأأ  سأأأالغ 2016 آب/أغسأأأطس 9املعقأأأودة يف ل 3341ويف اةلسأأأة  -74
تقأأأدير ا لل قأأأرر اخلأأأاصل السأأأيد غيأأأورغ نأأأوليتل علأأأى مسأأأامهت  املت يأأأ ة الأأأيت مك أأأت اللج أأأة مأأأ  
اسأأتك ال قراءهتأأأا ااوىل ملشأأاريع االسأأأت تاجات املتعلقأأة ساالتفاقأأأات الالحقأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة 

 في ا يتعلق ستفسري املعا داتو

المتعلقة بارتفاقاث القحقة والممارسة القحقاة فيماا نص مشاريع ارستنتاجاث  -جيم 
 يتعلق بتفسير المعاهداث التي اعتمدتها اللجنة 

 نص مشاريع ارستنتاجاث -1 

 يرد في ا يلي نص مشاريع االست تاجات اليت اعت دهتا اللج ة يف القراءة ااوىلو -75

 المعاهداثارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة فيما يتعلق بتفسير 
 الجزء األول 

 مقدمة
 (386))أ([1] 1ارستنتاج  
 مقدمة  

تت اول مشأاريع االسأت تاجات  أ   دور االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة 
 يف تفسري املعا داتو

__________ 

 مشاريع االست تاجات اليت اعت دهتا اللج ة ساسقا  سني قوسني معقوفتنيوترد أرقا   (386)
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 الجزء الثاني 
 القواعد األساسية والتعاريف 

 [ 1] 2ارستنتاج 
 القاعدة العامة لتفسير المعاهداث ووسائل التفسير

مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأداتل علأأأى  32و 31حتأأأدد املادتأأأان  -1 
وت طبأأق  التأأوايلل القاعأأدة العامأأة للتفسأأري والقاعأأدة املتعلقأأة سوسأأائ  التفسأأري التك يليأأةو

  مقانون دويل عريفو   اتان القاعدتان أيضا  
املعا أدة حبسأ  نيأة وفقأا  لل عأا العأادي الأ ي يُعطأى لتعاسري أا  رتفسَّأ -2 

  يف السياق ال ي ترد في  ويف ضوء موضوعها والغرض م هاو
ل في أأأأأا تأأأأأ صل علأأأأأى أن يؤخأأأأأ  يف 31املأأأأأادة مأأأأأ   3تأأأأأ ص الفقأأأأأرة  -3 

احلسأأأأبانل ساإلضأأأأافة دىل السأأأأياقل )أ( أي اتفأأأأاق الحأأأأق سأأأأني ااطأأأأرا  سشأأأأفن تفسأأأأري 
املعا دة أو تطبيق أحكامها؛ و)ب( أي ممارسة الحقأة يف تطبيأق املعا أدة تثبأت اتفأاق 

  ااطرا  سشفن تفسري او
نأأأوو االسأأأتعانة مب ارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى يف تطبيأأأق املعا أأأدة موسأأأيلة  -4 

 و 32تك يلية مبوجب املادة تفسري 
يتأأأأفل  تفسأأأأري املعا أأأأدة مأأأأ  ع ليأأأأة مرّمبأأأأة وحيأأأأدة تُعطأأأأي اال ت أأأأا   -5 

  و32و 31دليهال على التوايلل يف املادتني  املشار التفسريامل اسب ملختل  وسائ  
 [2] 3ارستنتاج 

 ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة كوسائل تفسير ذاث حجية
)أ( و)ب( مأ  3ُتشكِّ  االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة 

ل ساعتبار ا دليال  موضوعيا  على تفأا م ااطأرا  علأى معأا املعا أدةل وسأائَ  31املادة 
  و31القاعدة العامة لتفسري املعا دات الواردة يف املادة  تفسري  ات حجيةل يف تطبيق

  4ارستنتاج 
 تعريف ارتفاق القحق والممارسة القحقة

"االتفأأأأأاق الالحأأأأأق" ساعتبأأأأأار  وسأأأأأيلة تفسأأأأأري  ات حجيأأأأأة مبقتضأأأأأى  -1 
تتوصأأأ  دليأأأ  ااطأأأرا ل سعأأأد دسأأأرا  املعا أأأدةل سشأأأفن اتفأأأاق  31)أ( مأأأ  املأأأادة 3 الفقأأأرة

 تفسري املعا دة أو تطبيق أحكامهاو

"امل ارسأأأأة الالحقأأأأة" ساعتبار أأأأا وسأأأأيلة تفسأأأأري  ات حجيأأأأة مبقتضأأأأى  -2 
سأأأألوك يف تطبيأأأأق املعا أأأأدةل سعأأأأد دسرامهأأأأال يثبأأأأت اتفأأأأاق  31)ب( مأأأأ  املأأأأادة 3 الفقأأأأرة

 ااطرا  سشفن تفسري املعا دةو
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الالحقة" ااخرى ساعتبار ا وسيلة تفسأري تك يليأة مبقتضأى "امل ارسة  -3 
 سلوك طر  أو أمثر يف تطبيق املعا دةل سعد دسرامهاو 32 املادة

  5ارستنتاج 
 إسناد الممارسة القحقة

مأأأ   32و 31ميكأأأ  أن تتأأأفل  امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى املأأأادتني  -1 
معا أأدة ميكأأ  دسأأ اد  دىل طأأر  مأأ  أطأأرا  املعا أأدة مبوجأأب القأأانون سأألوك يف تطبيأأق 

  الدويلو

وال يشك  أي سلوك آخأرل مبأا يف  لأك سألوك اةهأات الفاعلأة غأري  -2 
ونأأوو مأأع  لأأك أن يكأأون و 32و 31التاسعأأة للأأدولل ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى املأأادتني 

 املعا دةو   ا السلوك م اسبا  ع د تقدير امل ارسة الالحقة اطرا  
 الجزء الثالث 
 الجوانب العامة
  6ارستنتاج 

 تحديد ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة
الالحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى يسأأأأأأتل   حتديأأأأأأد االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة  -1 

ل سوجأأأ  خأأأاصل حتديأأأد مأأأا د ا مانأأأت ااطأأأرا  قأأأد ا أأأ تل 31مأأأ  املأأأادة  3 الفقأأأرة
وال يكأأأون احلأأأال مأأأ لك عأأأادة د ا  تفسأأأري املعا أأأدةو  سشأأأفنساتفأأأاق أو مب ارسأأأةل موقفأأأا  

مانت ااطرا  قد اتفقت فق  على عد  تطبيق املعا دة مؤقتأا  أو اتفقأت علأى وضأع 
 تة(و)تداسري مؤقترتيب ع لي 

وميكأأأأ  أن تتخأأأأ  االتفاقأأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأأى  -2 
 أشكاال  مت وعةو 31م  املادة  3 الفقرة

ل سوجأأ  خأأاصل 32ويسأأتل   حتديأأد امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادة  -3 
 حتديد ما د ا مان سلوك طر  أو أمثر سلوما  يف تطبيق املعا دةو

  7ارستنتاج 
 اآلثار المحتملة لقتفاقاث القحقة والممارسة القحقة في التفسير

مأأ   3تسأأهم االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  -1 
وقأأأد ل ستفاعلهأأأا مأأأع وسأأأائ  تفسأأأري أخأأأرىل يف توضأأأيح مأأأدلول معا أأأدة مأأأاو 31 املأأأادة

تضييق نطاق التفسريات احملت لة أو توسيع  أو حتديد  علأى  أو آخأرل يفضي  لك دىل 
 مبا يف  لك أي نطاق مل ارسة السلطة التقديرية اليت  ّوهلا املعا دة ل طرا و
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أيضأأأأأا  يف  32وميكأأأأأ  أن تسأأأأأهم امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة مبقتضأأأأأى املأأأأأادة  -2 
 توضيح معا معا دة ماو

ويفأرتض أن تقصأأد أطأأرا  معا أدةل مبوجأأب اتفأأاق يأتم التوصأأ  دليأأ   -3 
الحقأأأأأأا  أو مب ارسأأأأأأة يف تطبيأأأأأأق املعا أأأأأأدةل تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة ال ت قيحهأأأأأأا أو تعأأأأأأديلهاو 

يُعأأأأرت  ع ومأأأأا  سجمكانيأأأأة ت قأأأأيح معا أأأأدة أو تعأأأأديلها مب ارسأأأأة الحقأأأأة ل طأأأأرا و  وال
ست قأأيح أو تعأأدي  املعا أأدات مبوجأأب  أأ  مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا سالقواعأأد املتعلِّقأأة  وال

 اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات ومبوجب القانون الدويل العريفو 
 [ 3] 8ارستنتاج 

 تفسير مصطلحاث المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن
 31وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادتني ميكأأ  أن تسأأاعد االتفاقأأات الالحقأأة  

يف حتديد ما د ا مانت ال ية املفرتضة ل طرا  ع أد دسأرا  املعا أدة  أي دعطأاء أي  32و
 م  املصطلحات املستخدمة معا قاسال  للتطور عرب ال م و

 [ 8] 9ارستنتاج 
 كأداة للتفسيروزن ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة  

يتوقأأأ  وون اتفأأأاق الحأأأق أو ممارسأأأة الحقأأأة مأأأفداة للتفسأأأري مبقتضأأأى  -1 
علأأأى وضأأأوح وخصوصأأأية االتفأأأاق أو امل ارسأأأةل ضأأأ   أمأأأور  31مأأأ  املأأأادة  3الفقأأأرة 
 أخرىو 

ل 31 )ب( م  املأادة3ويتوق  وون امل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة  -2 
 دضافة دىل  لكل على مدى وميفية تكرار او 

وقأأأد يتوقأأأ  وون امل ارسأأأة الالحقأأأة مأأأفداة تفسأأأري تك يليأأأة مبقتضأأأى  -3 
 و2و 1على املعايري املشار دليها يف الفقرتني  32املادة 

  [9] 10ارستنتاج 
 اتفاق األطراف بشأن تفسير معاهدة ما

 31)أ( و)ب( مأ  املأادة 3يستل   التوص  دىل اتفاق مبقتضأى الفقأرة  -1 
ومأأع أن  أأ ا معا أأدة تكأأون ااطأأرا  علأأى علأأم سأأ  وتقبلأأ و  وجأأود فهأأم مشأأرتك لتفسأأري

 االتفاق يؤخ  يف االعتبارل فليس م  الضروري أن يكون مل ما  م  ال احية القانونيةو

وقأأأد يتبأأأاي  عأأأدد ااطأأأرا  الأأأيت نأأأب أن تشأأأارك مشأأأارمة  فعالأأأة  يف  -2 
وميكأأ  و 31)ب( مأأ  املأأادة 3امل ارسأأة الالحقأأة مأأ  أجأأ  وضأأع اتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة 

أن يشأأك  التأأ ا  الصأأ ت مأأ  جانأأب طأأر  أو أمثأأر قبأأوال  لل  ارسأأة الالحقأأة ع أأدما 
 تستدعي الظرو  رد فع  ماو
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 الجزء الرابع 
 الفاصةجوانب ال
 [ 10] 11ارستنتاج 

 القراراث المعتمدة في إطار مؤتمر للدول األطراف
يقصأأد مبأأؤمتر للأأدول ااطأأرا ل مبقتضأأى مشأأاريع االسأأت تاجات  أأ  ل  -1 

املعا أدة أو ت فيأ  ال اجت اع تعقد  الدول ااطرا  ع ال  مبعا دة ما لغرض اسأتعراض 
 د ا تصرفت سصفتها أعضاء يف جهاو تاسع مل ظ ة دوليةو دال

ويتوق  ااثر القانوين لقرار يُعتَ د يف دطار مأؤمتر للأدول ااطأرا  يف  -2 
وتبعأأا  للظأأرو ل قأأد نّسأأد املقأأا  ااول علأأى املعا أأدة وعلأأى أي قواعأأد دجرائيأأة سأأاريةو 

ل أو 31 )أ( مأأأ  املأأأادة3اتفاقأأأا  الحقأأأا  مبقتضأأأى الفقأأأرة  أأأ ا القأأأرارل صأأأراحة  أو ضأأأ  ا ل 
ل أو دىل ممارسأأة الحقأأة 31)ب( مأأ  املأأادة 3يأأؤدِّي دىل ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة 

وتتيح القرارات املعت دة يف دطار مؤمتر للأدول ااطأرا  غالبأا  نطاقأا  و 32مبقتضى املادة 
 غري حصري للخيارات الع لية لت في  املعا دةو

ونسأأأد القأأأرار الأأأ ي يُعت أأأد يف دطأأأار مأأأؤمتر للأأأدول ااطأأأرا  اتفاقأأأا   -3 
ل مأا دا  يعأرب عأ  اتفأاقل مأ  31مأ  املأادة  3الحقا  أو ممارسة الحقأة مبقتضأى الفقأرة 

الأ ي ا أ   اعت أاد حيث اةو رل سني ااطرا  سشفن تفسأري معا أدة أيأا  مأان الشأك  
 القرار واإلجراء املتبع يف اعت اد ل مبا يف  لك اعت اد  ستوافق اآلراءو

 [ 11] 12ارستنتاج 
 الصكوك المنِش ة لمنظماث دولية

علأأى معا أأدة تشأأك  الصأأك امل ِشأأئ مل ظ أأة  32و 31ت طبأأق املادتأأان  -1 
 3دوليةو وس اء  علأى  لأكل تشأك  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة 

وسأيلة  لتفسأري  أ   املعا أداتل يف حأني ميكأ  أن تكأون امل ارسأة الالحقأة  31م  املادة 
 سائ  تفسري     املعا داتو وسيلة  م  سني و  32 ااخرى مبقتضى املادة

 3وقأأد تكأأون االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  -2 
ل ناشأئة  عأأ  ممارسأأة م ظ أأة 32ل أو ممارسأأة الحقأة أخأأرى مبقتضأأى املأأادة 31مأ  املأأادة 

 دولية يف تطبيق صكها امل شئل أو متجسدة  يف     امل ارسةو
يف تطبيأق صأكها امل شأئ يف تفسأري  وقد تسأا م ممارسأة م ظ أة دوليأة -3 

 و32ل واملادة 31م  املادة  1 لك الصك ع د تطبيق الفقرة 
على تفسري أي معا دة تكون  أي الصأك  3دىل  1وت طبق الفقرات  -4 

 امل شئ مل ظ ة دولية دون اإلخالل سفي قواعد  ات صلة م  قواعد امل ظ ةو
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 [12] 13ارستنتاج 
 نشأة بموجب معاهداثتصريحاث هي اث الفبراء الم

اغأأأأراض مشأأأأاريع االسأأأأت تاجات  أأأأ  ل يُقصأأأأد هبيئأأأأة خأأأأرباء م شأأأأفة  -1 
مبوجأأأب معا أأأدة  يئأأأة مؤلفأأأة مأأأ  خأأأرباء يع لأأأون سصأأأفتهم الشخصأأأيةل تُ شأأأف مبوجأأأب 

 معا دة وال تكون جهاوا  تاسعا  مل ظ ة دوليةو

و ضأأع حتديأأد أمهيأأة تصأأريح صأأادر عأأ   يئأأة خأأرباء م شأأفة مبوجأأب  -2 
 يف تفسري معا دة للقواعد امل طبقة م      املعا دةومعا دة 

وقد يأؤدي تصأريح صأادر عأ   يئأة خأرباء م شأفة مبوجأب معا أدة أو  -3 
مأأأ   3يشأأأري دىل اتفأأأاق الحأأأق وممارسأأأة الحقأأأة مأأأ  جانأأأب ااطأأأرا  مبوجأأأب الفقأأأرة 

وال يُفأأأرتض أن يشأأأك  و 32ل أو دىل ممارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى مبقتضأأأى املأأأادة 31 املأأأادة
()ب( مأ  3الت ا  الص ت مأ  جانأب أحأد ااطأرا  ممارسأة الحقأة مبقتضأى الفقأرة )

سقبأأول تفسأأري املعا أأدة علأأى ال حأأو املعأأرب ع أأ  يف تصأأريح صأأادر عأأ   يئأأة  31املأأادة 
 خرباء م شفة مبوجب معا دةو

يقأأأأدمها وال  أأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج  أأأأ ا ساملسأأأأامهة الأأأأيت ميكأأأأ  أن  -4 
تصأأأأأريح صأأأأأادر عأأأأأ   يئأأأأأة خأأأأأرباء م شأأأأأفة مبوجأأأأأب معا أأأأأدة يف تفسأأأأأري معا أأأأأدة مأأأأأ  

 املعا داتو

 نص مشاريع ارستنتاجاث والتعليقاث عليها -2 
يأأأرد في أأأا يلأأأي نأأأص مشأأأاريع االسأأأت تاجات والتعليقأأأات عليهأأأا الأأأيت اعت أأأدهتا اللج أأأة يف  -76

يف  لأك  اليت اعت دهتا اللج ة حأىت اآلنل مبأاالقراءة ااوىلو ويش     ا ال ص جت يعا  للتعليقات 
التعأأديالت واإلضأأافات الأأيت أُدخلأأت علأأى التعليقأأات املعت أأدة مأأ  قبأأ ل والتعليقأأات املعت أأدة يف 

 الدورة الثام ة والستني للج ةو

 فيما يتعلق بتفسير المعاهداث ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة

  الجزء األول
 مقدمة

  )أ([1] 1ارستنتاج 
 مقدمة

مشأاريع االسأت تاجات  أ   دور االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة  ت اولت 
 يف تفسري املعا داتو
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 التعليق  
الأأأدور الأأأ ي تؤديأأأ  االتفاقأأأات الالحقأأأة  فسأأأريتهتأأأد  مشأأأاريع االسأأأت تاجات  أأأ   دىل  (1)

لقأأأأأانون املعا أأأأأدات وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة يف تفسأأأأأري املعا أأأأأداتو و أأأأأي تسأأأأأت د دىل اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا 
وحتأأدد مشأأاريع االسأأت تاجات  و(387))املشأأار دليهأأا في أأا يلأأي ساسأأم "اتفاقيأأة فيي أأا"( 1969 لعأأا 

وضع االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة ض   اإلطار العأا  لقواعأد التفسأري امل صأوص عليهأا 
معاةأة مسأائ  معي أة ل ومأ  خأالل وتوضأيحهايف اتفاقية فيي ا م  خالل حتديد السلطات املع يأة 

 و(388) شف ع د تطبيق القواعد امل مورةقد ت
وال تت أأاول مشأأاريع االسأأت تاجات مجيأأع الظأأرو  امل كأأ  تصأأور ا الأأيت قأأد تأأؤدي فيهأأا  (2)

يف تفسأأري املعا أأداتو وعلأأى سأبي  املثأأالل فأأجن أحأأد  االتفاقأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأة دورا  
يتعلأأق  د  أأو أمهيأأة االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأااةوانأأب الأأيت ال تت اوهلأأا سالتحديأأ

 ت أاولوال ت و(389)ساملعا دات املربمة سأني الأدول وامل ظ أات الدوليأة أو في أا سأني امل ظ أات الدوليأة
تفسري القواعد الأيت تعت أد ا م ظ أة دوليأة وال حتديأد القأانون الأدويل مشاريع االست تاجات أيضا  

التفسأأأأري ااخأأأأرى مبقتضأأأأى  قأأأأانون العامأأأأةو وال  أأأأ   أأأأ   ااحكأأأأا  سوسأأأأائ العأأأأريف أو مبأأأأادئ ال
قاعأأدة  ات الأأيت تأأ ص علأأى أن تفسأأري معا أأدة نأأب أن يراعأأي أي  31)ج( مأأ  املأأادة 3 الفقأأرة

 صلة م  القانون الدويل تسري على العالقات سني ااطرا و
وهتد  مشاريع االست تاجات دىل تيسري ع أ  مأ  يُأدَعون دىل تفسأري املعا أداتو فهأي  (3)

توفر توجيهات لأيس لل حأامم واهليئأات القضأائية الدوليأة فحسأبل سأ  أيضأا  للأدولل مبأا يشأ   
حمام هال ولل  ظ ات الدوليةل وم لك للجهات الفاعلة مأ  غأري الأدول وة يأع مأ  يُأدَعون دىل 

 و تفسري املعا دات
 ووو

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155ل (1969 أيار/مأايو 23ل يي أااتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات )ف (387)

No. 18232, p. 331و 
   مشاريع االست تاجات ساالقرتان مع التعليقاتووم ا  و احلال دائ ا  يف نتائج أع ال اللج ةل نب أن تُقرَأ  (388)
الدوليأة )"اتفاقيأة فيي أا اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات سأني الأدول وامل ظ أات الدوليأة أو في أا سأني امل ظ أات انظر  (389)

 و أأأ ا ال يسأأأتبعد(؛ A/CONF.129/15ل ليسأأأت سأأأارية سعأأأد( )1986آ ار/مأأأارس  21"( )فيي أأأال 1986لعأأأا  
 .اتيف التعليق لفمهية عامةس أيضا   ل واليت تتسمهب   املعا دات املتصلة ع اصرسعض ال  استخدا
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   الجزء الثاني
 القواعد األساسية والتعاريف

   [1] 2ارستنتاج 
 القاعدة العامة لتفسير المعاهداث ووسائل التفسير

املعا أأأداتل علأأأى مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون  32و 31حتأأأدد املادتأأأان  -1 
وت طبأأق  التأأوايلل القاعأأدة العامأأة للتفسأأري والقاعأأدة املتعلقأأة سوسأأائ  التفسأأري التك يليأأةو

  مقانون دويل عريفو   اتان القاعدتان أيضا  
ر املعا أدة حبسأ  نيأة وفقأا  لل عأا العأادي الأ ي يُعطأى لتعاسري أا تفسَّأ -2 

  ترد في  ويف ضوء موضوعها والغرض م هاويف السياق ال ي 
ل في أأأأأا تأأأأأ صل علأأأأأى أن يؤخأأأأأ  يف 31مأأأأأ  املأأأأأادة  3تأأأأأ ص الفقأأأأأرة  -3 

احلسأأأأبانل ساإلضأأأأافة دىل السأأأأياقل )أ( أي اتفأأأأاق الحأأأأق سأأأأني ااطأأأأرا  سشأأأأفن تفسأأأأري 
املعا أدة تثبأت اتفأاق املعا دة أو تطبيق أحكامها؛ و)ب( أي ممارسة الحقأة يف تطبيأق 

  ااطرا  سشفن تفسري او
نأأأوو االسأأأتعانة مب ارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى يف تطبيأأأق املعا أأأدة موسأأأيلة  -4 

 و 32تك يلية مبوجب املادة تفسري 
يتأأأأفل  تفسأأأأري املعا أأأأدة مأأأأ  ع ليأأأأة مرّمبأأأأة وحيأأأأدة تُعطأأأأي اال ت أأأأا   -5 

 و32و 31دليهال على التوايلل يف املادتني  املشارامل اسب ملختل  وسائ  التفسري 

 التعليق  
[ االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة وسأأيلة لتفسأأري 1] 2 سأأت تاجيعتأأرب مشأأروع اال (1)

مأأ  اتفاقيأأة  32و 31 املعا أأدات يف دطأأار قواعأأد تفسأأري املعا أأدات امل صأأوص عليهأأا يف املأأادتني
و ويشأأأري الع أأأأوان "القاعأأأدة العامأأأأة لتفسأأأري املعا أأأأدات ووسأأأائ  التفسأأأأري" دىل 1969 فيي أأأا لعأأأأا 

و وثانيأأأأأأا ل (390)مكأأأأأأ ل  أأأأأأي "القاعأأأأأأدة العامأأأأأأة" لتفسأأأأأأري املعا أأأأأأدات  31 نقطتأأأأأأنيو أوال ل املأأأأأأادة
نأأأوو  ( أو31 تقأأأدمان معأأأا  عأأأددا  مأأأ  "وسأأأائ  التفسأأأري"ل الأأأيت نأأأب )املأأأادة 32و 31 املادتأأأان
 و(391)( أن تؤخ  يف االعتبار يف تفسري املعا دات32 )املادة

__________ 

 و1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 ع وان املادة (390)

(ل A/CN.4/660يتعلأق ستفسأري املعا أدات ) انظر التقرير ااول سشفن االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في أا (391)
 ل"ME Villiger, "the 1969 Vienna Convention on the law of treaties: 40 years afterو؛ 8 الفقأرة

Recueil des cours de l' Académie de droit international de La Haye 2009  يشأار دليأ  في أا يلأي ساسأم(
"Recueil des cours ..." ل)Vol 344 لp 9-133 لat pp. 118-119 and 126-128و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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 32و 31 عالقة الرتاس  سني املادتني -1 ةاة لة ااوىل م  الفقر   
ل 32و 31 ادتني[ عالقأأأة الأأأرتاس  سأأأني املأأأ1] 2 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 1 د الفقأأأرةتؤمأأأ (2)

فضأأأأال  عأأأأ  أن  أأأأ ي  احلك أأأأني يعكسأأأأان معأأأأا  قانونأأأأا  دوليأأأأا  عرفيأأأأا و وتوضأأأأح اإلشأأأأارة دىل ملتأأأأا 
م أأأ  البدايأأأة السأأأياق العأأأا  لت أأأاول االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة يف  32و 31 املأأأادتني

 مشاريع االست تاجاتو
تت أأأأاول وسأأأأائ  التفسأأأأري  32 ةتأأأأ ص علأأأأى القاعأأأأدة العامأأأأةل واملأأأأاد 31 ومأأأأع أن املأأأأادة (3)

مأأ  حيأأث دهن أأا تشأأكالن دطأأارا  متكأأامال  ل معأأا   (392)التك يليأأةل فجنأأ  نأأب قأأراءة ملتأأا القاعأأدتني
تشأأت   علأأى حأأد فاصأأ  سأأني وسأأائ  التفسأأري الرئيسأأية مبقتضأأى  32 لتفسأأري املعا أأداتو فاملأأادة

سأأريل و"وسأأائ  التفسأأري ل الأأيت نأأب أن تؤخأأ  مجيعهأأا يف االعتبأأار يف ع ليأأة التف(393)31 املأأادة
 لتحديأأد املعأأا أو 31لتفميأأد املعأأا ال أأاتج عأأ  تطبيأأق املأأادة  التك يليأأة" الأأيت جتأأوو االسأأتعانة هبأأا
يفضأي  غامضأةل أو أحكامهأا ملتبسأة أو معأا االتفاقيأة أو 31 ع دما يرتك التفسري وفقأا  لل أادة
 يف العق و يف امل طق وال تتفتى ال دىل نتيجة م  الواضح أهنا ال

 عريفالدويل القانون والقواعد اتفاقية فيي ا سشفن التفسري  -1 اة لة الثانية م  الفقرة  
[ أن القواعأأأد املكرسأأأة 1] 2 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 1   الفقأأأرةة مأأأتؤمأأأد اة لأأأة الثانيأأأ (4)
و وقأأأأأأد أقأأأأأأرت (394)مأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأأا تعكأأأأأأس القأأأأأأانون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف 32و 31 املأأأأأأادتني يف

 واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة الطأأاسع العأأريف هلأأ   القواعأأدو وي طبأأق  أأ ا سوجأأ  خأأاص علأأى  احملأأامم
 

__________ 

Yearbook"القواعأأأد" يف  أأأ ا السأأأياقل انظأأأر:  في أأأا  أأأص معأأأا تعبأأأري (392) … 1966, vol. II, document 

A/6309/Rev.1, pp. 217-220 (Commentary, introduction); R.K. Gardiner, Treaty Interpretation, 2nd 

edition (Oxford, Oxford University Press, 2015), pp. 36-38و 
(393) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 223, commentary to draft article 28, para. 

(19); Waldock, third report on the law of treaties, Yearbook ... 1964, vol. II, document A/CN.4/167 

and Add. 1-3, pp. 58-59, para. 21; M.K. Yasseen, "L’interprétation des traités d’après la

Convention de Vienne sur le droit des traités", Recueil des cours ... 1976-III, vol. 151, pp. 1-114, 

at p. 78; I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (Manchester, Manchester 

University Press, 1984), pp. 141-142; Villiger, "The 1969 Vienna Convention ..." ل )انظأر احلاشأية
 وpp. 127-128أعال (ل  391

(394) Y. le Bouthillier, "Commentary on article 32 of the Vienna Convention", in The Vienna 
Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, O. Corten and P. Klein, eds. (Oxford, Oxford 

University Press, 2011), pp. 841-865, at pp. 843-846, paras. 4-8; P. Daillier, M. Forteau and A. 

Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Din), 8th edition (Paris, L.G.D.J., 2009), at 

pp. 285-286; Gardiner, Treaty Interpretation أعأال (ل  392ل )انظأر احلاشأيةat pp. 13-20; Villiger, 

"The 1969 Vienna Convention" أعال (ل  391ل )انظر احلاشيةpp. 132-133و 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
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ل وع ليأأأأات التحكأأأأيم سأأأأني (396)لدوليأأأأة لقأأأأانون البحأأأأارل واحملك أأأأة ا(395)حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة
ل واحملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق (398)ل و يئأأأة االسأأأتئ ا  التاسعأأأة مل ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة(397)الأأأدول

__________ 

(395) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at 
p. 46, para. 65 (1969 Vienna Convention, art. 31); Dispute regarding Navigational and Related 

Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213, at p. 237, para. 47; 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at 

pp. 109-110, para. 160; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 174, para. 94; Avena 

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

2004, p. 12, at p. 48, para. 83; Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v. 

Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 625, at p. 645, para. 37; LaGrand (Germany v. 

United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 501, para. 99 (1969 Vienna 

Convention, art. 31); Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, 

p. 1045, at p. 1059, para. 18 (1969 Vienna Convention, art. 31); Territorial Dispute (Libyan Arab 

Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pp. 21-22, para. 41 (1969 Vienna 

Convention, art. 31, and without expressly mentioning art. 32 of the 1969 Vienna Convention but 

referring to the supplementary means of interpretation)و 

(396) Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities 
in the area, case No. 17, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports ... 2011, p. 10, at 

para. 57و 
(397) Award in Arbitration regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway between the Kingdom of 

Belgium and the Kingdom of the Netherlands, decision of 24 May 2005, United Nations, Reports 

of International Arbitral Awards (UNRIAA), vol. XXVII (sales No. E/F.06.V.8), pp. 35-125, at 

para. 45 (1969 Vienna Convention, arts. 31-32)و 

ت الأأيت حتكأم تسأوية امل اوعأات الأ ي أعدتأأ  مأأ  التفأا م املتعلأق سالقواعأد واإلجأراءا 3 مأ  املأادة 2 تأ ص الفقأرة (398)
م ظ أأة التجأأارة العامليأأأة علأأى أن مأأأ  املفيأأد توضأأأيح ااحكأأا  القائ أأة لالتفاقأأأات ]الأأيت تغطيهأأأا م ظ أأة التجأأأارة 

 .United Nations, Treaties Series, vol. 1869, No) العاملية[ وفقا  لقواعد التفسري العرفية للقانون الأدويل العأا 

31874, p. 402)و غأري أن  يئأة 1969لعأا   مأ  اتفاقيأة فيي أا 32و 31 تشري سالتحديد دىل املادتني ل ولك ها ال
تعكسأأأان قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفل وقأأأد ةأأأفت  32و 31 االسأأتئ ا  دأسأأأت علأأأى االعأأأرتا  سأأأفن املأأأادتني

 ,WTO Appellate Body Reportمأأ  التفأأا مو انظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل  2-3 دليه أأا ساإلشأأارة دىل املأأادة

United States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (US-Gasoline), 

WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996, Section III, B (1969 Vienna Convention, art. 31, para 1); 

WTO Appellate Body Report, Japan — Taxes on Alcoholic Beverages (Japan-Alcoholic 

Beverages II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996, 

Section D (1969 Vienna Convention, arts. 31-32)وانظأأأر أيضأأأا   وG. Nolte, "Jurisprudence 
under special regimes relating to subsequent agreements and subsequent practice: second report 

for the ILC Study Group on treaties over time", in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. 

(Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 210-240, at p. 215و 
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ل وحمك أأة العأأدل التاسعأأة لالحتأأاد (400)ل وحمك أأة البلأأدان اامريكيأأة حلقأأوق اإلنسأأان(399)اإلنسأأان
 (402) ا املرمأأأأ  الأأأأدويل لتسأأأأوية م اوعأأأأات االسأأأأتث ارل واهليئأأأأات القضأأأأائية الأأأأيت أنشأأأأف(401)ااورويب

و ومأ  (403)مبوجب اتفاقية تسوية امل اوعات االستث ارية ال اشئة سني الأدول ورعايأا الأدول ااخأرى
مقأانون لل عا أدات في أا  أص الأدول الأيت  أي   32و 31 القواعد الأواردة يف املأادتني ت طبقمثل 

قانون دويل مواملعا دات اليت ت درج ض   نطاق االتفاقيةل و  1969 أطرا  يف اتفاقية فيي ا لعا 
 عريف سني مجيع الدولو

يف مشأروع  1969 م  اتفاقية فيي أا لعأا  33 ونظرت اللج ة أيضا  يف اإلحالة دىل املادة (5)
الو وقأد تكأون  د ا مان   ا احلكم يعكس أيضا  قانونا  دوليأا  عرفيأا  أ  ما [ل ويف1] 2 االست تاج
 ات صأأأألة مبشأأأأاريع االسأأأأت تاجات املتصأأأألة مبوضأأأأوع "االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة  33 املأأأأادة

)أ( مأأأأأ  3 يتعلأأأأأق ستفسأأأأأري املعا أأأأأدات"و فأأأأأفي "اتفأأأأأاق الحأأأأأق" مبقتضأأأأأى الفقأأأأأرة الالحقأأأأأة في أأأأأا
أمثأرل وميكأ  أن تثأار مسأائ  سشأفن عالقأة  ل على سبي  املثالل ميك  صوغ  سلغتني أو31 املادة

أي اتفاق الحق سالصيغ اللغوية املختلفة لل عا دة نفسهاو ومع  لكل قأررت اللج أة عأد  ت أاول 
     املسائ و

 33  املأأادةد ا مانأأت القواعأأد امل صأأوص عليهأأا يف ونظأأرت اللج أأةل سوجأأ  خأأاصل يف مأأا (6)
 33 الو ورأى سعأض ااعضأاء أن مجيأع القواعأد الأواردة يف املأادة تعكس القانون الدويل العأريف أ 

تعكأأس القأأانون الأأدويل العأأريفل يف حأأني أراد سعضأأهم اآلخأأر تأأرك البأأاب مفتوحأأا  أمأأا  دمكانيأأة أن 
القضأأأائية مجيعهأأأاو فالسأأأواسق  يتسأأأم سأأأ لك سعأأأض القواعأأأد امل صأأأوص عليهأأأا يف  أأأ ا احلكأأأمل ال

حتسم سعد     املسفلة سالكام و ف حك ة العدل الدولية  لل حامم واهليئات القضائية الدولية مل
__________ 

(399) Golder v. the United Kingdom, no. 4451/70, 21 February 1975, Series A no. 18, para. 29; Witold 
Litwa v. Poland, no. 26629/95, 4 April 2000, ECHR 2000-III, para. 58 (1969 Vienna Convention, 

art. 31); Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-2008, 

para. 65 (by implication, 1969 Vienna Convention, arts. 31-33)و 

(400) The effect of reservations on the entry into force of the American Convention on Human Rights 
(Arts. 74 and 75), Advisory Opinion OC-2/82, 24 September 1982, Inter-Am. Ct. H.R. Series A 

No. 2, para. 19 (by implication, 1969 Vienna Convention, arts. 31-32); Hilaire, Constantine and 

Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago (Merits, Reparations and Costs, Judgment), 21 June 2002, 

Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 94, para. 19 (1969 Vienna Convention, art. 31, para. 1)و 

(401) Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, judgment of 25 February 2010, Case C-386/08, 
European Court Reports 2010 I-01289, paras. 41-43 (1969 Vienna Convention, art. 31)و 

(402) National Grid plc v. Argentine Republic, decision on jurisdiction (UNCITRAL), 20 June 2006, 
para. 51 (1969 Vienna Convention, arts. 31-32); Canfor Corporation v. United States of America, 

and Tembec et al. 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 (1969 Vienna 

Convention, arts. 31-32)و 

(403) United Nations, Treaty Series, vol. 575, No. 8359, p. 159و 
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تعكأأس قواعأأد  33 أن أجأأ اء مأأ  املأأادة او يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة اعتربتأأ
مأأأ   4 الفقأأأرةل أقأأأرت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة سأأأفن الغرانأأأدللقأأأانون الأأأدويل العأأأريفو ففأأأي قضأأأية 

ل فليس مأ  ج يرة ماسيكيلي/سيدودويف قضية  و أما(404)تعكس القانون الدويل العريف 33 املادة
و (405)تعكأأأس قاعأأأدة عرفيأأأة 33 مأأأ  املأأأادة 3 د ا مانأأأت احملك أأأة اعتأأأربت أن الفقأأأرة الواضأأأح مأأأا

 4و 3 تنيورأت  يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة الع أأ  الدوليأأة أن القاعأأدتني الأأواردتني يف الفقأأر 
أن  Young Loan Arbitrationو ووجأأأدت  يئأأأة التحكأأأيم يف قضأأأية (406)تعكسأأأان القأأأانون العأأأريف

و و  بأأأت احملك أأأأة الدوليأأأة لقأأأانون البحأأأار واحملك أأأة ااوروسيأأأأة (407)"تتضأأأ  " "مبأأأدأ " 1 الفقأأأرة
و (408)مكأأأأ  تعكأأأأس قانونأأأأا  عرفيأأأأا    33 حلقأأأوق اإلنسأأأأان دىل أسعأأأأد مأأأأ   لأأأأكل وأمأأأأدتا أن املأأأأادة

سفم لهأأا تعكأأس سالفعأأ   33 ل توجأأد يف السأأواسق القضأأائية دالئأأ  مه أأة علأأى أن املأأادةو كأأ ا
 قانونا  دوليا  عرفيا و

  31 م  املادة 1 الفقرة -2 الفقرة  
م  اتفاقية  31 م  املادة 1 [نص الفقرة1] 2 م  مشروع االست تاج 2 تست سخ الفقرة (7)

 أأي نقطأأة االنطأأالق  31 مأأ  املأأادة 1 سأأال ظر دىل أمهيتهأأا لل وضأأوعو فأأالفقرة 1969 فيي أأا لعأأا 
__________ 

(404) LaGrand أعال (ل  395ل )انظر احلاشيةp. 502, para. 101و 

(405) Kasikili/Sedudu Island أعأال (ل  395ل )انظأر احلاشأيةp. 1062, para. 25;مأان سجمكأان احملك أة أن تطبأق   و
   ا احلكمل فق  ان ااطرا  مل تعرتض على تطبيق و

(406) WTO Appellate Body Report, United States — Final Countervailing Duty Determination with 
Respect to Certain Softwood Lumber from Canada (US — Softwood Lumber IV), 

WT/DS257/AB/R, adopted 17 February 2004, para. 59 (1969 Vienna Convention, art. 33, para. 3); 

WTO Appellate Body Report, United States — Subsidies on Upland Cotton (US — Upland 

Cotton), WT/DS267/AB/R, adopted 21 March 2005, para. 4243 ل حيث طبقت  يئة االستئ ا  الفقرة 
 WTOو وأشأأارت دليهأأا صأأراحة  دون أن تقأأرتح أن هلأأا مرمأأ ا  عرفيأأا ؛ 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  33 مأأ  املأأادة

Appellate Body Report, Chile — Price Band System and Safeguard Measures Relating to Certain 

Agricultural Products, WT/DS207/AB/R and Corr.1, adopted 23 October 2002, para. 271 (1969 

Vienna Convention, art. 33 (4))و 

(407) The Question whether the re-evaluation of the 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, 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX (sales No. E/F.90.V.7), pp. 67-145, at 

p. 67, para. 17 or International Law Reports, vol. 59 (1980), p. 494, para. 17و 

(408) Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities 
in the Area, case No. 17, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports ... 2011; Golder v. the 

United Kingdom, no. 4451/70, 21 February 1975, Series A no. 18, para. 29; Witold Litwa v. Poland, 

no. 26629/95, 4 April 2000, ECHR 2000-III, para. 59; Demir and Baykara v. Turkey [GC], 

no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-2008, para. 65 (1969 Vienna Convention, arts. 31-33)و 
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مكأ و والغأرض مأ   لأك  أو   31 للقاعأدة العامأة الأواردة يف املأادة اي تفسري لل عا دات وفقا  
املعا أدة يف السأياق الأ ي تأرد فيأ   تعأاسرييم املسامهة يف ض ان التأواون يف ع ليأة التفسأري سأني تقيأ

ضأأوء موضأأوع املعا أأدة والغأأرض م هأأا مأأ  جهأأةل واالعتبأأارات املتصأألة ساالتفاقأأات الالحقأأأة  ويف
مأأأ   1 وامل ارسأأأة الالحقأأأة يف مشأأأاريع االسأأأت تاجات  أأأ  و غأأأري أن تكأأأرار التفميأأأد علأأأى الفقأأأرة

   الفقأأرةل ولوسأأائ  التفسأأري املأأ مورة فيهأأال يأأراد سأأ  اإلحيأأاء سأأفن هلأأ يف فقأأرة مسأأتقلة ال 31 املأأادة
تشأك   31 نفسأهاو فج يأع وسأائ  التفسأري الأواردة يف املأادة 31 أسبقية جو رية يف دطأار املأادة
 و(409)ج ءا  م  قاعدة واحدة متكاملة

 31 م  املادة 3 الفقرة -3 الفقرة  
 لتضأأأعقيأأأة فيي أأأال مأأأ  اتفا 31 )أ( و)ب( مأأأ  املأأأادة3 صأأأيغة الفقأأأرة 3 تست سأأأخ الفقأأأرة (8)

حمأأور الرتميأأ  الرئيسأأي لل وضأأوعل ضأأ   اإلطأأار  ل سوصأأفهااالتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة
ل الأأيت 31 مأأ  املأادة 3 القأانوين العأا  لتفسأأري املعا أداتو وعلأى  لأأكل أُسقأي علأأى مقدمأة الفقأرة

يم وسأائ  التفسأري ل ساإلضأافة دىل السأياق"ل مأ  أجأ  التفميأد علأى أن تقيأيُراعىت ص على أن  "
يتج أ م  القاعدة العامة للتفسري الواردة يف  ج ء ال 31 م  املادة)أ( و)ب( 3 امل مورة يف الفقرة

 و(410)31 املادة

 32 امل ارسة الالحقة ااخرى مبوجب املادة -4 الفقرة  
ايري تسأأتويف مجيأأع املعأأ أن امل ارسأأة الالحقأأة يف تطبيأأق املعا أأدةل الأأيت ال 4 توضأأح الفقأأرة (9)

تتضأأأ   و و 32 ل ت أأأدرج مأأأع  لأأأك ضأأأ   نطأأأاق املأأأادة31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 الأأأواردة يف الفقأأأرة
 نأأأووعبأأأارة " 4 و وتقتأأأبس الفقأأأرة(411)قائ أأأة غأأأري شأأأاملة سوسأأأائ  التفسأأأري التك يليأأأة 32 املأأأادة

للحفأأأاظ علأأأى الت ييأأأ  سأأأني الطأأأاسع اإلل امأأأي ملراعأأأاة وسأأأائ  التفسأأأريل  32 االسأأأتعانة" مأأأ  املأأأادة
ل والطأأأأاسع التقأأأأديري السأأأأتخدا  وسأأأأائ  التفسأأأأري التك يليأأأأة مبوجأأأأب 31 ر دليهأأأأا يف املأأأأادةاملشأأأأا
 و 32 املادة
تثبأت  ويشار على وجأ  اخلصأوص دىل أن امل ارسأة الالحقأة يف تطبيأق املعا أدةل الأيت ال (10)

 أمثأأرل ميكأأ  اتفاقأأا عليهأأا مأأ  مجيأأع ااطأأرا  يف املعا أأدةل ود أأا اتفاقأأا مأأ  طأأر  واحأأد فقأأ  أو

__________ 

(409) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)  و انظأر سالتفصأي  أدنأا
 [و1] 2 م  مشروع االست تاج 5 ى الفقرة( م  التعليق عل12الفقرة )

(410) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 220, para. (8); and G. Nolte, "Jurisprudence 

of the International Court of Justice and arbitral tribunals of ad hoc jurisdiction relating to 

subsequent agreements and subsequent practice: introductory report for the ILC Study Group on 

treaties over time", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعأال (ل  398ل )انظر احلاشيةp. 169, 

at p. 177و 
(411) Yasseen,L’interprétationdestraitésوat p. 79أعال (ل  393ل )انظر احلاشية "..." 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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ل واعرتفأأأت سأأأ  م أأأ   لأأأك (412)اسأأأتخدامها موسأأأيلة تفسأأأري تك يليأأأةو وقأأأد  مأأأرت اللج أأأة  لأأأك
)انظأأر لل  يأأد مأأ  التفصأأي   (414)ل وأدسيأأات القأأانون(413)احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة احلأأني

 (و4 ( م  التعليق على مشروع االست تاج37( دىل )23الفقرات )
"يف تطبيأأأق املعا أأأدة"ل ي بغأأأي  تُأتَّبأأأع امل ارسأأأة الالحقأأأة الأأأيت التعتأأأرب أن  سيأأأد أن اللج أأأة مل (11)

ت اوهلا يف دطار مشاريع االست تاجات    ل سوصفها وسائ  تفسأري تك يليأةو غأري أن  أ   امل ارسأة 
و ولكأ   أ   امل ارسأة (415)قد تكونل يف ظ  ظرو  معي ةل وسيلة تفسري تك يلية  ات صلة أيضا  

قأأأأأأد يسأأأأأأا م م أأأأأأ  يف  اآلن يف دطأأأأأار املوضأأأأأأوع احلأأأأأأايلل ساسأأأأأأتث اء مأأأأأاتت اولأأأأأأ  اللج أأأأأأة  تتجأأأأأاوو مأأأأأأا
والتعليأأق  5 )انظأأر مشأأروع االسأأت تاج امل ارسأأة الالحقأأة  ات الصأألة يف تطبيأأق معا أأدة مأأا "تقيأأيم"

[ أن تأأأتم أي ممارسأأأة 1] 2 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 4 ط الفقأأأرةاملصأأأاحب لأأأ (و و كأأأ ال تشأأأرت 
__________ 

(412) Yearbook ... 1964, vol. II, document A/5809, pp. 203-204, commentary to draft article 69, para. (13)و 

(413) Kasikili/Sedudu Island أعأأال (ل  395ل )انظأأر احلاشأأيةp. 1096, paras. 79-80; Loizidou v. Turkey 
(preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series A no. 310, paras. 79-81; 

Hilaire, Constantine and Benjamin et al. أعأال (ل  400ل )انظأر احلاشأيةpara 92; Southern Bluefin 

Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), provisional measures, order of 27 August 1999, 

ITLOS Reports ... 1999, p. 280, at para. 50; WTO Appellate Body Report, European Communities 

— Customs Classification of Certain Computer Equipment (EC — Computer Equipment), 

WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R and WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, para. 90; see also 

WTO Appellate Body Report, United States — Certain Country of Origin Labelling (COOL) 

Requirements (US — COOL), WT/DS384/AB/R and WT/DS386/AB/R, adopted 23 July 2012, 

para. 452و 
(414) Yasseen,L’interprétationdestraitésat p. 52 ("... la Convention deأعال (ل  393ل )انظر احلاشية "..." 

Vienneneretientpascommeélémentde larèglegénéraled’interprétation lapratiqueultérieureen

général, mais une pratique ultérieure spécifique, à savoir une pratique ultérieure non seulement 

concordante, mais également commune à toutes les parties. ... Ce qui reste de la pratique ultérieure 

peutêtreunmoyencomplémentaireselonl’article32delaConventionde("Vienne,d’interprétation 

(emphasis added); Sinclair, The Vienna Convention ... أعال (ل  393ل )انظر احلاشيةat p. 138: "... 

paragraph 3 (b) of [a]rticle 31 of the Convention [covers] ... only a specific form of subsequent 

practice — that is to say, concordant subsequent practice common to all the parties. Subsequent 

practice which does not fall within this narrow definition may nonetheless constitute a supplementary 

means of interpretation with the meaning of [a]rticle 32 of the Convention" (emphasis added);.S

Torres Bernárdez, "Interpretation of treaties by the International Court of Justice following the

adoption of the 1969 Vienna Convention on the law of treaties" in Liber Amicorum: Professor Ignaz 

Seidl-Hohenveldern, in honour of his 80th birthday, G. Hafner and others, eds. (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. 431-432و 

(415) L. Boisson de Chazournes, "Subsequent practice, practices, and ‘family resemblance’: towards 
embedding subsequent practice in its operative milieu", in Nolte, Treaties and Subsequent 

Practice أعال (و 398ل )انظر احلاشية 

http://undocs.org/ar/A/5809
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ل الأيت تعأر  "امل ارسأة 4 م  مشروع االست تاج 3 الفقرة الحقة "يف تطبيق املعا دة"ل على غرار
 الالحقة ااخرى"و

 "ع لية مرمبة وحيدة"ل -5 الفقرة  
 (416)5 [ سالتفميأأأد يف الفقأأأرة1] 2   املهأأأم دمتأأأا  مشأأأروع االسأأأت تاجرأت اللج أأأة أن مأأأ (12)

دىل [ل الأأأ ي ي تقأأأ  مأأأ  التع أأأيم 1] 2 ال ظأأأر عأأأ   يكأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاجعلأأأى أنأأأ ل سصأأأر  
التحديدل فجن ع لية التفسري "ع لية مرمبة وحيدة"ل تتطلب دعطاء "اال ت ا  امل اسب" ملختلأ  

و وعبارة "ع لية مرمبة وحيدة" مست دة م  تعليق اللج ة علأى مشأاريع املأواد (417)وسائ  التفسري
عتأأأ   و و مأأأرت اللج أأأة يف  أأأ ا التعليأأأق أيضأأأا  أهنأأأا ت(418)1966 املتعلقأأأة سقأأأانون املعا أأأدات لعأأأا 

 و(419)"التفميد على أن ع لية التفسري تشك  وحدة واحدة"
[ أيضا  أن  نأب دعطأاء اال ت أا  امل اسأبل 1] 2 م  مشروع االست تاج 5 ح الفقرةوتوض (13)

يف أث أأاء ع ليأأة التفسأأري سوصأأفها "ع ليأأة مرمبأأة وحيأأدة"ل ملختلأأ  وسأأائ  التفسأأري املشأأار دليهأأا يف 
تأأأأر ضأأأأرورة إلدراج دحالأأأأةل  و غأأأأري أن اللج أأأأة مل1969 ي أأأأا لعأأأأا مأأأأ  اتفاقيأأأأة في 32و 31 املأأأأادتني
مأأأأأ  مشأأأأأروع  5 أمثأأأأأر يف نأأأأأص الفقأأأأأرة سأأأأأبي  املثأأأأأالل دىل وسأأأأأيلة تفسأأأأأري حمأأأأأددة واحأأأأأدة أو علأأأأأى

  ا جت ب الحت أال دسأاءة فهأم أن اي مأ  وسأائ  التفسأري املختلفأة  و ويف(420)[1] 2 االست تاج
 احلالة املع يةو ااحكا  اخلاصة لل عا دة أو أولوية على الوسائ  ااخرىل سصر  ال ظر ع 

يقتصأأأأر علأأأأى "وسأأأأائ   "وسأأأأائ  التفسأأأأري"و و أأأ ا التعبأأأأري ال تعبأأأأري 5 وتسأأأتخد  الفقأأأأرة (14)
فحسأأبل ود أأا يشأأ   أيضأأا  الع اصأأر املأأ مورة يف  32 التفسأأري التك يليأأة" املشأأار دليهأأا يف املأأادة

يف تعليقهأأا علأأى مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة  حأأني أن اللج أأة اسأأتخدمت أحيانأأا   و ويف(421)31 املأأادة
__________ 

(416) A/CN.4/660 para. 64; and Nolte, "Jurisprudence of the International Court of Justice ..." ل )انظأر
 وat pp. 171 and 177أعال (ل  410احلاشية 

(417) On the different function of subsequent agreements and subsequent practice in relation to other 

means of interpretationانظأأر  لA/CN.4/660 لparas. 42-57; and Nolte, “Jurisprudence of the

InternationalCourtofJusticeوat p. 183أعال (ل  410)انظر احلاشية  ”… 

(418) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)و 

 واملرجع نفس  (419)

)القاعأدة  1 : "مشأروع االسأت تاج28 ل الفقأرةA/CN.4/660اقرتح  املقأرر اخلأاص يف تقريأر  ااولل انظأر    ا ما (420)
يف حالأة سعي هأا دىل ترميأ  خمتلأ   لعامة لتفسري املعا أدات ووسأائ  التفسأري( ووو وقأد يفضأي تفسأري معا أدة مأاا

مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأال خاصأأأأة سشأأأأفن نأأأأص املعا أأأأدة  32و 31 علأأأأى خمتلأأأأ  وسأأأأائ  التفسأأأأري الأأأأواردة يف املأأأأادتني
 التقريأأر يف الأأوارد التحليأأ  أيضأأا   انظأأر و"أحكأأا  املعا أأدة املع يأأة عا أأدة أوموضأأوعها والغأأرض م هأأال حبسأأب امل أو

 (و27-8 الفقرات لاملرجع نفس ) ااول
 Villiger, "The 1969 Viennaو (؛1[ل الفقأأأأأرة )1] 2 انظأأأأأر أيضأأأأأا  أعأأأأأال  التعليأأأأأق علأأأأأى مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج (421)

Convention ..." أعال (ل  391ل )انظر احلاشيةp. 129; Daillier, Forteau and Pellet, Droit international 

public أعال (ل  394ل )انظر احلاشيةat pp. 284-289و 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/660
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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"وسأأأأائ  التفسأأأأري" و"ع اصأأأأر التفسأأأأري" م رتادفأأأأنيل فجهنأأأأا اختأأأأارت  سقأأأأانون املعا أأأأدات تعبأأأأريي
اغأأأراض  أأأ ا املوضأأأوع تعبأأأري "وسأأأائ  التفسأأأري" انأأأ  يصأأأ  أيضأأأا  وظيفتهأأأا يف ع ليأأأة التفسأأأري 

 31 املأ مورة يف املأادتنياملختلفأة ميي  سني أي م  الع اصر  و وتعبري "وسائ " ال(422)سوصفها أداة
و سأأ  دنأأ  يشأأري دىل أن لكأأ  مأأ   أأ   الوسأأائ  وظيفأأة يف ع ليأأة التفسأأريل الأأيت تتسأأم سفهنأأا 32و

تبدأ احملامم عادة اسأتدالهلا سبحأث تعأاسري  و وم ا(423)الوقت نفس  "مرمبة" ع لية "وحيدة"ل ويف
ضأأأوء موضأأأوع  حتليأأأ  تلأأأك التعأأأاسري يف سأأأياقها ويف (424)مث تواصأأأ  يف ع ليأأأة تفاعليأأأةاملعا أأأدةل 

ل نأأب أوال  حتديأأد الوجا أأة الدقيقأأة ملختلأأ  وسأأائ  التفسأأري يف أي (425)املعا أأدة والغأأرض م هأأا
للتوصأأ  دىل تفسأأري سأأليمل عأأ   (426)حالأأة مأأ  حأأاالت تفسأأري املعا أأدة قبأأ  "دلقائهأأا يف البوتقأأة"

 امل اسب يف عالقة م  م ها سااخرىوطريق م حها الوون 
وقد يسفر االلت ا  سجعطاء "اال ت أا  امل اسأب ملختلأ  وسأائ  التفسأري" يف أث أاء تفسأري  (15)

يف حأأأاالت حمأأأددةل عأأأ  ا ت أأأا  متبأأأاي  مبختلأأأ  وسأأأائ  التفسأأأريل تبعأأأا  لل عا أأأدة  معا أأأدة مأأأا
أي جهأأأة مفسأأأرة أخأأأرى تت تأأأع  يعأأأر  أأأ ا أن احملك أأأة أو و وال(427)حكأأأا  املعا أأأدة املع يأأأةا أو

مثأرتل يف اختيأار ميفيأة اسأتخدا  وسأائ  التفسأري املختلفأة وتطبيقهأاو ف أا يوجأ   حبريةل قلت أ 
التفسري  و تقييم اةهة املفسرةل الأ ي يت ثأ  يف حتديأد مأدى وجا أة خمتلأ  وسأائ  التفسأري يف 

اال ت أأأا   ئهأأأاالأأأة سجعطاحالأأأة حمأأأددةل وحتديأأأد تفاعلهأأأا مأأأع وسأأأائ  التفسأأأري ااخأأأرى يف  أأأ   احل
و وي بغأي أن يتضأ    أ ا (428) أو مطلأوب يف القاعأدة الواجبأة التطبيأق امل اسب حبس  نيأةل م أا

__________ 

 و4 (ل الصفحةA/CN.4/SR.3172) 2013 أيار/مايو 31 ل3172 حمضر موج  مؤقت للجلسة (422)

(423) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)و 

 واملرجع نفس  (424)

,Yasseen أيضأأا   انظأأر(و 6) الفقأأرة ل219 الصأأفحة لاملرجأأع نفسأأ  (425) "L’interprétation des traités ل )انظأأر "...
 atأعأأال (ل  393ل )انظأأر احلاشأأية ... at p. 58; Sinclair, The Vienna Conventionأعأأال (ل  393احلاشأأية 

p. 130; J. Klabbers, "Treaties, object and purpose", Max Planck Encyclopedia on Public International 

Law (www.mpepil.com), para. 7; Villiger, Commentary ... (see footnote 27 above), at 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; 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), pp. 3-413, at 

pp. 32-35, para. 39و 

(426) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 220و  
ل وسوجأأأأأأأأ  عأأأأأأأأا ل 28 ل يف الفقأأأأأأأأرةA/CN.4/660اقأأأأأأأأرُتح يف الوثيقأأأأأأأأة  ل م أأأأأأأأا2 ل الفقأأأأأأأأرة1 مشأأأأأأأأروع االسأأأأأأأأت تاج (427)

 و27-10 الفقرات

الأأأ ي متتلكأأأ  االتفاقأأأات مل تكأأأ  القأأأرارات الصأأأادرة عأأأ  احملأأأامم الداخليأأأة متجانسأأأة في أأأا  أأأص الأأأوون ال سأأأح  (428)
 United Kingdom of Great Britain and الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة يف ع ليأأة تفسأأري املعا أأداتل انظأأر

Northern Ireland, House of Lords: R (Mullen) v. Secretary of State for the Home Department 

[2004] UKHL 18, paras. 47-48 (Lord Steyn); Deep Vein Thrombosis and Air Travel Group 

Litigation [2005] UKHL 72, para. 31 (Lord Steyn). United States of America, Supreme Court: 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3172
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://www.mpepil.com/
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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مأأأان  لأأأك ممك أأأا  وع ليأأأا ل ال ظأأأر يف التقيي أأأات والقأأأرارات السأأأاسقة  ات الصأأألة يف  التقيأأأيمل د ا
 و(429)اجملاالت نفسهال ورمبا م لك يف  االت أخرى  ات صلة

[ل دىل 1] 2 م أن يشأأأأارل يف مشأأأأروع االسأأأأت تاجد ا مأأأأان مأأأأ  املالئأأأأ اللج أأأأة مأأأأا وحبثأأأأت (16)
أقأأ   د ا مأأان ي بغأأي دعطأأاء وون أمأأرب أو "طبيعأأة" املعا أأدة ساعتبار أأا عأأامال  مه أأا  عأأادة  لتحديأأد مأأا

د ا مانأأأت  )مأأأثال ل مأأأا و ورأى سعأأأض ااعضأأأاء أن موضأأأوع معا أأأدة مأأأا(430)لوسأأأائ  تفسأأأري معي أأأة
د ا مانأأت  تت أأاول سأااحرى حقأوق اإلنسأأان ل فأراد؛ ومأا مبسأأائ  اقتصأادية حبتأة أوااحكأا  تتصأ  

موجهأأأة  أأأو القأأأيم( ومأأأ لك  يكلهأأأا ووظيفتهأأأأا  أقأأأرب دىل أن تكأأأون تق يأأأة أو قواعأأأد معا أأأدة مأأأا
يأأراد هبأأا محايأأة  د ا مانأأت ااحكأأا  أقأأرب دىل أن تكأأون متبادلأأة سطبيعتهأأا أو ااساسأأيني )مأأثال ل مأأا

 ( قد تؤثر يف تفسري او و مروا أن السواسق القضائية ملختلأ  احملأامم واهليئأات القضأائية الصاح العا
" املعا أدة لأيس غريبأا  طبيعأةو و ُمأر أيضأا  أن مفهأو  "(431)دىل أن  أ ا  أو واقأع احلأال الدولية تشأري

" يعأأةطبوأن مفهأأو  " (432)(56 )أ( مأأ  املأأادة1 )انظأأر مأأثال  الفقأأرة 1969 علأأى اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا 
                                                                                                                                                                                                 

Sumitomo Shoji America, Inc. v. Avagliano, 457 U.S. 176 (1982), pp. 183-185; O’Connor v.

United States, 479 U.S. 27 (1986), pp. 31-32; United States v. Stuart, 489 U.S. 353 (1989), where 

a dissenting judge (Justice Scalia) criticized the majority of the Court for relying on "[t]he practice 

of the treaty signatories", which, according to him, need not be consulted, since when the "Treaty’s

language resolves the issue presented, there is no necessity of looking further", at p. 371. 

Switzerland: Federal Administrative Court, judgment of 21 January 2010, BVGE 2010/7, para 

3.7.11; Federal Supreme Court, A v. B, appeal judgment of 8 April 2004, No. 4C.140/2003, BGE, 

vol. 130 III, p. 430, at p. 439و 

( يشري دىل السواسق القضائية حملامم و يئات قضائية دولية خمتلفة مفمثلة علأى ميفيأة A/CN.4/660التقرير ااول ) (429)
حأأاالت حمأددةل ويبأأني سأ لك ميفيأأة مسأامهة أمثلأأة معي أة مأأ  امل ارسأأة يف ع ليأأة تفسأري يف  حتديأد وون وسأأيلة مأا

عأأد  مسأأامهتهال يف حتديأأد املعأأا العأأادي للتعأأاسري يف السأأياق الأأ ي وردت فيأأ   الالحقأأة واالتفاقأأات الالحقأأةل أو
 ضوء موضوع املعا دة والغرض م هاو ويف

 و28-8 ل والتحلي  يف الفقرات28 ل الفقرةA/CN.4/660اقرُتح يف الوثيقة  ل م ا2 ل الفقرة1 مشروع االست تاج (430)

يبدو أن أفرقة خرباء م ظ ة التجارة العاملية و يئة االستئ ا  التاسعة هلال مأثال ل هتأتم أمثأر ستعأاسري االتفأاق  ي الصألة  (431)
 WTO Appellate Body, Brazil - Export Financingثأأالل املشأأ ول مب ظ أأة التجأأارة العامليأأة )علأأى سأأبي  امل

Programme for Aircraft, Recourse by Canada to Article 21.5 of the DSU, WT/DS46/AB/RW, 

adopted 4 August 2000, para. 45 ل يف حأني أن احملك أة ااوروسيأة حلقأوق اإلنسأان وحمك أة البلأدان اامريكيأة)
 Mamatkulov andوان طأاسع االتفاقيأة ساعتبار أا معا أدة حلقأوق اإلنسأان )علأى سأبي  املثأالل حلقأوق اإلنسأان تأرب 

Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I, para. 111; 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-Am. Ct. HR Series A No 16 لpara.58 ؛ انظأر)
(ل Add.1و A/66/10) 10 الوثأأأأأأائق الرمسيأأأأأأة للج عيأأأأأأة العامأأأأأأةل الأأأأأأدورة السادسأأأأأأة والسأأأأأأتونل امللحأأأأأأق رقأأأأأأم أيضأأأأأأا :

 398ل )انظأر احلاشأية "... Nolte, "Jurisprudence under special regimes؛ انظأر أيضأا  370-369 الصأفحتان
 وp. 210, at pp. 216, 244-246, 249-262 and 270-275أعال (ل 

(432) M. Forteau, "Les techniques interprétatives de la Cour 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, I.C.J. Reports 1971, 

p. 16, Separate Opinion of Judge Dillard, p. 150, at p. 154, footnote 1و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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يتعلأأأق  " أحكأأأا  املعا أأأدة قأأأد أُدرج يف أع أأأال أخأأأرى للج أأأةل وخباصأأأة في أأأاطبيعأأأةاملعا أأأدة و/أو "
و غأأأأري أن أعضأأأأاء آخأأأأري  رأوا أن مشأأأأروع (433)مبوضأأأأوع آثأأأأار ال أأأأأ اعات املسأأأألحة علأأأأى املعا أأأأدات

ي ا وتالفيأأا  علأأى وحأأدة ع ليأأة التفسأأري  حفاظأأا  " املعا أأدة طبيعأأةي بغأأي أن يشأأري دىل " االسأأت تاج ال
املعا أأدة" لأأيس واضأأحا  وأنأأ  سأأيكون مأأ   طبيعأأةتصأ ي  لل عا أأداتو وُأشأأري أيضأأا  دىل أن مفهأأو  "
و وقررت اللج ة يف هنايأة املطأا  تأرك املسأفلة (434)الصعب متيي   ع  موضوع املعا دة والغرض م ها

 اضرواملعا دة يف الوقت احل طبيعة[ دىل 1] 2 د  اإلشارة يف مشروع االست تاجمفتوحةل وع
  [2] 3 ارستنتاج

 ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة كوسائل تفسير ذاث حجية
)أ( و)ب( مأ  3 الفقأرة مبقتضأى الالحقأة وامل ارسة الالحقة االتفاقات ُتشك  

ل ساعتبار ا دليال  موضوعيا  على تفأا م ااطأرا  علأى معأا املعا أدةل وسأائ  31 املادة
 و 31 تفسري  ات حجيةل يف تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعا دات الواردة يف املادة

 التعليق  
)أ( و)ب( 3 تص  االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة دن اللج ةل د  (1)

سفهنا "وسائ  تفسري  ات حجية"ل تشري دىل السأبب  1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 م  املادة
علأأى  1966 و وتتبأأع اللج أأة سأأ لك تعليقهأأا لعأأا (435)يف أمهيأأة  أأ   الوسأأائ  لتفسأأري املعا أأدات

ى مشأأاريع مأأواد قأأأانون املعا أأداتل الأأأ ي وصأأ  االتفاقأأأات الالحقأأة وامل ارسأأأة الالحقأأة مبقتضأأأ
 ل سفهنا "وسائ  تفسري  ات حجية" وال ي أمد أن:31 )أ( و)ب( م  املادة3 الفقرة

"أمهية     امل ارسة الالحقة يف تطبيأق معا أدة مأال مع صأر للتفسأريل واضأحة   
 و(436)اهنا تشك  دليال  موضوعيا  على تفا م ااطرا  على معا املعا دة"

__________ 

  9املأأأؤرخ  66/99 )أ((ل قأأرار اة عيأأأة العامأأة6 دةاملأأواد املتعلقأأأة سآثأأار ال أأأأ اعات املسأألحة علأأأى املعا أأدات )املأأأا (433)
الوثأأائق ل املرفأأق؛ انظأأر أيضأا  دليأأ  امل ارسأأة املتعلأأق سالتحفظأات علأأى املعا أأداتل 2011مأانون ااول/ديسأأ رب 

(؛ يشأأأأأأري املبأأأأأأدأ Add.1و A/66/10) 10 الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأأة العامأأأأأةل الأأأأأأدورة السادسأأأأأأة والسأأأأأتونل امللحأأأأأأق رقأأأأأم
 دىل طبيعة املعا دة يف حد  اهتاو دىل طبيعة الت امات املعا دةل ال 5-2-4 التوجيهي

الصأأعب مأأ  دليأأ  امل ارسأة املتعلأأق سالتحفظأات علأأى املعا أداتل مأأ   5-2-4 وفقأا  للتعليأأق علأى املبأأدأ التأوجيهي (434)
الت ييأأأ  سأأأني طبيعأأأة الت امأأأات املعا أأأدة وموضأأأوع املعا أأأدة والغأأأرض م هأأأا )دليأأأ  امل ارسأأأة املتعلأأأق سالتحفظأأأات علأأأى 

الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة (ل يف 3ل الفقأأأأرة )5-2-4 املعا أأأأداتل التعليأأأأق علأأأأى املبأأأأدأ التأأأأوجيهي
مأأأ  املأأأواد املتعلقأأأة  6 (و ومأأأ  ناحيأأأة أخأأأرىل تشأأأري املأأأادةAdd.1و A/66/10) 10 السادسأأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم

سآثأأار ال  اعأأات املسأألحة علأأى املعا أأدات دىل "  وعأأة عوامأأ  متصأألة سطبيعأأة املعا أأدةل وخباصأأة موضأأوعها و أأدفها 
   (و3ل الفقرة )6 ل التعليق على مشروع املادةاملرجع نفس ومض وهنا وعدد ااطرا  فيها"ل  والغرض م ها

(435) R. Jennings and A. Watts, eds., Oppenheim’s International Law, 9th edition, vol. 1 (Harlow, 
Longman, 1992), 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," British Yearbook of 

International Law 1957, vol. 33, pp. 203-293, at pp. 223-225; WTO Panel Report, United States — 

Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (second complaint) (US — Large Civil Aircraft 

(2nd Complaint)), WT/DS353/R, adopted 23 March 2012, para. 7.953و 

 وYearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (15)انظر  (436)

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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)أ( و)ب( مأأأأأأ  3 الحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى الفقأأأأأأرةغأأأأأأري أن االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة ال (2)
 :يلي ما يف  لك اللج ة سي ت وقد "وليست "وسائ  التفسري" الوحيدة " ات احلجية 31 املادة

تفسأأري املعا أأدات دىل أنأأ  نأأب  يشأأفناسأأت د الأأ هج الأأ ي اتبعتأأ  اللج أأة "…  
معأا نعأ   مأا… افرتاض أن نص املعا دة  و التعبري  و احلجيأة عأ  نوايأا ااطأرا ل 

املصأأأطلحات العأأأاديل وسأأأياق املعا أأأدةل وموضأأأوعها والغأأأرض م هأأأال والقواعأأأد العامأأأة 
للقأأأانون الأأأدويلل دىل جانأأأب التفسأأأريات  ات احلجيأأأة الأأأيت يقأأأدمها ااطأأأرا ل املعأأأايري 

 و(437)ااساسية لتفسري معا دة ما"
"اإلثباتأات"  " و حجية" دىل أشكال خمتلفأة مأ  "اادلأة املوضأوعية"ل أوتعبري  يشري و ك ال 

 على تصرفات ااطرا ل اليت تعكس "تفامها  مشرتما  سني ااطرا " على معا املعا دةو
)أ( و)ب( 3 تص  االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة دن اللج ةل د  (3)

 أتج سفهنا وسائ  تفسري " ات حجية"ل تعرت  سأفن درادة ااطأرا  املشأرتمةل الأيت ت 31 م  املادة
حمددة في ا  ص حتديد معا املعا دةل حىت سعد دسرا  املعا أدةو  سلطةع ها أي معا دةل متتلك 
دورا  قأد يكأون غأري اعتيأادي يف تفسأري  س لك أطرا  معا أدة مأا 1969 ومت ح اتفاقية فيي ا لعا 

 الصكوك القانونية يف سعض نظم القانون الداخليو
)أ( 3 وامل ارسأأأة الالحقأأأة ل طأأأرا  مبقتضأأأى الفقأأأرةغأأأري أن طأأأاسع االتفاقأأأات الالحقأأأة  (4)

يعأأأأأر أن هلأأأأأ   الوسأأأأأائ   ل الل ساعتبار أأأأأا "وسأأأأأائ  تفسأأأأأري  ات حجيأأأأأة"31 و)ب( مأأأأأ  املأأأأأادة
"تراعى" االتفاقات  ل ل 31 م  املادة 3 مل ما  قانونا و ووفقا  ملقدمة الفقرة سالضرورة أثرا  قاطعا  أو

يت ثأ  يف "ع ليأة  يف تفسأري معا أدةل و أو مأا املطأا ل دال الالحقة وامل ارسة الالحقأةل يف هنايأة
و وهلأأ ا السأأببل (438)31 مرمبأأة وحيأأدة" دون تراتأأب سأأني وسأأائ  التفسأأري املشأأار دليهأأا يف املأأادة

وامل ارسأأة الالحقأأة الأأيت الالحقأأة ل فأأجن االتفاقأأات (439)الشأأراحوسعكأأس الأأرأي الأأ ي أسأأدا  سعأأض 
__________ 

(437) Yearbook ... 1964, vol. II, document A/5809, pp. 204-205, para. (15)ل املرجأأع نفسأأ انظأأر أيضأأا   ؛
ع اصأأأر التفسأأأري اإلضأأأافية  ات  3 : "حتأأأدد الفقأأأرة13 نكليأأأ يل الفقأأأرةمأأأ  الأأأ ص اإل 204-203 الصأأأفحتان

قأأأات سأأأني ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدة؛ و)ب( أي ممارسأأأة الحقأأأة يف تطبيأأأق يلأأأي: )أ( االتفا احلجيأأأة يف مأأأا
املعا أدة تثبأت سوضأأوح فهأم مجيأأع ااطأرا  في أأا  أص تفسأأري ا" )التوميأد مضأأا (؛ مأ  ناحيأأة أخأرىل أوضأأح 

ليسأأأتل يف  اهتأأأال وسأأأيلة تفسأأأري  ات حجيأأأة"و انظأأأر ااع أأأال التحضأأأريية والأأأدوك يف تقريأأأر  الثالأأأث أن "ووو 
 وpp. 58-59, para. (21)ل Add.1-3و A/CN.4/167ل الوثيقة جع نفس املر 

(438) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, paras. (8) and (9)و 

(439) M. E. Villiger, "The rules on interpretation: misgivings, misunderstandings, miscarriage? The 
‘crucible’intendedbytheInternationalLawinThe Law of Treaties beyond the Vienna,"Commission 

Convention, E. Cannizzaro, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 105-122, at p. 111; 

Gardiner, Treaty Interpretation (see footnote 5 above) أعأال (ل  392ل )انظأر احلاشأيةat p. 34; O. Dörr, 

"Article 31, general rule of interpretation", in Vienna Convention on the Law of Treaties. A 

commentary, O. Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Berlin, Springer, 2012), pp. 521-570, at pp. 553-

554, paras. 72-75; K. Skubiszewski, "Remarks on the interpretation of the United Nations Charter", 

in Völkerrecht als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte — Festschrift für 

Hermann Mosler, R. Bernhardt and others, eds. (Berlin, Springer, 1983), pp. 891-902, at p. 898و 

http://undocs.org/ar/A/5809
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167/add.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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و (440)مل مأة قانونأا   أو ةليسأت سالضأرورة قاطعأ معا دة مات شئ اتفاقا  سني ااطرا  سشفن تفسري 
و كأأ ال ع أأدما وصأأفت اللج أأة "اتفاقأأا  الحقأأا " سفنأأ  ميثأأ  "تفسأأريا   ا حجيأأة مأأ  ااطأأرا  نأأب 

تأأ  ب دىل حأأد القأأول دن  أأ ا التفسأأري  ل فجهنأأا مل(441)قراءتأأ  ضأأ   املعا أأدة اغأأراض تفسأأري ا"
 التفسري ااخرىو قاطع سالضرورة مبعا أن  يبط  مجيع وسائ 

رغبأت يف  لأكل أن تصأ   نأوو هلأال د ا مأا يستبعد أن ااطرا  يف معا دة ما و  ا ال (5)
 السأري املعا أداتل سقأانون املعأر اخلاص املقرر  مر وقددىل اتفاق مل   سشفن تفسري معا دة ماو 

ل طأرا  مبقتضأأى ي والأدوكل يف تقريأأر  الثالأث أنأ  قأأد يصأعب الت ييأأ  سأني ممارسأة الحقأأة  أامفر 
اليت نب االقتصار علأى أخأ  ا يف االعتبأارل ضأ    31 )أ( و)ب( م  املادة3 أصبح الفقرة ما

 واتفاق الحق تعترب  ااطرا  مل ما : -وسائ  أخرىل يف ع لية التفسري 
"ع أأدما تكأأون امل ارسأأة الالحقأأة متسأأقة وشأأاملة ة يأأع ااطأأرا ل فجهنأأا تبأأدو  

ع أأأدما تشأأأري دىل أن  مأأأ  ااحأأأوال راد دسأأأ اد  لل عا أأأدةل ويفحامسأأأة لتحديأأأد املعأأأا املأأأ
 أأ   احلأأاالتل تتقأأاطع مستأأا امل ارسأأة الالحقأأة  ااطأأرا  تعتأأرب التفسأأري مل مأأا  هلأأاو ويف

سوصأأأأأأفها ع صأأأأأأرا  مأأأأأأ  ع اصأأأأأأر تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة وسوصأأأأأأفها ع صأأأأأأرا  لتشأأأأأأكي  اتفأأأأأأاق 
 و(442)ثبتأأأ  االتفأأأأاق"ويصأأأبح املعأأأا املسأأأت د مأأأأ  امل ارسأأأة تفسأأأريا   ا حجيأأأة ي ضأأأ رل

 )التوميد مضا (
ويف حني أن رأي والدوك ااصلي املت ث  يف أن امل ارسة الالحقة )يف حد  اهتا( "تبدو  

ل فأأجن االتفاقأأات 1969 يُعت أأد يف هنايأأة املطأأا  يف اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  حامسأأة لتحديأأد املعأأا" مل
نأأب أن تكأأون  تفسأأري معا أأدة مأأا الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة الأأيت تثبأأت اتفأأاق ااطأأرا  علأأى

في أا يتصأ  هبأ ا التفسأري ع أدما "تعتأرب ااطأأرا  التفسأري مل مأا  هلأا"و غأري أنأ  مأ  امل كأأ   ةقاطعأ

__________ 

(440) H. Fox, "Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention and the Kasikili Sedudu Island Case", 
in Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on, M. 

Fitzmaurice, O. Elias and P. Merkouris, eds. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2010), pp. 59-74, at 

pp. 61-62; A. Chanaki, L’adaptationdestraitésdansle-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), pp. 170-195, at 

pp. 194-195; cautious: J.M. Sorel and Boré Eveno, "1969 Vienna Convention, Article 31: General 

rule of interpretation", in Corten and Klein, The Vienna Conventions ... (see footnote 7 above) ل
 G. Nolteل انظأأر أيضأأا  pp. 804-837, at p. 825, paras. 42-43; see alsoأعأأال (ل  394)انظأأر احلاشأأية 

"Subsequent agreements and subsequent practice of States outside of judicial or quasi-judicial 

proceedings", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعال (ل  398ل )انظر احلاشيةpp. 307-385, 

at p. 375, para. 16.4.3و 

(441) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)و 

(442) Yearbook ... 1964, vol. II, document A/CN.4/167 and Add.1-3, p. 60, para. (25)و 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167/add.1
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أن تأرب  اتفاقأا  مل مأا  يف مثأ   أ    دائ ا  أن حتظر أحكا  القأانون الأداخلي علأى حكومأة دولأة مأا
 و(443)يغلب عليها الطاسع اإلجرائي احلاالت دون استيفاء متطلبات معي ة مبوجب دستور ال

وتتضأأأأح دمكانيأأأأة توصأأأأ  ااطأأأأرا  دىل اتفأأأأاق تفسأأأأريي الحأأأأق ملأأأأ   وضأأأأوحا  جليأأأأا  يف  (6)
مأأ  اتفأأاق  1131 ( مأ  املأأادة2) فأأالفقرة احلأاالت الأأيت تأأ ص فيهأا االتفاقيأأة نفسأأها علأى  لأأكو

 جتريأأأ  اللج أأأة التجأأأارة احلأأأرة امريكأأأا الشأأأ اليةل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل تأأأ ص علأأأى أن "أي تفسأأأري
]احلكومية الدولية[ احد أحكا    ا االتفأاق يكأون مل مأا  أمأا   يئأة قضأائية ت شأف مبوجأب  أ ا 

تعتأرب   االتفاق على تفسري يُعتد سأ  ملعا أدة مأا و ووجود مث    ا اإلجراء اخلاص أو(444)الفص "
ممارسأأة الحقأأة  حقأأة أونيأأ  اسأأتبعاد اللجأأوء اإلضأأايف دىل اتفاقأأات ال ال ااطأأرا  مل مأأا  نيأأ  أو

 و(445)1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 )أ( و)ب( م  املادة3 مبقتضى الفقرة
لالتفاقأات  وواصلت اللج ة استخدا  مصطلح "وسائ  تفسري  ات حجية" لوصأ  مأا (7)

مأأأ  طأأأاسع غأأأري قأأأاطع  31 )أ( و)ب( مأأأ  املأأأادة3 الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة
تسأأأأتخد  اللج أأأأة تعبأأأأريي "تفسأأأأري  ي حجيأأأأة"  مأأأأان يُعتأأأأد سأأأأ  دىل حأأأأد مأأأأاو وملسالضأأأأرورة ودن  

يفهأأم أن  [ حيأأث دن  أأ ي  املفهأأومني مثأأريا  مأأا2] 3 يُعتأأد سأأ " يف مشأأروع االسأأت تاج "تفسأأري أو
 و(446)مل  ل سالضرورة سني ااطرا  على تفسري معا دة ما املراد هب ا  و اتفاق قاطعل أو

__________ 

 Germany, Federal Fiscal Court, BFHE, vol. 181, p. 158, at p. 161; ibid., vol. 219, p. 518 انظأر مأثال   (443)

et seq., at pp. 527-528و 

 م أأأأأدا وحكومأأأأأة اامريكيأأأأأة املتحأأأأأدة الواليأأأأأات حكومأأأأأة سأأأأأني املأأأأأرب  الشأأأأأ الية امريكأأأأأا احلأأأأأرة التجأأأأأارة اتفأأأأأاق (444)
 Washington, D.C., United States Government Printing( )1992) املكسيكية املتحدة الواليات وحكومة

Office, 1993و) 

: اتفأاق سُتبحث     املسفلة مب يد م  التفصي  يف مرحلة الحقة م  ااع ال املتعلقة هب ا املوضوعو انظأر أيضأا   (445)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1867, No. 31874(ل 1994مأرامش امل شأئ مل ظ أة التجأارة العامليأة )

p. 3, art. IX, para. 2; WTO Appellate Body Report, European Communities - Custom 

Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts (EC - Chicken Cuts), WT/DS269/AB/R and 

Corr.1, WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 273; WTO Appellate 

Body Report, European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of 

Bananas, Second Recourse to Article 21.5 of the DSU by Ecuador (EC - Bananas III), Second 

Recourse to Article 21.5, WT/DS27/AB/RW2/ECU and Corr.1, adopted 11 December 2008, 

WT/DS27/AB/RW/USA and Corr.1, adopted 22 December 2008, paras. 383 and 390و 

 Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL Arbitration under NAFTAانظر مأثال   (446)

Chapter Eleven, Final Award on Jurisdiction and Merits, 3 August 2005, Part II, chap. H, para. 23 ل
 ,p. 1268, para. 630); Gardinerأعأأال (ل  453ل انظأأر احلاشأأية Jennings and Watts)حيأأث تأأرد دشأأارة دىل 

Treaty Interpretation أعأال (ل  392ل )انظأر احلاشأيةat p. 34; U. Linderfalk, On the Interpretation of 

Treaties (Dordrecht, Springer, 2007), p. 153; Skubiszewski, "Remarks on the interpretation of the 

United Nations Charter" أعأأال (ل  439ل )انظأأر احلاشأأيةat p. 898; G. Haraszti, Some Fundamental 

Problems of the Law of Treaties (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973), p. 43; see also Nolte, 

"Jurisprudence under special regimes ..." أعال (ل  398ل )انظر احلاشيةp. 210, at p. 240, para. 4.5و 
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يأأأأة صأأأأراحة أحيانأأأأا  سأأأأفن االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة واعرتفأأأأت احملأأأأامم احملل (8)
و سيأد أن  أأ   (447) أي وسأائ  تفسأأري " ات حجيأة" 31 )أ( و)ب( مأ  املأأادة3 الفقأرةمبقتضأى 
تك  دائ ا  متسقة  في ا  ص ال تائج القانونية اليت يستتبعها   ا التوصي و ففي حأني  احملامم مل

االتفاقأات وامل ارسأة الالحقأة الصأادرة عأ  ااطأرا  مبوجأب املعا أدة افرتضت سعض احملأامم أن 
 31 مأأ  املأأادة 3 ل أمأأد سعضأأها اآلخأأر عأأ  صأأواب أن الفقأأرة(448)قأأد حتأأدث آثأأارا  مل مأأة معي أأة

 و(449)أن "تراعى" االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة" تشرتط دال ال
الع صأأر  ئعيأأا  وع صأأرا  قانونيأا و أمأأايشأ   تعبأأري "وسأائ  تفسأأري  ات حجيأأة" ع صأرا  وقاو  (9)

الع صأأأأر القأأأأانوين فأأأأريد يف مفهأأأأو  "تفأأأأا م  الوقأأأأائعي فيشأأأأري دليأأأأ  تعبأأأأري "دليأأأأ  موضأأأأوعي"ل وأمأأأأا
ااطأأأرا "و وعلأأأى  لأأأكل وصأأأفت اللج أأأة أي "اتفأأأاق الحأأأق" سفنأأأ  ميثأأأ  "تفسأأأريا   ا حجيأأأة مأأأ  

ت سعأد  لأك أن امل ارسأة ل مث  مأر (450)قرأ ض   املعا دة اغأراض تفسأري ا"ااطرا  نب أن يُ 
و (451)الالحقأأة "تشأأأك  ساملثأأ  ووو دلأأأيال  موضأأأوعيا  علأأى تفأأأا م ااطأأأرا  علأأى معأأأا االتفاقيأأأة"

ونظأأرا  لطأأاسع املعا أأدات سوصأأفها جتسأأيدا  إلرادة أطرافهأأا املشأأرتمةل فأأجن "للأأدلي  املوضأأوعي" علأأى 
 و(452)"تفا م ااطرا " حجية مبرية موسيلة للتفسري

و"ممارسأأأأة ( 31 )أ( مأأأأ  املأأأأادة3 الفقأأأأرة)لت ييأأأأ  سأأأأني أي "اتفأأأأاق الحأأأأق" ي طأأأأوي ا وال (10)
يتعلأأأق  علأأأى اخأأأتال  في أأأا( 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 الفقأأأرة)ووو تُثبأأأت اتفأأأاق ااطأأأرا "  الحقأأأة

و سأأأ  دن اللج أأأة تعتأأأرب أن اي "اتفأأأاق الحأأأق سأأأني ااطأأأرا  سشأأأفن (453)سطاسعه أأأا  ي احلجيأأأة
ل ااثأأر املت ثأأ  يف تكأأوي  تفسأأري  ي حجيأأة فعأأ  الواقأأعسل "تطبيأأق أحكامهأأا تفسأأري املعا أأدة أو

__________ 

(447) Switzerland Federal Supreme Court: A v. B, appeal judgment of 8 April 2004, No. 4C.140/2003, 
BGE, vol. 130 III, p. 430, at p. 439 (where the Court speaks of the parties as being "masters of the 

treaty") ("Herren der Verträge"); judgment of 12 September 2012, No. 2C_743/2011, BGE, 

vol. 138 II, p. 524, at pp. 527-528. Germany, Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 90, 

p. 286, at p. 362. See also India, Supreme Court, Godhra Electricity Co. Ltd. and Another v. The 

State of Gujarat and Another [1975] AIR 32. Available from http://indiankanoon.org/doc/737188 
 و(2016ح يران/يوني   8)طولع يف 

(448) Germany, Federal Fiscal Court, BFHE, vol. 215, p. 237, at p. 241; ibid., vol. 181, p. 158, at p. 161و 

(449) New Zealand, Court of Appeal, Zaoui v. Attorney-General (No. 2) [2005] 1 NZLR 690, para. 130; 
Hong Kong, China, Court of Final Appeal, Ng Ka Ling and Others v. Director of Immigration 

[1999] 1 HKLRD 315, 354; Austria, Supreme Administrative Court, VwGH, judgment of 30 

March 2006, 2002/15/0098, 2, 5و 

(450) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)و 

 (و15) الفقرة لاملرجع نفس  (451)
(452) Gardiner, Treaty Interpretation أعأال (ل  392ل )انظر احلاشأيةat pp. 34 and 414-415; Linderfalk, On 

the Interpretation of Treaties أعال (ل  446ل )انظر احلاشيةat pp. 152-153و 

(453) A/CN.4/660و69 ل الفقرة 

http://indiankanoon.org/doc/737188
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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د ا "أثبتأأأأت تفأأأأا م  يكأأأأون هلأأأأا  أأأأ ا ااثأأأأر دال لل عا أأأأدةل يف حأأأأني أن أي "ممارسأأأأة الحقأأأأة" ال
الفأأرق سأأني أي "اتفأأاق الحأأق سأأني  يك أأ و و كأأ ال (454)ااطأأرا  املشأأرتك علأأى معأأا التعأأاسري"

طرا " يف طريقة دثبات اتفأاق ااطأرا  علأى ااطرا " وأي "ممارسة الحقة ووو تُثبت اتفاق اا
 و(455)تفسري املعا دةل على أن الفارق  و سهولة دثبات وجود اتفاق

ي بغي اخللأ  سأني االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة موسأائ   ات حجيأة لتفسأري  الو  (11)
القضأأائية الدوليأأة اهليئأأات  املعا أأدات مأأ  جهأأةل وتفسأأريات املعا أأدات الأأيت  لأأص دليهأأا احملأأامم أو

امل ارسأأة   يئأأات اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات يف حأأاالت حمأأددةو فاالتفاقأأات الالحقأأة أو أو
 ي وسائ  تفسري " ات حجية" اهنا تعرب ع   31 )أ( و)ب( م  املادة3 الالحقة مبقتضى الفقرة

ت القضأأأائية الدوليأأأة سأأألطة احملأأأامم واهليئأأأا تفأأأا م علأأأى املعا أأأدة سأأأني الأأأدول ااطأأأرا   اهتأأأاو أمأأأا
معظأأم ااحيأأان  و يئأأات اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات فت بأأع سأأااحرى مأأ  مصأأادر أخأأرىل ويف

مأأأ  املعا أأأدة الأأأيت يتعأأأني تفسأأأري او غأأأري أن ااحكأأأا  وغري أأأا مأأأ  القأأأرارات الصأأأادرة عأأأ  احملأأأامم 
وجيهأأة سصأأورة غأأري ن واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة و يئأأات اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات قأأد تكأأو 

تحديد االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقأة موسأائ  تفسأري  ات حجيأة د ا مانأت تشأري ل مباشرة
 و(456)تؤدي دليها تعكسها أو دىل     االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة ل طرا  نفسها أو

تُثبأأأت اتفاقأأأا  سأأأني  سأأأني "امل ارسأأأة الالحقأأأة" الأأأيت 4[ و1] 2 عا االسأأأت تاجنيمييأأأ  مشأأأرو و  (12)
ل مأ  جهأةل وامل ارسأة 1969 مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا  31 )ب( مأ  املأادة3 ااطرا  مبوجب الفقرة

ااطأرا  ملهأا يف االتفاقيأةل  أمثأرل ال الالحقة ااخرى )ساملعا الواسع( م  جانب طر  واحد أو
   امل ارسأأة التفسأأريية و فهأأ(457)32 تك يليأأة مبقتضأأى املأأادةتفسأأري والأأيت قأأد تكأأون وجيهأأة موسأأائ  

ميكأأأ  أن تشأأأك  تفسأأأريا  " ا حجيأأأة"  تُثبأأأت اتفأأأاق مجيأأأع ااطأأأرا  ال الالحقأأأة "ااخأأأرى" الأأأيت ال
 و(458)يكون هلا  ات الوون لغرض التفسري م  مجيع أطرافهال وسالتايل ل  ملعا دة ما

االتفاقأأأات [ أن أي اعت أأأاد علأأأى 2] 3  مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاجااخأأأري اةأأأ ء ويوضأأأح (13)
الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة موسأأأائ  تفسأأأري  ات حجيأأأة ي بغأأأي أن حيأأأدث مجأأأ ء مأأأ  تطبيأأأق 

  و1969 لعا  م  اتفاقية فيي ا 31 القاعدة العامة لتفسري املعا دات على ال حو املبني يف املادة

__________ 

(454) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15); see also W. Karl, 
Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), p. 294و 

(455) Kasikili/Sedudu Island  أعأأال (ل  395)انظأأر احلاشأأيةat p. 1087, para. 63, ؛ انظأأر أيضأأا  أدنأأا  مشأأروع
 والتعليق علي و 4االست تاج 

 Nolte, "Subsequent agreements and subsequent practice ofو[ 11] 12 مشأروع االسأت تاجأدنأا  انظأر  (456)
States ..." (footnote 53 above) أعال (ل  440ل )احلاشيةp. 307, at pp. 381 et seq., para. 17.3.1و 

 و3 ل الفقرة4 ( م  التعليق على مشروع االست تاج37( دىل )23سوج  خاص الفقرات )أدنا  انظر  (457)

 و3 ل الفقرة4 مشروع االست تاج ( م  التعليق على35أيضا  الفقرة )أدنا  انظر  (458)

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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  4 ارستنتاج  
 تعريف ارتفاق القحق والممارسة القحقة

بأأأأأار  وسأأأأأيلة تفسأأأأأري  ات حجيأأأأأة مبقتضأأأأأى "االتفأأأأأاق الالحأأأأأق" ساعت -1 
 أأأو اتفأأأاق سأأأني ااطأأأرا ل يأأأتم التوصأأأ  دليأأأ  سعأأأد دسأأأرا   31 ()أ( مأأأ  املأأأادة3) الفقأأأرة

 تطبيق أحكامهاو يتعلق ستفسري املعا دة أو املعا دةل في ا
"امل ارسأأأأة الالحقأأأأة" ساعتبار أأأأا وسأأأأيلة تفسأأأأري  ات حجيأأأأة مبقتضأأأأى  -2 

وك يف تطبيق املعا دةل سعد دسرامهال يثبأت اتفأاق  ي سل 31 ()ب( م  املادة3الفقرة )
 ااطرا  سشفن تفسري املعا دةو

"امل ارسة الالحقة" ااخرى ساعتبار ا وسيلة تفسأري تك يليأة مبقتضأى  -3 
 أمثر يف تطبيق املعا دةل سعد دسرامهاو  ي سلوك طر  أو 32 املادة

 التعليق  
 اةوانب العامة  

وسأأأأائ  تفسأأأأري املعا أأأأدات "الالحقأأأأة" الأأأأثالث املختلفأأأأة  4 جيعأأأأرِّ  مشأأأأروع االسأأأأت تا  (1)
[ل أي "االتفأأأأاق الالحأأأأق" مبقتضأأأأى 1] 2 مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 4و 3 قأأأأرتنياملأأأأ مورة يف الف

ل 31 )ب( مأأأأأ  املأأأأأادة3 ل و"امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة" مبقتضأأأأأى الفقأأأأأرة31 )أ( مأأأأأ  املأأأأأادة3 الفقأأأأأرة
 و 32 و"امل ارسة الالحقة" ااخرى مبقتضى املادة

احلأأأأأاالت الأأأأأثالث مجيعهأأأأأال يشأأأأأري تعبأأأأأري "الالحقأأأأأة" دىل أفعأأأأأال تقأأأأأع "سعأأأأأد دسأأأأأرا   ويف (2)
(و 24 تكون     ال قطة ال م ية ساسقة للحظأة سأدء نفأا  املعا أدة )املأادة ومثريا  ما (459)املعا دة"

 ميكأأ  أن ( أن معا أأدة مأأامأأثال   18 )املأأادة 1969 وتبأأني أحكأأا  خمتلفأأة مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا 
و واغأأراض  أأ ا املوضأأأوعل يتحقأأق اإلسأأرا  يف الوقأأت الأأأ ي (460)رب " قبأأ  سأأدء نفا  أأأا الفعلأأي"تُأأ

يثبأأت فيأأ  نأأأص املعا أأدة سوصأأف  نصأأأا  هنائيأأا و واالتفاقأأات الالحقأأأة وامل ارسأأة الالحقأأة ميكأأأ  أن 
مباشرة  سعد سدء نفا  او وم  الصعب فعال  دناد سبب نعأ  فق   حتدث سعد دسرا  املعا دةل ال

ممارسة  حتدث سني اللحظة اليت يثبت فيها نص املعا دة سوصأف  نصأا  هنائيأا  وحلظأة  اقا  يُعقد أواتف
 و(461)سدء نفا  تلك املعا دة غري وجي  اغراض التفسري

__________ 

(459) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)و 

 J.L. Brierly, second report on the law of treaties, Yearbook ... 1951, vol. II, document انظأأر (460)

A/CN.4/43, pp. 70 et seq.; and G.G. Fitzmaurice, first report on the law of treaties, Yearbook ... 1956, 

vol. II, document A/CN.4/101, p. 112; see also S. Rosenne, "Treaties, conclusion and entry into 

force", in Encyclopedia of Public International Law, vol. 7, R. Bernhardt, ed. (Amsterdam, North 

Holland, 2000), p. 465 ("[s]trictly speaking it is the negotiation that is concluded through a treaty"); 

Villiger, Commentary ... أعال (ل  414ل )انظر احلاشيةat pp. 78-80, paras. 9-14و 
 Declaration on the European Stability Mechanism, agreed on by the Contracting Partiesانظرل مثال ل  (461)

to the Treaty Establishing the Stability Mechanism, 27 September 2012و 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/43
http://undocs.org/ar/A/CN.4/101
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علأى أن "سأياق" املعا أدة  1969 م  اتفاقيأة فيي أا لعأا  31 م  املادة 2 وت ص الفقرة (3)
أُسرمأأأت مب اسأأأبة عقأأأد املعا أأأدة"و وي بغأأأي فهأأأم عبأأأارة  "(462)" معي أأأةا  يشأأأ   "اتفاقأأأات" و"صأأأكوم

"مب اسأأبة عقأأد املعا أأدة" علأأى أهنأأا تشأأ   االتفاقأأات والصأأكوك الأأيت تُأأرب  يف فأأرتة وم يأأة وظأأرو  
و فأج ا أُسرمأت  أ   "االتفاقأات"ل و"الصأكوك" املتفأق عليهأا سعأد (463)وثيقة الصألة سأجسرا  املعا أدة

مأأ   3 ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة اقأأات الحقأأة" أو اك "اتف تشأأك  ع أأد  أأ   الفأأرتةل فجهنأأا
 و(464)31 املادة

 31 )أ( م  املادة3 تعري  "االتفاق الالحق" مبقتضى الفقرة -1 الفقرة  
علأأأأى تعريأأأأ  "االتفأأأأاق الالحأأأأق" مبقتضأأأأى  4 مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 1 تأأأأ ص الفقأأأأرة (4)

 و 31 )أ( م  املادة3 الفقرة
تعبأأأأري "املعا أأأأدة  تعبأأأأري "االتفأأأأاق الالحأأأأق" ال 31 املأأأأادة)أ( مأأأأ  3 وتسأأأأتخد  الفقأأأأرة (5)

سالطأاسع الرمسأي مأ  "معا أدة"و  الالحقة"و غري أن "االتفأاق الالحأق" لأيس سالضأرورة أقأ  اتسأاما  
نأأأب أن تكأأأون يف شأأأك   1969 حأأأني أن املعا أأأدة سأأأاملعا املقصأأأود يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  ويف

رد يف القأانون الأدويل العأريف اخلأاص ساملعا أدات مثأ   أ ا يأ (ل ال2 )أ( م  املأادة1 خطي )الفقرة
القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف  ويف (466)1969 و وتعبأأأأري "االتفأأأأاق" يف اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا (465)الشأأأأرط

مأ  اتفاقيأة  39 ي طوي على أي درجأة حمأددة مأ  الشأك  الرمسأيو وقأد شأرحت اللج أة املأادة ال
__________ 

؛ ورأت احملك أة الدسأتورية Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (13)انظأر  (462)
يعأأأرتض الطأأأر  اآلخأأأرل انظأأأر  االحتاديأأأة ااملانيأأأة أن  أأأ ا التعبأأأري ميكأأأ  أن يشأأأ   اإلعالنأأأات االنفراديأأأة د ا مل

German Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 40, p. 141, at p. 176 ؛ وانظأأرل سوجأأ  عأأا ل
Gardiner, Treaty Interpretation أعال (ل  392ل )احلاشيةat pp. 78-80, paras. 9-14و 

(463) Yasseen,L’interprétationdes,at p. 38; Jennings and Wattsأعأال (ل  393ل )انظأر احلاشأية "... traités" 
Oppenheim’s International Law (see footnote 48 above) أعأال (ل  435ل )انظأر احلاشأأيةp. 1274, 

para. 632 ("... but, on the other hand, too long a lapse of time between the treaty and the additional 

agreement might prevent it being regarded as made in connection with ‘the conclusion of’ the

treaty")و 

 ,Villiger؛ وانظأر أيضأا  Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)انظأر:  (464)

Commentary ... أعأال (ل  414ل )انظأر احلاشأيةat p. 431, paras. 20-21  ؛ وانظأر أيضأاK.J. Heller, "The 

uncertain legal status of the aggression understandings", Journal of International Criminal Justice, 

vol. 10 (2012), p. 229-248, at p. 237و 

(465) Villiger, Commentary ... أعأال (ل  414ل )انظأر احلاشأيةat p. 80, para. 15; P. Gautier, "Commentary 

on article 2 of the Vienna Convention", in Corten and Klein, The Vienna Conventions ... ل )انظأر
 vol. II, at pp. 38-40, paras. 14-18; J. Klabbers, The Concept of Treaty inأعأال (ل  394احلاشأية 

International Law (The Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 49-50; see also A. Aust, 

"The theory and practice of informal international instruments", International and Comparative 

Law Quarterly, vol. 35, No. 4 (1986), pp. 787-812, at pp. 794 et seqو 

 و60ل و58ل و41-39ل و2 قرةل الف24ل و3)أ(ل و1 ل الفقرة2 انظر املواد (466)

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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نأأأأوو تعأأأأدي  معا أأأأدة " :مأأأأة الأأأأيت تأأأأ ص علأأأأى أنأأأأ ل الأأأأيت ترسأأأأي القاعأأأأدة العا1969 فيي أأأأا لعأأأأا 
نأأوو أن يتخأأ  اتفأأاق التعأأدي  أي شأأك   تأأار  أطأأرا  " :ساتفأأاق ااطأأرا " سفهنأأا تعأأر أنأأ  مأأا

تتأأأوخى اتفاقيأأأة فيي أأأا أي شأأأروط شأأأكلية معي أأأة  و وعلأأأى نفأأأس امل أأأوالل ال(467)املعا أأأدة ااصأأألية"
 و(468)31 ادة)أ( و)ب( م  امل3 لالتفاقات وامل ارسة مبقتضى الفقرة

" ا  الحقأأأ ا  "اتفاقأأأ  لأأأك أنود ا مانأأأت مأأأ  معا أأأدة اتفاقأأأا  فلأأأيس مأأأ  اتفأأأاق معا أأأدةو  (6)
يف تفسأري املعا أدةو ومأ  مثل  "يراعأى" دال مأ  اتفاقيأة فيي أا ال 31 )أ( م  املادة3 مبقتضى الفقرة

 يكأون يف [ مسأفلة الظأرو  الأيت9] 10 مشأروع االسأت تاج فهو ليس مل ِما  سالضأرورةو وتعأاجَل يف
ظلها االتفاق الالحق سني ااطأرا  مل مأا  والظأرو  الأيت يكأون يف ظلهأا  أرد وسأيلة للتفسأري يف 

 مجلة وسائ  أخرىو
 31 )أ( مأ  املأادة3 سأني "اتفأاق الحأق" مبقتضأى الفقأرة 1969 لعأا  ومتي  اتفاقيأة فيي أا (7)
)ب( 3 ممارسة الحقة )ووو( تثبت اتفاق ااطأرا  سشأفن تفسأري املعا أدة" مبقتضأى الفقأرة أي"و

و و أ ا الت ييأ  لأيس واضأحا  دائ أا ل والسأواسق القضأائية لل حأامم الدوليأة واهليئأات 31 م  املأادة
رسيأة ال  اع اإلقلي ي )اة ا رييأة العالقضائية ااخرى تظهر قدرا  م  الرتدد يف تفميد و ففي قضية 

ل استخدمت حمك ة العدل الدولية عبارة "مواقأ  الحقأة" للتعبأري ع أا وصأفت  الليبية ضد تشاد(
املتعلقأأة سالسأأيادة القضأأية  و ويف(469)في أأا سعأأد سفنأأ  "اتفاقأأات الحقأأة" و"مواقأأ " انفراديأأة الحقأأة

دا  د ا مأأان اسأأتخ ل ترمأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة مسأأفلة مأأاعلأأى سأأوالو ليغيتأأان وسأأوالو سأأيبادان
 أن أفرقأة  و م أا(470)ممارسأة الحقأة مسأفلة مفتوحأة خريطة معي ة ميك  أن يشك  اتفاقا  الحقأا  أو

 

__________ 

(467) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 232 and 233  ؛ انظأأر أيضأأاVilliger, 
Commentary ... أعأال (ل  414ل )احلاشأيةat p. 513, para. 7; P. Sands, "Commentary on article 39 of 

the Vienna Convention", in Corten and Klein, The Vienna Conventions ... أعال (ل 394ل )احلاشية at 

pp. 971-972, paras. 31-34 
مأ  اتفاقيأة فيي أال  31 ادة)ب( م  املأ3 ل ال ي أصبح في ا سعد الفقرة27 )ب( م  املادة3 مان مشروع الفقرة (468)

يتضأأ   مل أأة "تفأأا م" الأأيت ُغأأريت دىل "اتفأأاق" يف مأأؤمتر اامأأم املتحأأدة لقأأانون املعا أأداتو ومأأان  أأ ا التغيأأري 
 Official Records of the United Nations Conference on the Law of" أرد مسأفلة صأأياغة"ل انظأر 

Treaties, First session, Vienna 26 March-24 May 1968 (A/CONF.39/11, sales No. E.68.V.7), 

p. 169; Fox, "Article 31 (3) (a) and (b) ..." أعال (ل  440ل )انظر احلاشيةat p. 63و 

 و.p. 6, at pp. 34 et seq., paras. 66 et seqأعال (ل  395ل )انظر احلاشية Territorial Disputeانظر  (469)

(470) Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan أعال (ل  395ل )انظر احلاشيةat p. 656, para. 61؛ 
ل حتدثت احملك ة ع  "مواق  الحقة" لتثبأت أن "الطأرفني أقأرا ع ليأا  سأفن ناغي اروس -غاستشيكوفو قضية  ويف

 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)قاسلة للتفاوض"ل العبارات الصرحية لل عا دة نفسها 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 77, para. 138  ؛ انظأر أيضأاMaritime Delimitation and 

Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Judgment (Jurisdiction and Admissibility), 

I.C.J. Reports 1995, p. 6, at p. 16, para. 28 ("subsequent conduct")و  

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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متيأ  دائ أا  سأني اتفأاق الحأق وممارسأة  خرباء م ظ ة التجارة العاملية و يئة االستئ ا  التاسعأة هلأا مل
 و(471)31 )أ( و)ب( م  املادة3 الحقة مبقتضى الفقرة

التجأارة احلأرة امريكأا الشأ الية ت اولأت  أ ا الت ييأ  ت أاوال  مباشأرا   غري أن حمك ة اتفأاق (8)
و فقأأأد أمأأأدت الواليأأأات املتحأأأدة (472)مأأأريب املاشأأأية الك أأأديني ضأأأد الواليأأأات املتحأأأدةيف قضأأأية 

اامريكية يف تلك القضية أن عددا  م  اإلجراءات االنفراديأة الأيت ا أ هتا أطأرا  االتفأاق الثالثأة 
نأد فريأق اخلأرباء  خطأوة أوىلل مل و ويف(473)نُظر دليها  ت عة ل اتفاقأا  الحقأا   ميك  أن تشك ل د ا

و غأأأري أن (474)31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 اادلأأأة مافيأأأة  إلثبأأأات  أأأ ا االتفأأأاق الالحأأأق مبقتضأأأى الفقأأأرة
احملك أأأة خلصأأأتل يف خطأأأوة ثانيأأأةل دىل  أأأ   اادلأأأة نفسأأأها تشأأأك  ممارسأأأة الحقأأأة  ات صأأألةل 

 را  سشفن التفسري:تثبت اتفاقا  سني ااط
تثبأت اتفأاق ااطأرا  يف ‘ ممارسة الحقأة‘   توجد  "ال ي ال السؤال املطروح  و: 

)ب( مأأ  3 اتفأأاق التجأأارة احلأأرة امريكأأا الشأأ الية علأأى  أأ   القضأأية سأأاملعا الأأوارد يف الفقأأرة
 احملك أأةل رأي يف توجأأدل ال أنأأ  ومأأع؟  لأأص احملك أأة دىل وجأأود ممارسأأة الحقأأةو 31 املأأادة
تطبيأأأق  ا أأأدة أواملع تفسأأأري سشأأأفن ااطأأأرا  سأأأني الحأأأق اتفأأأاق‘ إلثبأأأات موثقأأأة مافيأأأة أدلأأأة

ل فاادلأأة املتاحأأة الأأيت  مرهتأأا املأأدعى عليهأأا تأأرب   علأأى أن  أأةل رغأأم مأأ  شأأيءل ‘أحكامهأأا
 و(475)ووو" يف تطبيق املعا دة تثبت اتفاق ااطرا  سشفن تطبيقها‘ ممارسة الحقة‘
__________ 

 Scheduling guidelines" in WTO Panel Report, Mexico — Measures Affecting" انظأأأر (471)
Telecommunications Services, WT/DS204/R, adopted 1 June 2004, and in WTO 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; to qualify a "1981 Understanding" 

in WTO Panel Report, United States — Tax Treatment for "Foreign Sales Corporations", 

WT/DS108/R, adopted 20 March 2000; "Tokyo Round SCM Code" in WTO Panel Report, Brazil 

— Measures Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/R, adopted 20 March 1997, and a "waiver" 

in WTO Appellate Body Report, EC — Bananas III وأعال ( 445ل )انظر احلاشية 

(472) C.C.F.T. v. United States, UNCITRAL Arbitration under NAFTA Chapter Eleven, Award on 
Jurisdiction, 28 January 2008; see also Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal 

S.A. v. Argentine Republic, Decision on the Challenge to the President of the Committee, 3 October 

2001, ICSID Case No. ARB/97/3, ICSID Reports 2004, vol. 6 (2004), p. 168, at p. 174, para. 12; P. 

Merkouris and M. Fitzmaurice, "Canons of treaty interpretation: selected case studies from the World 

Trade Organization and the North American Free Trade Agreement", in Fitzmaurice, Elias and 

Merkouris, Treaty Interpretation ... أعال (ل  440ل )انظر احلاشيةat pp. 217-233و 

(473) C.C.F.T. v. United States أعال (ل  472ل )انظر احلاشيةparas. 174-177و 

 و187-184 ل الفقراتاملرجع نفس  (474)

 Aguas del Tunari SA v. Republic ofمعأا مماثأ :  ؛ ويف189 ل انظر أيضا  الفقأرة188 ل الفقرةاملرجع نفس  (475)

Bolivia (Netherlands/BoliviaDecision,(BIT onRespondent’sObjections to Jurisdiction, ICSID

Case No. ARB/02/3, 21 October 2005, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, vol. 20, 

No. 2 (2005), p. 450, at pp. 528 et seq., paras. 251 et seq.و 
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سأأفن أحأأد الفأأروق سأأني "االتفأأاق الالحأأق" و"امل ارسأأة الالحقأأة"  ويفيأأد  أأ ا االسأأتدالل (9)
احلجيأة" عأ   ايك   يف اختال  ااشكال اليت جتسد التعبري "  31 م  املادة 3 مبقتضى الفقرة

تكأأأأأ  اللج أأأأأة تعتأأأأأ   سأأأأأالت يي  سأأأأأني "أي اتفأأأأأاق الحأأأأأق" مبقتضأأأأأى  درادة ااطأأأأأرا و وسالفعأأأأأ ل مل
)ب( 3 الحقأأة ووو تثبأأت اتفأأاق ااطأأرا " مبقتضأأى الفقأأرةو"ممارسأأة  31 )أ( مأأ  املأأادة3 الفقأأرة

و (476)ل دسأأراو اخأأتال  سشأأفن أثرمهأأا القأأانوين احملت أأ 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  31 مأأ  املأأادة
ل ااثأأر سفعأأ  الواقأأعود أأا يك أأ  الفأأرق سأأني املفهأأومني يف أن اي "اتفأأاق الحأأق سأأني ااطأأرا "ل 

جيأأأأأة لل عا أأأأأدةل يف حأأأأأني أن أي "ممارسأأأأأة الحقأأأأأة" املت ثأأأأأ  يف تكأأأأأوي  وسأأأأأيلة تفسأأأأأري  ات ح
د ا أظهرت ع اصر ا املختلفأة  ت عأة  وجأود "تفأا م مشأرتك ل طأرا   يكون هلا   ا ااثر دال ال

 و(477)على معا التعاسري"
مأأ   3 ويكأأون الت ييأأ  د ن سأأني االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة (10)

د ا مأأان ميكأأ  اعتبأأار أن اتفاقأأا  سأأني ااطأأرا  لأأ   أأ   الصأأفةل يف فعأأ   مأأامسأأت دا  دىل  31 املأأادة
مأأ  خأأالل أفعأأال انفراديأأة تأأرب    ت عأأة   د ا مأأان مأأ  الضأأروري حتديأأد اتفأأاق مأأا مأأا مشأأرتكل أو

)أ( مأأأ  3 قتضأأأى الفقأأأرة" مبعلأأأى موقأأأ  مشأأأرتكو ومأأأ  مثل نأأأب "التوصأأأ " دىل "اتفأأأاق الحأأأق
شرتما  وحيدا  تقأو  سأ  ااطأرا  وُتظهأر عأ  طريقأ  تفامهأا  مشأرتما  ل و  ا يفرتض فعال  م31 املادة

 تطبيق أحكامهاو سشفن تفسري املعا دة أو
 31 )ب( مأأ  املأأادة3 ومأأ  ناحيأأة أخأأرىل تشأأ   "امل ارسأأة الالحقأأة" مبقتضأأى الفقأأرة (11)

تسأهم  مجيع أشكال السلوك الالحق )ااخرى(  ات الصلة اليت تقو  هبا أطأرا  املعا أدةل والأيت
سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدةو غأأأري أنأأأ  مأأأ  امل كأأأ  أن  (478)"تفامههأأأا" يف حتديأأأد اتفأأأاق ااطأأأرا ل أو

يتسأا الت ييأ  سي ه أاو و أ ا يفسأر السأبب  تتطاسق "امل ارسة" و"االتفاق" يف حاالت معي ةل فال
ملشأار يف استخدا  تعبأري "امل ارسأة الالحقأة" أحيانأا  سصأورة أعأمل حبيأث يشأ   وسأيليت التفسأري ا

 و(479)31 )أ( و)ب( م  املادة3 ا يف الفقرة دليه
ودن   وعة م  االتفاقات الالحقة امل فصألةل الأيت يُعقأد مأ  م هأا سأني عأدد حمأدود مأ   (12)

تشأك  يف  سشفن تفسري ال ال ااطرا ل ولك ها تثبت  ت عة  اتفاقا  سني مجيع أطرا  معا دة ما
 و وي بغيل توخيا  للوضأوحل أن يكأون تعبأري31 )أ( م  املادة3 العادة اتفاقا  الحقا  مبقتضى الفقرة
مقصأأأورا  علأأأى اتفأأأاق واحأأأد سأأأني مجيأأأع  31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 "االتفأأأاق الالحأأأق" مبقتضأأأى الفقأأأرة

االتفاقات املختلفة الأيت تُأرب  في أا سعأد سأني عأدد حمأدود مأ  ااطأرا  والأيت تثبأتل  ااطرا و أما
__________ 

(476) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15)و 

 وat p. 294أعال (ل  454ل )احلاشية ... Karl, Vertrag und spätere Praxis؛ انظر أيضا  املرجع نفس  (477)

سشأفن قأانون املعا أدات )انظأر  27 )ب( م  مشروع املادة املقاس 3 استخدمت اللج ة مل ة "تفا م" يف الفقرة (478)
 أعال (و 468 احلاشية

(479) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 
2006, I.C.J. Reports 2006, p. 113, at pp. 127-128, para. 53 يف     القضأيةل وصأ  أحأد الطأرفني حأىت :

 االتفاق الشفوي الالحق الصريح سفن  "ممارسة الحقة"و

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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 ت عأأة ل اتفاقأأا  سأأني مجيأأع ااطأأرا  سشأأفن تفسأأري معا أأدة مأأال فتشأأك  ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى 
و واالتفاقأات املختلفأة الأيت تُأرب  سأني عأدد حمأدود مأ  ااطأرا  والأيت 31 )ب( م  املأادة3 قرةالف
تثبأتل حأىت  ت عأة ل اتفاقأا  سأأني مجيأع ااطأرا  سشأفن تفسأري معا أأدة مأال قأد تكأون هلأا قي أأة  ال

( أدنأأأأا (و 24( و)23)انظأأأأر الفقأأأأرتني ) 32 تفسأأأأريية موسأأأأائ  تفسأأأأري تك يليأأأأة مبقتضأأأأى املأأأأادة
ايلل فاسأأأتخدا  تعبأأأري "االتفأأأاق الالحأأأق" مقصأأأور علأأأى االتفاقأأأات سأأأني مجيأأأع ااطأأأرا  يف وسالتأأأ

يف فعأأ  مشأأرتكل أيأأا  مأأان شأأكل ل يعكأأس اتفأأاق  أو -الأأيت تظهأأر يف اتفأأاق واحأأد و معا أأدة مأأال 
 و(480)مجيع ااطرا 

نأأب أن يكأأون اتفاقأأا  "سشأأفن"  31 )أ( مأأ  املأأادة3 وأي اتفأأاق الحأأق مبقتضأأى الفقأأرة (13)
تطبيأأأق أحكامهأأأاو لأأأ ال نأأأب أن تتأأأوخى ااطأأأرا ل رمبأأأا يف مجلأأأة أ أأأدا ل  سأأأري املعا أأأدة أوتف

 و(481)ميفية تطبيقها توضيح املعا املقصود ساملعا دة أو
تطبيقهأا  اتفاقأا  "سشأفن" تفسأري معا أدة مأا أو د ا مان اتفأاق مأا وميك  أحيانا  حتديد ما (14)

 دة املع يةو ونأوو أن تكأون  أ   اإلحالأة أيضأا  واردة يف ترس  "االتفاق الالحق" ساملعا سجحالة  ما
ل يبأأأدو أن حمك أأأة العأأأدل مأأأثال  سأأأني الأأأدا رك وال أأأرويجل  يأأأان مأأأاينيمعا أأأدة الحقأأأةو ففأأأي قضأأأية 

الدولية وافقت على دمكانية اسأتخدا  "معا أدة الحقأة" سأني الطأرفني "يف اجملأال نفسأ " اغأراض 
ك أأةل يف  أأأ   احلالأأةل رفضأأت يف هنايأأة املطأأا  اسأأأتخدا  تفسأأري املعا أأدة السأأاسقةو غأأري أن احمل
ال أأ اع  و ويف(482)"حُتأأ " سأأفي طريقأأة دىل املعا أأدة السأأاسقة املعا أأدة الالحقأأة هلأأ ا الغأأرض اهنأأا مل

سأأني موسأأتاريكا ونيكأأاراغوال أحأأال القاضأأي غيأأو  دىل  يتصأأ  هبأأا مأأ  حقأأوق املتعلأأق ساملالحأأة ومأأا
و غأري (483)ة على هنر سان خوان وفقا  مل مرة تفا م سني الدولتنيامل ارسة الفعلية يف  ال السياح

د ا مأأان الغأأرض مأأ  مأأ مرة التفأأا م  أأ   حتديأأدا   أأو أن يسأأتخدمها  يكأأ  مأأ  الواضأأح مأأا أنأأ  مل
 الطرفان متفسري ملعا دة احلدود قيد البحثو

ي نوعأأا  مثأاال  علأى هنأج تقييأد لالصأني لوقأدمت حمك أة الطعأون ال هائيأة يف  ونأغ مونأأغ (15)
 ضأد ري وآخأ لي أغ مأا نأغ حني طُلب دليها تفسري اإلعالن الصير الربيطأاين املشأرتك يف قضأية ما

و ففأأأي  أأأ   القضأأأيةل ادعأأأى أحأأأد ااطأأأرا  أن فريأأأق االتصأأأال (484)اهلجأأأرة الوافأأأدة شأأأؤون مأأأدير
__________ 

 ,WTO Appellate Body Report, United States - Measures Concerning the Importationانظأأر:  (480)
Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R, adopted 13 June, para. 371 و

 ووو وميك  أن يتشك  فع  مشرتك م  تبادل للرسائ 

ل Linderfalk, On the Interpretation of Treaties؛ 372 ل وخباصأة الفقأرة378-366 ل الفقأراتاملرجأع نفسأ  (481)
 وat pp. 164 et seqأعال (ل  446)انظر احلاشية 

(482) Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 
1993, p. 38, at p. 51, para. 28و 

(483) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعأال (ل  395ل )انظأر احلاشأيةDeclaration of 

Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at pp. 298-299, para. 16و 
 وأعال ( 449ل )احلاشية Ng Ka Ling and Others v. Director of Immigrationانظر  (484)
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مأ   5 الصير والربيطأاين املشأرتكل املؤلأ  مأ  ممثلأني عأ  الصأني وامل لكأة املتحأدة مبوجأب املأادة
ومأأدلي  علأأى  لأأكل أشأأار  واإلعأأالن املشأأرتكل توصأأ  دىل اتفأأاق سشأأفن تفسأأري اإلعأأالن املشأأرتك

دىل ُمتيأأب  ُمأأر فيأأ  أنأأ  أُعأأد "اسأأت ادا  دىل اانظ أأة وامل ارسأأات القائ أأة يف  أأال اهلجأأرة الطأأر  
ك["و غأري أن الوافدة ودىل الرأي املشرتك سأني اةأانبني الربيطأاين والصأير يف ]فريأق االتصأال املشأرت 

تطبيأق" اإلعأالن املشأرتك سأاملعا   لص دىل أن أن الغرض م  الُكتيب  أو "تفسأري أو احملك ة مل
 و(485)31 )أ( م  املادة3 املقصود سالفقرة

 31 )ب( م  املادة3 تعري  امل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة -2 الفقرة  
اي شأك  مأ    تعريأ  عأا تقأدمي 4 مأ  مشأروع االسأت تاج 2 ليس الغأرض مأ  الفقأرة (16)

 2 الفقأرة تقتصرأشكال امل ارسة الالحقة ميك  أن يكون وجيها  اغراض تفسري املعا داتو س  
علأأأى امل ارسأأأة الالحقأأأة موسأأأيلة تفسأأأري  ات حجيأأأة تُثبأأأت اتفاقأأأا  مأأأ  مجيأأأع أطأأأرا  املعا أأأدةل 

امل ارسأأأة الالحقأأأة و وميكأأأ  الت ييأأأ  سأأأني  أأأ   31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 سالصأأأيغة الأأأواردة يف الفقأأأرة
طأأأر  واحأأأد  تصأأأدر عأأأ )سأأأاملعا الضأأأيق( و"امل ارسأأأة الالحقأأأة" ااخأأأرى )سأأأاملعا الواسأأأع( الأأأيت 

تُثبت اتفاقا  م  ااطرا ل ولك ها قأد تكأونل مأع  لأكل وجيهأة موسأيلة تفسأري  أمثر واليت ال أو
 و(486)1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  32 تك يلية وفقا  لل ادة

أي "سألوك"و  31 )ب( مأ  املأادة3 ون امل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرةوميك  أن تكأ (17)
مأأ  مأواد اللج أة املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأأ   2 وتسأتخد  مل أة "سألوك" سأاملعا الأوارد يف املأادة

 رد أفعال س  أيضا  حاالت امت اعل م هأا  و وقد تش   س لك ال(487)اافعال غري املشروعة دوليا  
مسأفلة الظأرو  الأيت ميكأ  أن تسأهم  و أمأا(488)لهأا يسأهم يف دثبأات االتفأاقل ومالوجي الص ت 

مجيأأأع ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة  مأأأ  الصأأأ تل يف اتفأأأاق يف ظلهأأأا حأأأاالت االمت أأأاعل أو
 [و9] 10 م  مشروع االست تاج 2 الفقرة فتعاجَل يف ما
سأأألوما  "يف  31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 ونأأأب أن تكأأأون امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة (18)

 الأداخلي أو الأدويل الصأعيد على ت فَّ  اليت الرمسية اافعال على   ا يقتصر وال املعا دة"وتطبيق 
__________ 

 و153و 152 الفقرتانل املرجع نفس  (485)

 ( م    ا التعليقو24( و)23الفقرتني ) أدنا  انظر لفي ا  ص الت يي  سني شكلي امل ارسة الالحقة (486)

(487) Yearbook … 2001, vol. II (Part Two) and Corrigendum, pp. 34-35, paras. (2)-(4) of the 

commentaryو 
(488) Waldock, third report on the law of treaties, Yearbook ... 1964, vol. II, document A/CN.4/167 and 

Add.1-3, pp. 61-62, paras. (32)-(33); Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v 

Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at p. 23; Case concerning 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 410, 

para. 39; Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, UNRIAA, vol. 

XXI (Sales No. E/F.95.V2), pp. 53-264, at pp. 185-187, paras. 168-169و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
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 يشأأ   ود أأا املعا أأدةل سالت امأأات الوفأأاء مفالأأة أو احأأرتا   لأأك يف مبأأا املعا أأدةل تطبيأأق اغأأراض
مأأأ  سي هأأأا البيانأأأات الرمسيأأأة املتعلقأأأة ستفسأأأري ال مالبيانأأأات املأأأدىل هبأأأا يف مأأأؤمتر  مجلأأأة أمأأأورأيضأأأا  

املراسأأالت  قأأرارات احملأأامم احملليأأة؛ أو البيانأأات املأأدىل هبأأا يف دطأأار نأأ اع قأأانوينل أو دسلوماسأأيل أو
دسأأأرا  اتفاقأأأات دوليأأأة سغأأأرض ت فيأأأ   سأأأ  تشأأأريعات داخليأأأة؛ أو الرمسيأأة ال اشأأأئة عأأأ  املعا أأأدة؛ أو

 الدويلو عا دة حىت قب  وقوع أي فع  معني م  أفعال التطبيق على الصعيد الداخلي أوم
 دحأدى يف نفأىل الشأ الية امريكأا احلأرة التجأارة اتفأاق خأرباء أفرقأة مأ  فريقأا   أن ويُ مر (19)

 :التفسري يف مساعدة مفداة داخلي تشريع استخدا  دمكانية القضايال
الطأأأرفني دحأأأاالت دىل قواني ه أأأا الوط يأأأة املتعلقأأأة "وأخأأأريا ل يف ضأأأوء ديأأأراد مأأأال  

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  27 سال قأأ  الأأربيل يأأرى فريأأق اخلأأرباء أن مأأ  املالئأأم اإلحالأأة دىل املأأادة
ال نوو اي طر  أن يستظهر سفحكا  قانون  الداخلي لتربير عأد  ‘اليت ت ص على أن  
اء أن يصأأر  نظأأر  عأأ  القأأوانني وميلأأي  أأ ا احلكأأم علأأى فريأأق اخلأأرب ‘و ت فيأأ   معا أأدة مأأا

ي بغأأأي اسأأأتخدا   الوط يأأأة ويقتصأأأر علأأأى القأأأانون الأأأدويل الواجأأأب التطبيأأأقو و كأأأ ال ال
القانون املكسيكي لتفسري اتفاق التجارة احلرة  القانون الداخلي للواليات املتحدة وال ال

 و(489)امريكا الش اليةو والقيا  س لك يعر تطبيق دطار قانوين غري مالئم"
صأحيحة ومه أة قطعأا ل فأجن  أ    1969 م  اتفاقية فيي أا لعأا  27 ويف حني أن املادة 

نأأأوو أخأأأ  التشأأأريع الأأأوطر يف االعتبأأأار مع صأأأر مأأأ  ع اصأأأر امل ارسأأأأة  تعأأأر أنأأأ  ال القاعأأأدة ال
الالحقأأة للأأدول يف تطبيأأق املعا أأدةو فه أأاك فأأرق سأأني االحتجأأاج سالقأأانون الأأداخلي م أأربر لعأأد  

واإلحالأأة دىل القأأانون الأأداخلي لغأأرض تفسأأري حكأأم مأأ  أحكأأا  قأأانون م صأأوص  ت فيأأ  اتفاقيأأةل
عليأ  يف معا أدةو وس أاء  علأى  لأكل سأل ت اهليئأات القضأائية الدوليأةل وخباصأة  يئأة االسأأتئ ا  
التاسعأأأة مل ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة واحملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأانل سوجأأأود تشأأأريعات داخليأأأة 

ى علأأأأى الصأأأأعيد الأأأأداخلي( ت تهأأأأك االلت امأأأأات ال اشأأأأئة عأأأأ  املعا أأأأداتل )وتأأأأداسري ت فيأأأأ  أخأأأأر 
وتشأأريعات وط يأأة وتأأداسري أخأأرى ميكأأ  اسأأتخدامها موسأأائ  لتفسأأري املعا أأدةل و أأي متيأأ  سي ه أأا 

و غري أن  ندر سال مر أن أي "ممارسة الحقة يف تطبيق املعا دة" يفرَتض فيها ضأ  ا  (490)سانتظا 
__________ 

(489) NAFTA Arbitral Panel Final Report, Cross-Border Trucking Services (Mexico v. United States of 
America), No. USA-MEX-98-2008-01, adopted 6 February 2001, para. 224 (footnotes omitted)و 

 WTO Panel Report, United States — Section 110(5) Copyright Act, WT/DS160/R, adopted انظر مثال : (490)

27 July 2000, para. 6.55; WTO Panel Report, United States — Continued Existence and Application 

of Zeroing Methodology, WT/DS350/R, adopted 19 February 2009, para. 7.173; WTO 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; CMS Gas 

Transmission Company v. Argentine Republic (United States/Argentina Bilateral Investment Treaty), 

Decision on Objections to Jurisdiction, 17 July 2003, ICSID Case No. ARB/01/8, ICSID Reports 

2003, vol. 7, p. 492, para. 47; V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, 16 December 1999, 

ECHR 1999-IX, para. 73; Kart v. Turkey [GC], no. 8917/05, 3 December 2009, ECHR 2009-VI, 

para. 54; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, no. 16130/90, 30 June 1993, ECHR Series A no. 264, 

para. 35و 
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)ولو مان  حبس  نيةسوء تطبيق واضح ملعا دة مال يف مقاس  تطبيقها و وم  مثل ففي حس  ال ية
 و 32و 31 يشك  "تطبيقا  لل عا دة" ساملعا الوارد يف املادتني خاطئا (ل ال

)ب( مأأأ  3 واشأأأرتاط أن تكأأأون امل ارسأأأة الالحقأأأة يف تطبيأأأق املعا أأأدة مبقتضأأأى الفقأأأرة (20)
)أ( 3 "سشفن تفسري ا" حي   نفس املعا ال ي حي ل  االشرتاط املأواوي مبقتضأى الفقأرة 31 املادة

يف مثأري مأ  ااحيأان الت ييأ   يصأعب( أعال ((و وقأد 14( و)13)انظر الفقرتني ) 31 م  املادة
"سشأأفن تفسأأري ا"ل  تكأأونة الالحقأأة الأأيت تتعلأأق حتديأأدا  وقصأأدا  مبعا أأدة مأأال أي الأأيت سأأني امل ارسأأ

وامل ارسأأأأة ااخأأأأرى "يف تطبيأأأأق املعا أأأأدة"و غأأأأري أن الت ييأأأأ  مهأأأأم ان السأأأألوك الأأأأ ي تقأأأأو  سأأأأ  
ااطرا  "سشفن تفسري املعا دة"  و وحد  القأادر علأى املسأامهة يف دنأاد تفسأري " ي حجيأة"ل 

 و 32 االشرتاط غري موجود في ا يتص  سامل ارسة الالحقة ااخرى مبقتضى املادةيف حني أن   ا 
[ مسأأأفلة الظأأرو  الأأأيت "يثبأأت" يف ظلهأأأا "اتفأأأاق 9] 10 عأأاجَل يف مشأأأروع االسأأت تاجوت (21)

 ااطرا  سشفن تفسري املعا دة"و
را  تشأأأرتط صأأأراحة  أن تكأأأون امل ارسأأأة سأأألوما  اطأأأ ال 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 والفقأأأرة (22)

مأ   ل أوامأ  خأالل ااجهأ ة التاسعأة هلأ تتصأر  يتل الأاو سأ  دن ااطأرا  أنفسأههااملعا دة أنفسأ
شأارك يف امل ارسأة الع ليأة يف تطبيأق املعا أدة الأيت ميكأ  أن ت يتال يل  اخالل سلوك مس د دليه

د ا مأان سجمكأان جهأات أخأرى أن ت شأئ ممارسأة الحقأة  ات  مسأفلة مأا و أمأا(491)اتثبت اتفاقهأ
 و(492)5 صلة فتعاجَل يف مشروع االست تاج

 امل ارسة الالحقة "ااخرى" -3 الفقرة )د( 
امل ارسأأة الالحقأأأة "ااخأأرى"ل أي امل ارسأأأة  4 مأأأ  مشأأروع االسأأأت تاج 3 تت أأاول الفقأأرة (23)

"امل ارسأأة س و وتتعلأأق  أ   الفقأأرة 31 )ب( مأأ  املأادة3 ااخأرى غأأري تلأك املشأأار دليهأا يف الفقأأرة
"ل علأى ال حأو املأأ مور يف 32 تطبيأق املعا أدة موسأيلة تفسأري تك يليأأة مبوجأب املأادة الالحقأة يف

[و و أأأ ا الشأأأك  مأأأ  أشأأأكال امل ارسأأأة الالحقأأأةل الأأأيت 1] 2 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 4 الفقأأأرة
 تتطلب اتفاق مجيع ااطرا ل أشري دلي  أصال  يف تعليق اللج ة على ال حو التايل: ال

سعض ااطرا  فقأ  مع صأر  ارسة طر  م فرد أو"ولك ل سوج  عا ل تق  مم 
م  ع اصر التفسري ع أد مسأتوى خمتلأ  متامأا  عأ  ممارسأة متوافقأة تضأم مجيأع ااطأرا  
وتبأأني تفأأامههم علأأى معأأا املعا أأدةو فامل ارسأأة الالحقأأة مأأ  ال أأوع ااخأأري تثبأأت اتفأأاق 

ببل اعتأأأربت ااطأأأرا  علأأأى تفسأأأري املعا أأأدةل و أأأي مبثاسأأأة اتفأأأاق تفسأأأرييو وهلأأأ ا السأأأ
اللج أأة أن امل ارسأأة الالحقأأة الأأيت تثبأأت تفامهأأا  مشأأرتما  مأأ  مجيأأع ااطأأرا  علأأى تفسأأري 

 31 مأ  املأادة 3 ]اليت أصبحت في ا سعد الفقرة 3 ي بغي ددراجها يف الفقرة معا دة ما
[ موسأأأأأيلة تفسأأأأأري  ات حجيأأأأأة دىل جأأأأأوار االتفاقأأأأأات 1969 مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لعأأأأأا 

__________ 

(491) Karl, Vertrag und spätere Praxis ... أعال (ل  454ل )انظر احلاشيةat pp. 115 et seq.و 

 و2 ل الفقرة5 انظر مشروع االست تاج (492)
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ميك  أن تؤخ  ممارسة فرادى الدول يف تطبيق معا أدة  ية أخرىل الالتفسرييةو وم  ناح
 و(493)"70 امل مورة يف املادة‘ اإلضافية‘موسيلة م  وسائ  التفسري  يف االعتبار دال ما

مأ  مشأروع  3 ت ص الفقأرة ال ل31 )ب( م  املادة3 يف الفقرة على عكس ما ورد يفو  (24)
و و كأأأ ال  ات الصأأألة "سشأأأفن تفسأأأري" املعا أأأدةسأأأة علأأأى اشأأأرتاط أن تكأأأون امل ار  4 االسأأأت تاج

علأأى   دالئأأ واغأأراض الفقأأرة الثالثأأةل ميكأأ  اي ممارسأأة يف تطبيأأق املعا أأدةل مأأ  شأأفهنا أن تقأأد  
 و 32 مبوجب املادة وجيهةميفية تفسري املعا دةل أن تكون وسيلة تفسري تك يلية 

ااخأرى هبأ   امل ارسأة الالحقأة "ااخأرى"  وقد اعرتفت احملامم واهليئأات القضأائية الدوليأة  (25)
 (26)انظأأأأر الفقأأأأرات ) 1969 موسأأأيلة تفسأأأأري وأخأأأ ت تطبقهأأأأا م أأأأ  اعت أأأاد اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأا 

 العامليأأأأة التجأأأأارة مل ظ أأأأة التاسعأأأأة االسأأأأتئ ا   يئأأأأة أن مالحظأأأأة ي بغأأأأي أنأأأأ  غأأأأري( أدنأأأأا (و 34) دىل
ل تعريفأا  لل  ارسأة الالحقأة اغأراض (494)املشأروسات الروحيأة الثانيأة -ن الياسأا قضأية يف صاغتل

تفسأأري املعا أأدةل يبأأدو أنأأ  يفيأأد سأأفن "امل ارسأأة الالحقأأة يف تطبيأأق املعا أأدة" "الأأيت تثبأأت اتفأأاق 
اغأأأراض تفسأأأري املعا أأأدةل  وجيهأأأةااطأأرا  سشأأأفن تفسأأأري ا"  أأأي وحأأأد ا الأأأيت ميكأأ  أن تكأأأون 

 أمثر: واحد أووليس أي شك  آخر م  أشكال امل ارسة الالحقة م  جانب طر  
 أأي سلسأألة أفعأأال  معا أأدة مأأا"ووو اعأأرُت  سأأفن امل ارسأأة الالحقأأة يف تفسأأري  
تصأأرحيات "متوافقأأة ومشأأرتمة ومتسأأقة" تكفأأي لتحديأأد  أأ  واضأأح يأأدل علأأى اتفأأاق  أو

 و(495)ااطرا  سشفن تفسري املعا دة"
 الدوليأأأة القضأأأائية واهليئأأأات واحملأأأامم الدوليأأأة العأأأدل حملك أأأة القضأأأائية السأأأواسق أن غأأأري 

 ظ أة التجأارة العامليأة نفسأها مل التاسعأة امل اوعأات تسأوية هليئأة القضأائية السأواسق حىت س  ااخرىل
( أدنأأأأا (ل تبأأأأني أن امل ارسأأأأة الالحقأأأأة الأأأأيت تسأأأأتويف مجيأأأأع شأأأأروط 34( و)33)انظأأأأر الفقأأأأرتني )

الوحيأد لل  ارسأة ليسأت  أي الشأك   1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 )ب( م  املادة3 الفقرة
 ال ي قد يكون وجيها  اغراض تفسري املعا دةو معا دةالالحقة م  جانب ااطرا  يف تطبيق 

ل مثال ل رأت حمك ة العأدل الدوليأة أن التقريأر الأ ي /سيدودوماسيكيلي ج يرة قضية ففي (26)
ل (496)ااوقأأات"أعأد  خبأري تقأأر ستكليأ  مأأ  أحأد ااطأأرا ل والأ ي "ظأأ  وثيقأة داخليأأة يف مجيأع 

ل ميك أ  31 )ب( مأ  املأادة3 يك  ميث  ممارسة الحقة تثبت اتفاق ااطأرا  مبوجأب الفقأرة ودن مل
 و(497)"مع  لك دعم االست تاجات" اليت خلصت دليها احملك ة سوسائ  تفسري أخرى

__________ 

(493) Yearbook ... 1964, vol. II, document A/5809, p. 204, para. (13)  ؛ انظأر أيضأاYearbook ... 1966, vol. 
II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15)و 

(494) WTO Appellate Body Report, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R 
and WT/DS11/AB/R, adopted on 1 November 1996, and WTO Report of the Panel, WT/DS8/R, 

WT/DS10/R and WT/DS11/R, adopted on 1 November 1996و 

 وsection E, p. 16 ,(WTO Appellate Body Report) املرجع نفس  (495)

(496) Kasikili/Sedudu Island أعال (ل  395ل )انظر احلاشيةat p. 1,078, para. 55و 

 وp. 1,096, para. 80ل املرجع نفس  (497)

http://undocs.org/ar/A/5809
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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واسأأأأتخدمت حمأأأأامم املرمأأأأ  الأأأأدويل لتسأأأأوية م اوعأأأأات االسأأأأتث ار أيضأأأأا  ممارسأأأأة الأأأأدول  (27)
 د ا مأأا مسأأفلة يف ال ظأأر ع أأد املثأأالل سأأبي  فعلأأى و(498)موسأأيلة للتفسأأري سأأاملعا الواسأأعالالحقأأة  
احلصأأول علأأى حقأأوق مبوجأأب معا أأدات محايأأة االسأأتث ارات  ميكأأ  ملأأالكي أقليأأة ااسأأهم مأأان

وحيق هلم املشارمة يف دجراءات املرم  الأدويل لتسأوية م اوعأات االسأتث ارل رأت احملك أة يف قضأية 
 يلي:  ما ضد اارج تني CMS Gasشرمة 

"تؤيأأأد ممارسأأأة الأأأدول مأأأ لك معأأأا  أأأ ا السأأأي اريو املتغأأأريو ووو وسالتأأأايل ُ أأأ   
مُسح هلأم ستقأدمي املطالبأات  أصحاب حصص ااقلية وغري املسيطرة ساحل اية امل  وحة أو

ثلأةل سفنفسهمو ومتث  امل ارسة املعاصرة املتعلقة ساتفاقات املبأالغ اإلمجاليأة ووو يف مجلأة أم
 و(499)دليال  على ت ايد املرونة يف التعام  مع املطالبات الدولية"

أن تفسأأأري ا "   لوي يأأأدو ضأأأد ترميأأأاورأت احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان يف قضأأأية  (28)
ل أي "اادلأة علأى وجأود ممارسأة ُتظهأر وجأود (500)تفميد  سامل ارسة الالحقة ل طأرا  املتعاقأدة"

جتيأ ان  ووو مأ  االتفاقيأة ال 46و 25 طأرا  املتعاقأدة علأى أن املأادتنياتفاق شب  شأام  سأني اا
و واعت أأأدت احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان يف أمثأأأر (501)موضأأأوعية" فأأأرض قيأأأود دقلي يأأأة أو

سأأأالرجوع دىل التشأأأأريعات  -غأأأري املوحأأأدة سالضأأأأرورة  -ااحيأأأان علأأأى امل ارسأأأأة الالحقأأأة للأأأأدول 
مأثال ل رأت  دمري وسايكارا ضأد ترميأااحمللية موسيلة للتفسريو ففي قضية الوط ية وامل ارسة اإلدارية 

يتعلأأق مب ارسأأة الأأدول ااوروسيأأةل ميكأأ  أن يالحأأ  أن  أأ   الأأدول يف أغلبيتهأأا  احملك أة أنأأ  "في أأا
وأن  (502)السأأأأأأاحقة اعرتفأأأأأأت حبأأأأأأق مأأأأأأوظفي احلكومأأأأأأة يف التفأأأأأأاوض اة أأأأأأاعي مأأأأأأع السأأأأأألطات"

 و(503)سظرو  معي ة" تربير ا دالميك   "االستث اءات املتبقية ال
وع دما أخ ت حمك ة البلدان اامريكيأة حلقأوق اإلنسأان امل ارسأة الالحقأة مأ  جانأب  (29)

تقصأأأر أيضأأأا  اسأأأتخدا  تلأأأك امل ارسأأأة علأأأى احلأأأاالت الأأأيت تُثبأأأت فيهأأأا  ااطأأأرا  يف االعتبأأأارل مل
ني وآخأأري  ضأأد تري يأأداد  يلأأري ومونسأأتانتني وس جأأامامل ارسأأة اتفأأاق ااطأأرا و و كأأ ال يف قضأأية 

ل رأت حمك أة البلأدان اامريكيأة حلقأوق اإلنسأان أن دل اميأة فأرض عقوسأة اإلعأدا  يف مأ  وتوساغو
__________ 

(498) O.K. Fauchald, "The Legal Reasoning of ICSID Tribunals — An Empirical Analysis", European 
Journal of International Law, vol. 19, No. 2 (2008), p. 301, at p. 345و 

(499) CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (United States/Argentina Bilateral 
Investment Treaty), Decision on Objections to Jurisdiction, 17 July 2003, ICSID Case No. 

ARB/01/8, ICSID Reports 2003, vol. 7, p. 492, at para. 47و 

(500) Loizidou v. Turkey (preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series A 
no. 310, para. 79و 

و ونأأدر سالأأ مر أن احملك أأة وصأأفت "ممارسأأة الدولأأة املأأ مورة" سفهنأأا "موحأأدة ومتسأأقة" 80 ل الفقأأرةاملرجأأع نفسأأ  (501)
ا سأأالرغم مأأ  أهنأأا اعرتفأأت سأأفن دولتأأني رمبأأا تشأأكالن اسأأتث اء )قأأربص وامل لكأأة املتحأأدة؛ "سغأأض ال ظأأر عأأ  معأأ

 و82و 80  لك"(ل الفقرتان

(502) Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-2008, para. 52و 

 ,Jorgic v. Germany, no. 74613/01, 12 July 2007, ECHR 2007III؛ وساملثأ  151 ل الفقأرةاملرجأع نفسأ  (503)

para. 69و 
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مأأ   4 مأأ  املأأادة 2 شأأك  مأأ  أشأأكال السأألوك يسأأفر عأأ  مأأوت شأأخص آخأأر تت أأا  مأأع الفقأأرة
فقأأأ (و  االتفاقيأأأة اامريكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان )فأأأرض عقوسأأأة اإلعأأأدا  علأأأى أشأأأد اةأأأرائم خطأأأورة

وتعليال  هل ا التفسريل   بت احملك ة دىل أن  "م  املفيد ال ظرل يف  أ ا الصأددل يف سعأض اامثلأة 
 و(504)املست دة م  تشريعات البلدان اامريكية اليت ال ت ال تفخ  سعقوسة اإلعدا "

اللج أأة املع يأأأة حبقأأوق اإلنسأأأانل امل شأأفة مبوجأأأب العهأأد الأأأدويل اخلأأاص سأأأاحلقوق  قبأأ وت (30)
املدنيأأة والسياسأأيةل سأأاحلجج الأأيت تسأأت د دىل امل ارسأأة الالحقأأة سأأاملعا الواسأأع ع أأدما يتعلأأق اامأأر 

و ولأدى تفسأري العبأارات الأيت يغلأب عليهأا (505)ستربير املساس ساحلقوق امل صوص عليها يف العهأد
نيأأأأة مأأأأ  العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سأأأأاحلقوق املد 19 مأأأأ  املأأأأادة 3 الطأأأأاسع العأأأأا  الأأأأواردة يف الفقأأأأرة

والسياسية )القيود اةائ  فرضها على حرية التعبري(ل الحظت اللج ة أن  "ميك  العثأور علأى قيأود 
وخلصت دىل أن اهلد  امل شود م  القانون املت اوع سشأفن   (506)مماثلة يف واليات قضائية عديدة"

 و(507)العهدم   19 م  املادة 3  رج يف حد  ات  ع  اا دا  املشروعة املتوخاة م  الفقرة ال
وأشأأأارت احملك أأأة الدوليأأأة لقأأأانون البحأأأارل يف سعأأأض امل اسأأأباتل دىل امل ارسأأأة الالحقأأأة  (31)

د ا مانأأأت تلأأأك امل ارسأأأة تثبأأأت سالفعأأأ  اتفاقأأأا  سأأأني ااطأأأرا  سشأأأفن  ل طأأأرا  دون التحقأأأق ممأأأا
ل استعرضأأأت احملك أأأة مأأأثال  ل (508)(2 )رقأأأم "M/V "SAIGAسأأأفي ة تفسأأأري املعا أأأأدةو ففأأأي قضيأأأأة 

يتعلأأق ساسأأتخدا  القأوة يف ديقأأا  سأفي ة وفقأأا  التفاقيأأة اامأم املتحأأدة لقأأانون  ممارسأة الأأدول في أا
تأأأ مر احملك أأأة  و واسأأأت ادا  دىل "امل ارسأأأة املعتأأأادة املسأأأتخدمة يف ديقأأأا  السأأأف "ل مل(509)البحأأأار

 و(510)معني ممارسة الدولة املع ية سالتحديدل س  افرتضت وجود معيار عا 

__________ 

(504) Hilaire, Constantine and Benjamin et al. (see footnote 13 above), Concurring Separate Opinion of 
Judge Sergio García Ramírez, para. 12و 

ل تقريأأأر اللج أأأة 968/2001 ل الأأأبالغ رقأأأم2005 متوو/يوليأأأ  27 ل آراءلشأأأول ضأأأد مجهوريأأأة موريأأأا -جونأأأغ  (505)
(ل اجمللأأأد A/60/40) 40 الوثأأائق الرمسيأأأة للج عيأأة العامأأةل الأأأدورة السأأتونل امللحأأأق رقأأماملع يأأة حبقأأوق اإلنسأأأانل 

 الثاينل املرفق اخلامسل وايو

 و3-8 الفقرة لاملرجع نفس  (506)

ل البالغأأأان 2006 /نوف ربتشأأأري  الثأأأاين 3 ل آراءليأأأون وشأأأوي ضأأأد مجهوريأأأة موريأأأا؛ انظأأأر أيضأأأا  املرجأأأع نفسأأأ  (507)
(ل A/62/40) 40 الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم لاملرجأأأع نفسأأأ ل 1322/2004و 1321/2004 رقأأأم

 و4-8 اجمللد الثاينل املرفق الساسعل تاءل الفقرة

(508) M/V "SAIGA" (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS 
Reports ... 1999, p. 10, at pp. 61-62, paras. 155-156و 

(509) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3, art. 293و 

(510) M/V "SAIGA" (No. 2) أعأال (ل  508ل )احلاشأيةat paras. 155-156; see also "Tomimaru" (Japan v. 
Russian Federation), case No. 15, Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports ... 2007, p. 74, 

para. 72; Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional 

Measures, Order of 27 August 1999, ITLOS Reports ... 1999, p. 280, at paras. 45 and 50و 

http://undocs.org/ar/A/60/40
http://undocs.org/ar/A/62/40
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ل الحظأت احملك أة (511)دشارة دىل اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهأا ويف (32)
 أن: يليسيتشالدولية ليوغوسالفيا الساسقة يف احلكم الصادر يف قضية 

"ووو الأأدائرة االستدائيأأة ووو تفسأأر تعأأاسري االتفاقيأأة وفقأأا  للقواعأأد العامأأة لتفسأأري  
مأأأأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأأأأة فيي أأأأأأأأأا لقأأأأأأأأأانون  32و 31 ادتنياملعا أأأأأأأأأدات امل صأأأأأأأأأوص عليهأأأأأأأأأا يف املأأأأأأأأأ

ووو ووضأأعت الأأدائرة االستدائيأأة أيضأأا  يف اعتبار أأا امل ارسأأة الالحقأأة املرتكأأ ة  املعا أأداتو
علأأى االتفاقيأأأةو وأُوليأأأت أمهيأأأة خاصأأأة ل حكأأأا  الأأأيت أصأأأدرهتا احملك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة 

خأأالل حمام هأأا الوط يأأةل سأأي ا مأأ   روعيأأت أيضأأا  ممارسأأة الأأدولل وال لروانأأداو ووو م أأا
 و(512)وأع ال السلطات الدولية يف   ا امليدان"

أن  يئات تسوية امل اوعات التاسعة مل ظ ة التجارة العاملية متي  أحيانا  سني "امل ارسة  م ا (33)
وااشكال ااخرى لل  ارسأة الالحقأة  31 )ب( م  املادة3 الالحقة" اليت تستويف شروط الفقرة

 أدة الأأيت تعأرت  تلأأك اهليئأات أيضأأا  أهنأا وجيهأأة اغأراض تفسأأري املعا أداتو ففأأي يف تطبيأق املعا
 (513)( مأأأأ  قأأأأانون الواليأأأأات املتحأأأأدة حلقأأأأوق التأأأأفلي  وال شأأأأر5)110املتعلقأأأأة ساملأأأأادة القضأأأأية 

د ا مأأأان "مبأأأدأ  ُيسأأأتفن  احلكأأأم(ل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل اضأأأطر الفريأأأق دىل أن يفصأأأ  يف مأأأا )مل
و ووجأأأد الفريأأأق أدلأأأة تؤيأأأد (514)شأأأفن مأأأدفوعات حقأأأوق التأأأفلي  ي طبأأأقاالسأأأتث اءات الطفيفأأأة" س

 يلي: وجود مث    ا املبدأ يف التشريعات الوط ية لعدد م  الدول ااعضاءل وأشار دىل ما
( مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا تأأأأ ص علأأأأى أنأأأأ  دىل جانأأأأب 3)31 "ووو نأأأأ مر سأأأأفن املأأأأادة 

)ب( أي ممارسأأأات الحقأأأةل  أوالسأأأياقل يُراعأأأى اغأأأراض التفسأأأري )أ( أي اتفأأأاق الحأأأقل 
)ج( أيأأة قواعأأد  ات صأألة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل ت طبأأق سأأني ااطأأرا و ونشأأري دىل  أو

أن ااطأأرا  وأطرافأأا  ثالثأأة وجهأأت انتبا  أأا دىل عأأدة أمثلأأة مأأ  خمتلأأ  البلأأدان عأأ  القيأأود 
الأدول علأى  القائ ة علأى مبأدأ االسأتث اءات الطفيفأة يف القأوانني الوط يأةو ونأرى أن ممارسأة

ال حأأأأأو الأأأأأوارد يف القأأأأأوانني الوط يأأأأأة حلقأأأأأوق التأأأأأفلي  وال شأأأأأر اعضأأأأأاء احتأأأأأاد سأأأأأرين قبأأأأأ  
وسعأأأد ال فضأأأال  عأأأ  أعضأأأاء م ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة  1971و 1967و 1948 ااعأأأوا 

قب  وسعد التاريخ الأ ي أصأبح فيأ  االتفأاق املتعلأق جوانأب حقأوق امللكيأة الفكريأة املتصألة 
 و(515)عليهم تؤمد صحة است تاج ا سشفن مبدأ االستث اءات الطفيفة"سالتجارة ي طبق 

 :التالية التح يرية احلاشية الفريق وأضا  
__________ 

(511) United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277و 

(512) Prosecutor v. Goran Jelisić, Trial Chamber, Judgment, 14 December 1999, IT-95-10-T, para. 61 
(footnotes omitted); similarly Prosecutor v. Radislav Krstic ́,Trial Chamber, Judgment, 2 August 

2001,IT-98-33-T, para. 541و 

(513) WTO Panel Report, United States — Section 110(5) of the US Copyright Act, WT/DS160/R, 
adopted 27 July 2000و 

 و1-9 انظر االتفاق املتعلق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة سالتجارةل املادة (514)

(515) WTO Panel Report, United States — Section 110(5) of the US Copyright Act, WT/DS160/R, 
adopted 27 July 2000, para. 6.55 (footnotes omitted)و 
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د ا   ممارسة الدول اإلعراب ع  رأي سشفن مأا لىع"ال نريد س مرنا     اامثلة  
سأأأأأأأأاملعا املقصأأأأأأأأود يف ‘ ممارسأأأأأأأأة الحقأأأأأأأأة‘مانأأأأأأأأت تلأأأأأأأأك امل ارسأأأأأأأأة تكفأأأأأأأأي لتشأأأأأأأأكي  

 و(516)اتفاقية فيي ا" ()ب( م 3)31 املادة
ل انتقأأدت التصأأ ي  اة رمأأي ملعأأدات حاسأأوسية معي أأة -ة ااوروسيأأ اة اعأأات قضأأية ويف (34)

 يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة الفريأأق لعأأد  اعتبأأار  قأأرارات ة أأة الأأ ظم امل سأأقة 
 التاسعة مل ظ ة اة ارك العاملية ممارسة الحقة وجيهة:

َلَشأأأ   أيضأأأا  فحصأأأا  لوجأأأود ممارسأأأة الحقأأأة ومأأأدى  التفسأأأري سأأألي ا  "لأأأو مأأأان  
وجا تهاو ونالح  أن الواليات املتحدة أشارتل أما  الفريقل دىل القأرارات الأيت ا أ هتا 

سشأأأأفن  1997 ة أأأأة الأأأأ ظم امل سأأأأقة التاسعأأأأة مل ظ أأأأة اة أأأأارك العامليأأأأة يف نيسأأأأان/أسري 
الت املعاةأأأأأأة اآلليأأأأأأة للبيانأأأأأأاتو  تصأأأأأأ ي  سعأأأأأأض معأأأأأأدات الشأأأأأأبكة احملليأأأأأأة يف خانأأأأأأة آ

أشأأأارت سأأأ غافورةل و أأأي طأأأر  ثالأأأث يف دجأأأراءات الفريأأأقل دىل  أأأ   القأأأراراتو  م أأأا
والحظت اة اعات ااوروسيأة أهنأا قأدمت حتفظأات خبصأوص  أ   القأراراتو ووو ومأع 
 لأكل نأأرى أن قأأرارات م ظ أأة اة أأارك العامليأأة قأأد تكأأون وجيهأأة يف تفسأأري التسأأهيالت 

 و(517)"80 الواردة يف اةدول رقمالتعريفية 
ال ظرل تعرت  أيضا   يئات تسأوية امل اوعأات التاسعأة مل ظ أة التجأارة  دنعا  لدى و ك ال 

ل ومفهأأو  أوسأأع 31 )ب( مأأ  املأأادة3 العامليأأة سأأالت يي  سأأني "امل ارسأأة الالحقأأة" مبقتضأأى الفقأأرة
 و(518)املعا دة يفرتض مسبقا  وجود اتفاق سني مجيع أطرا  لل  ارسة الالحقة ال

ساسأأتخدا   ااطأأرا  ملهأأال يف معا أأدة مأأا أمثأأرل ال غأأري أنأأ  ع أأد قيأأا  طأأر  واحأأد أو (35)
ل نأأب أن يبقأأى مأأاثال  يف اا  أأان أن 32 ممارسأأة الحقأأة موسأأيلة تفسأأري تك يليأأة مبقتضأأى املأأادة

 و وعلأأأى أيأأأة حأأأالل يرتتأأأب علأأأى الت ييأأأ  سأأأني(519)يشأأأك  القأأأانون الأأأدويل" "رأي دولأأأة واحأأأدة ال
موسأيلة تفسأري  ات حجيأةل   31 )ب( م  املادة3 امل ارسة الالحقة املتفق عليها مبقتضى الفقرة

ل أنأ  ي بغأي دعطأاء قي أة تفسأريية 32 وامل ارسة الالحقأة ااخأرى )سأاملعا الواسأع( مبقتضأى املأادة
 االتفاقأأات متيأأ  احملأأامم احملليأأة متييأأ ا  واضأأحا  سأأني سعأأض ااحيأأانل مل أمأأرب لل  ارسأأة ااوىلو ويف

__________ 

 و69 ل احلاشيةاملرجع نفس  (516)

 WTO Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/Rانظأر:  (517)

and WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, at para. 90. See also I. van Damme, Treaty 

Interpretation by the WTO Appellate Body (Oxford, Oxford University Press, 2009), p. 342و 

 ,WTO Appellate Body Report, US — COOL, WT/DS384/AB/R and WT/DS386/AB/Rانظأر أيضأا   (518)

adopted 23 July 2012, para. 452و 

(519) Sempra Energy International v. Argentine Republic, Award, 28 September 2007, ICSID Case No. 
ARB/02/16, para. 385  ؛ وانظأر أيضأاEnron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine 

Republic, Award, 22 May 2007, ICSID Case No. ARB/01/3, para. 337; WTO Panel Report, US — 

Large Civil Aircraft (2nd Complaint), WT/DS353/R, adopted 23 March 2012, fn. 2420 in 

para. 7.953و 
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م  جهة وامل ارسأة الالحقأة ااخأرى  31 م  املادة 3 الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة
 و(520)م  جهة أخرى 32 مبقتضى املادة

ل وممارسأأأة 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 ةالفقأأأر  مبقتضأأأى الحقأأأة ممارسأأأة سأأأني الت ييأأأ  أن م أأأا (36)
لى السأؤال ع أا د ا مانأت امل ارسأة الالحقأة يسهم أيضا  يف اإلجاسة ع 32 الحقة مبقتضى املادة

د ا مأان تطبيأق املعا أدة مأرة واحأدة ميكأ  أن  مأا أو (521)تقتضي تكأرار الع أ  سدرجأة مأ  التأواتر
 يلي: دطار م ظ ة التجارة العامليةل خلصت  يئة االستئ ا  دىل ما و ويف(522)يكون مافيا  
؛ سأأ  املهأأم  أأو تعاقأأب "ال يكفأي الفعأأ  املعأأ ول ع ومأأا  إلثبأأات ممارسأة الحقأأة 

 و(523)  وعة م  اافعال اليت تثبت اتفاق ااطرا "
سيأأأأد أنأأأأ  د ا جأأأأرى الت ييأأأأ  سأأأأني مفهأأأأو  امل ارسأأأأة الالحقأأأأة موسأأأأيلة لتفسأأأأري املعا أأأأدةل  

يعود التواتر ع صرا  ضروريا  لتعري  مفهو  "امل ارسة الالحقأة"  واالتفاق امل ك  سني ااطرا ل ال
 و(524)(32 ى املادةساملعا الواسع )مبقتض

( أي تطبيأأأأأق 32 و كأأأأأ ال تشأأأأأ   "امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة" سأأأأأاملعا الواسأأأأأع )مبقتضأأأأأى املأأأأأادة (37)
و وقأأد يتأأفل   أأ ا (525)أمثأأرو وميكأأ  أن تتخأأ  أشأأكاال  خمتلفأأة لل عا أأدة مأأ  جانأأب طأأر  واحأأد أو

مباشأأأر أمثأأأر يف تطبيأأأق املعا أأأدة" سصأأأفة خاصأأأة مأأأ  تطبيأأأق  "السأأألوك الأأأ ي يسأأألك  طأأأر  واحأأأد أو
حكأأم قضأأائي يتعلأأق  سيأأان أو سأألوك يعأأ ى لدولأأة طأأر  متطبيأأق لل عا أأدةل أو لل عا أأدة املع يأأةل أو

تطبيقهأأأأأأاو وميكأأأأأأ  أن يشأأأأأأ    أأأأأأ ا السأأأأأألوك سيانأأأأأأات رمسيأأأأأأة سشأأأأأأفن معأأأأأأا املعا أأأأأأدةل  ستفسأأأأأأري ا أو
 و(526)أفعال صادرة ع  أطرا  أخرى قبوال  ض  يا  لبيانات أو احتجاجات على عد  ااداءل أو أو

__________ 

 United Kingdom, House of Lords, Deep Vein Thrombosis and Air Travel Group انظأر مأأثال   (520)

Litigation [2005] UKHL 72, paras. 54-55 and 66-85 (Lord Mance); United Kingdom, House of 

Lords, R (Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence [2007] UKHL 58, para. 38; United Kingdom, 

House of Lords, R (Mullen) v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 18, 

para. 47 (Lord Steyn); United Kingdom, House of Lords, King v. Bristow Helicopters Ltd. 

(Scotland) [2002] UKHL 7, para. 80 (Lord Hope); New Zealand, Court of Appeal, Zaoui v. 

Attorney-General (No. 2) [2005] 1 NZLR 690, para. 130 (Glazebrook J.); New Zealand, Court of 

Appeal, P. v. Secretary for Justice, ex parte A.P. [2004] 2 NZLR 28, para. 61 (Glazebrook J.); 

Germany, Federal Administrative Court, BVerfGE, vol. 104, p. 254, at pp. 256-257; judgment of 

29 November 1988, 1 C 75/86 [1988], Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, p. 765, at p. 766و 

(521) Villiger, Commentary ... أعال (ل  414ل )انظر احلاشيةat p. 431, para. 22و 

(522) Linderfalk, On the Interpretation of Treaties أعال (ل  446ل )انظر احلاشيةat p. 166و 

(523) WTO Appellate Body Report, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R 
and WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996, section E, p. 13و 

(524) Kolb, Interprétation et création du droit international (Brussels, Bruylant, 2006), pp. 506-507و 

(525) Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition (Cambridge, United Kingdom, Cambridge 
University Press, 2013), at p. 239و 

(526) Karl, Vertrag und spätere Praxis ... أعال (ل  454ل )انظر احلاشيةat pp. 114 et seqو 
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  5 ارستنتاج
 إسناد الممارسة القحقة

 32و 31 ميكأأأأأأ  أن تتأأأأأأأفل  امل ارسأأأأأأأة الالحقأأأأأأأة مبقتضأأأأأأأى املأأأأأأأادتني -1 
سأأألوك يف تطبيأأأق معا أأأدة ميكأأأ  دسأأأ اد  دىل طأأأر  مأأأ  أطأأأرا  املعا أأأدة مبوجأأأب  مأأأ 

 القانون الدويلو
يف  لأأك سأألوك اةهأأات الفاعلأأة غأأري  يشأأك  أي سأألوك آخأأرل مبأأا ال -2 

 يكأأون أن  لأأك مأأع ونأأووو 32و 31 رسأأة الحقأأة مبقتضأأى املأأادتنيالتاسعأأة للأأدولل مما
 واملعا دة اطرا  الالحقة امل ارسة تقدير ع د م اسبا   السلوك   ا

 التعليق  
مسأأفلة اةهأأات الأأيت ميكأأ  أن تصأأدر ع هأأا ممارسأأة الحقأأة  5 يت أأاول مشأأروع االسأأت تاج (1)

 31 وتوضأأح عبأأارة "مبقتضأأى املأأادتني و1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأا  32و 31 مبقتضأى املأأادتني
" أن مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا ي طبأأق علأأى مأأ  مأأ  امل ارسأأة الالحقأأة سوصأأفها وسأأيلة تفسأأري 32و

ل وامل ارسأأأة الالحقأأأة سوصأأأفها وسأأأيلة تفسأأأري 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3  ات حجيأأأة مبوجأأأب الفقأأأرة
ة اإلنأاب اةهأات سصأيغ 5 مأ  مشأروع االسأت تاج 1 و وتعأر  الفقأرة32 تك يلية مبوجب املادة

ل سي  أا 32و 31 اليت ميك  أن يشك  سلومها يف تطبيق املعا دة ممارسة الحقة مبقتضى املادتني
يشك  ممارسة الحقأةل ودن جأاوت االسأتعانة سأ  يف  سصيغة ال في السلوك ال ي ال 2 تبني الفقرة

 تقدير امل ارسة الالحقة اطرا  معا دةو

 ارسة الحقةالسلوك ال ي يشك  مم -1 الفقرة  
ميكأأأأ  … ل ساسأأأأتخدامها عبأأأأارة "سأأأألوك 5 مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 1 تقتأأأأبس الفقأأأأرة (2)

)أ( مأأ  املأأواد 2 دسأأ اد  دىل طأأر  مأأ  أطأأرا  املعا أأدة مبوجأأب القأأانون الأأدويل"ل مفأأردات املأأادة
مصأطلح "سألوك"  يشأ  و ومأ  مثل (527)املتعلقة مبسوؤلية الدول ع  اافعال غري املشأروعة دوليأا  

 يف سألوك أجهأ ة الدولأةل سأ  يشأ   أيضأا  السألوك الأ ي ي حصأر ع  واالمت أاع عأ  الفعأ  والالف
ل مبوجأأب القأأانون الأأدويلل دسأأ اد  علأأى أي  أأو دىل طأأر  يف معا أأدةو واإلشأأارة دىل املأأواد ميكأأ 

تقتضأي مأع  لأك اشأرتاط أن يكأون  املتعلقة مبسؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا ل ال
 ( أدنا (و8وك املعر "غري مشروع دوليا " )انظر الفقرة )السل
عأ  مثأال  ج يأرة ماسيكيلي/سأيديدوومشفت حمك ة العأدل الدوليأة يف القضأية املتعلقأة  (3)

ي شأأف مباشأأرة عأأ  سأألوك ااطأأرا ل لك أأ  يشأأك ل مأأع  لأأكل مثأأاال   للسأألوك  ي الصأألة الأأ ي ال
__________ 

 vol. II ,2001… Yearbookاملواد املتعلقة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا  والتعليقأات عليهأال  (527)

(Part Two) and corrigendum, p. 35, para. (4)[ أدنأا  مسأفلة دسأ اد 11] 12 ؛ وتعاجَل يف مشروع االسأت تاج
 فسري املعا داتوالسلوك الالحق  ي الصلة دىل امل ظ ات الدولية اغراض ت
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غالل أفأأراد قبيلأأة املاسأأوسيا احملليأأة امل أأتظم ة يأأرة علأأى ممارسأأة الأأدولو فقأأد اعتأأربت احملك أأة أن اسأأت
واقعأأة علأأى احلأأدود سأأأني ناميبيأأا )ج أأوب غأأرب أفريقيأأأا سأأاسقا ( وسوتسأأوانا )سيتشأأواناالند سأأأاسقا (ل 

 م  اتفاقية فيي ا د ا ما: 31 ()ب( املادة3ميك  اعتبار  ممارسة الحقة ساملعا الوارد يف الفقرة )
طات مأأأاسريفي سأأأفن احلأأأدود الأأأيت رمستهأأأا معا أأأدة "ووو رُسأأأ  ساعتقأأأاد لأأأدى سأأأل 

تتبع مسار ق أاة تشأويب اة وسيأة؛ مث ان سألطات سيتشأواناالند مانأت علأى  1890 عا 
 و(528)علم تا  س لكل وقبلت  لك ساعتبار  تفميدا  للحدود اليت رمستها املعا دة"

ق املعا أدة ميكأ  ضأ  ا ل سجشأارهتا دىل أي سألوك يف تطبيأ 1 الفقأرة تقصد ومع  لكل ال (4)
دس اد  دىل طر  يف املعا دةل سفن أي سلوك م    ا القبي  يشأك  سالضأرورةل يف حالأة سعي هأال 
ممارسة الحقة اغراض تفسري املعا دةو و  ا  و الغرض م  استخدا  عبارة "ميك  أن تتأفل "و 

مأأع موقأأ  يتعلأأق سسأألوك أجهأأ ة الدولأأة الأأ ي قأأد يت أأا   و أأ ا التوضأأيح مهأأم سوجأأ  خأأاص في أأا
 رمسي معل  م  الدولة دواء مسفلة معي ةل ويفضي سالتايل دىل لبس يف سلوك الدولةو

علأأى وجأأ  التحديأأد  5 د ا مأأان يتعأأني أن يت أأاول مشأأروع االسأأت تاج وناقشأأت اللج أأة مأأا (5)
اغأأراض  وجيهأأةمسأأفلة الظأأرو  الأأيت يكأأون يف ظلهأأا سأألوك أجهأأ ة الدولأأة الأأدنيا ممارسأأة الحقأأة 

 أأأ ا الصأأأددل أشأأأار العديأأأد مأأأ  أعضأأأاء اللج أأأة دىل صأأأعوسة الت ييأأأ  سأأأني   أأأداتو ويفتفسأأأري املعا
سي ا سال ظر دىل الفروق الكبرية اليت تطبأع الت ظأيم الأداخلي إلدارة  أجه ة الدولة الدنيا والعليال ال

ل سقأدر اةهأاو املعأر يف اهلأر  الرتاتأح للدولأة موقأعالدولو وُأشري أيضا  دىل أن املعيأار الوجيأ  لأيس 
 أأأأو الأأأأدور الفعلأأأأي هلأأأأ ا اةهأأأأاو يف تفسأأأأري وتطبيأأأأق أي معا أأأأدة سعي هأأأأاو وسأأأأال ظر دىل تعقأأأأد  مأأأأا

ي بغأأأي ت أأأاول  أأأ   املسأأأفلة يف مأأأنت  السأأأي اريو ات امل ك أأأة وت وعهأأأال خلصأأأت اللج أأأة دىل أنأأأ  ال
 ل س  يف التعليق علي و5 مشروع االست تاج

وسطبيعأأأة احلأأأالل ميكأأأ  أن تصأأأدر امل ارسأأأة الالحقأأأة للأأأدول يف تطبيأأأق معا أأأدة عأأأ  مبأأأار  (6)
و ومأع  لأكل سأال ظر دىل 1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  7 املسؤولني احلكوميني املشار دليهم يف املادة

ة يطبقهأأا يف العأأادة مبأأار املسأأؤولني  أأؤالءل فأأجن احملأأامم واهليئأأات القضأأأائي أن معظأأم املعا أأدات ال
الدولية قد أقرت سفن سلوك السلطات الدنيا ميك  أيضأا ل سشأروط معي أةل أن يشأك  ممارسأة الحقأة 

املتعلقأأأأة يف تطبيأأأأق معا أأأأدةو وس أأأأاء علأأأأى  لأأأأكل أقأأأأرت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة يف القضأأأأية  وجيهأأأأة
مأأأأأأ  القأأأأأأانون العأأأأأأا  ملأأأأأأؤمتر اة يأأأأأأرة  95 أن املأأأأأأادة رعايأأأأأأا الواليأأأأأأات املتحأأأأأأدة يف املغأأأأأأرب حبقأأأأأأوق

ي بغي تفسأري ا تفسأريا  مرنأا  يف ضأوء عأد  اتسأاق ممارسأة السألطات اة رميأة  (529)(1906) دويلال
ميكأأأ  أن  الوجيهأأأةو ويؤمأأأد االجتهأأأاد القضأأأائي هليئأأأات التحكأأأيم أن امل ارسأأأة الالحقأأأة (530)احملليأأأة

اعتأأربت ل  يئأة التحكأيم املتعلأأق سالأديون اخلارجيأأة املانيأاقأأرار  تصأدر عأ  مسأأؤولني أدىن مرتبأة و ويف
__________ 

(528) Kasikili/Sedudu Island أعال (ل  395ل )انظر احلاشيةat p. 1094, para. 74و 

(529) 34 Stat. 2905 (1902-1907)و 
(530) Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of 

August 27th, 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211و 
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اهليئأأة أن رسأأالة موجهأأة مأأ  س أأك دنكلأأرتا دىل اإلدارة االحتاديأأة ااملانيأأة للأأديون تعأأد ممارسأأة الحقأأة 
ال ظأأأأا  الضأأأأريح الأأأأ ي حيكأأأأم املعاشأأأأات التعاقديأأأأة املدفوعأأأأة لل سأأأأؤولني قضأأأأية  و ويف(531)وجيهأأأأة

أل ممارسأة ددارة ل قبلأت  يئأة التحكأيمل مأ  حيأث املبأداملتقاعدي  مأ  اليونسأكو واملقي أني يف فرنسأا
الضأأأرائب الفرنسأأأية سعأأأد  جبايأأأة الضأأأرائب علأأأى املعاشأأأات التعاقديأأأة ملأأأوظفي اليونسأأأكو ساعتبار أأأا 

و ومأأع  لأأكل اعتأأربت  يئأأة التحكأأيم يف هنايأأة املطأأا  أن سعأأض التصأأرحيات وجيهأأةممارسأأة الحقأأة 
 و(532)ثرالرمسية املخالفة ل لك والصادرة ع  سلطة أعلى  ي احلكومة الفرنسيةل حامسة اا

و كأأأ ال يبأأأدو أن ممارسأأأات املسأأأؤولني اادىن مرتبأأأة واحملليأأأني ميكأأأ  أن تشأأأك  ممارسأأأة  (7)
ل ود ا مأان يُتوقأع مأا   لأبس فيهأا سشأك  د ا مانت     امل ارسأة ال‘ يف تطبيق معا دة‘الحقة 

 و(533)مدة وم ية معقولةغضون ت اقضها يف  أن تكون احلكومة على علم هب   امل ارسة وأهنا مل
تر اللج أة أن مأ  الضأروري تضأييق نطأاق السألوك امل اسأب سجضأافة عبأارة "اغأراض  ومل (8)

و وقأأأد سأأأبق أن اقأأأرتح املقأأأرر اخلأأأاص  أأأ ا لكأأأي ُيسأأأتبعد مأأأ  نطأأأاق عبأأأارة (534)تفسأأأري املعا أأأدة"
"امل ارسة الالحقة" سألوك  ميكأ  دسأ اد  دىل دولأة لكأ  الغأرض م أ  لأيس التعبأري عأ  موقأ   ي 

و سيأأد أن اللج أأة اعتأأربت أن اشأأرتاط أن يكأأون أي (535)ة سشأأفن تفسأأري معا أأدةصأألة لتلأأك الدولأأ
فيأأأ  الكفايأأأة نطأأأاق  سأألوك  ي صأأألة داخأأأال  وجوسأأأا  "يف تطبيأأأق املعا أأأدة" مأأأ  شأأأفن  أن يقيأأأد مبأأأا

أن مفهو  "تطبيق املعا أدة" يتطلأب التصأر  حبسأ  نيأةل  ميك  أن يكون سلوما   ا صلةو ومبا ما
 و(536)البنّي  رج ع    ا ال طاق فجن سوء تطبيق املعا دة

 السلوك ال ي ال يشك  ممارسة الحقة -2 الفقرة  
مأ  مجلتأنيو وتشأري اة لأة ااوىل دىل أن أي  5 م  مشروع االسأت تاج 2 وتتفل  الفقرة (9)

يف  لأك سألوك اةهأات الفاعلأة غأري التاسعأة للأدولل  ل مبأا1 سلوك غري السلوك امل مور يف الفقرة
__________ 

(531) Case concerning the question whether the re-evaluation of the 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), pp. 67-145, at pp. 103-104, para. 31و 

(532) Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in 
France, Decision, 14 January 2003, UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), pp. 231-266, at 

p. 257, para. 66 and p. 259, para. 74و 
Chanaki, L’adaptationانظأر  (533) des traités  ,at pp. 323-328; Gardinerأعأأال (ل 440)انظأر احلاشأية  ...

Treaty Interpretation (footnote 5 above), أعال (ل 392ل )انظر احلاشية at p. 269-270; M. Kamto, "La 

volontédel’Étatendroit-Recueil des cours ... 2004, vol. 310, pp. 9-428, pp. 142,"international

144; Dörr, "Article 31 ..." أعال (ل  439ل )انظر احلاشيةat pp. 555-556, para. 78و 

 (و1 ل الفقرة4 )مشروع االست تاج 144 ل الفقرةA/CN.4/660انظر  (534)

 و120 ل الفقرة46 ل الصفحةاملرجع نفس  (535)

 أعال و 4 ( م  التعليق على مشروع االست تاج19انظر الفقرة ) (536)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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و وأضأأأيفت عبأأأارة "سأأألوك آخأأأر" للت ييأأأ  32و 31 رسأأأة الحقأأأة مبقتضأأأى املأأأادتنييشأأأك  مما ال
الوقأت نفسأ ل رأت  و ويف1 والسألوك املأ مور يف الفقأرة 2 سوضوح سني السلوك امل مور يف الفقأرة

نأأوو أن يكأون م اسأبا  يف "تقأدير" امل ارسأة الالحقأأة  1 اللج أة أن السألوك غأري املشأ ول سأالفقرة
 اطرا  املعا دةو

سي شأف عأ  اةهأات املأدعوة دىل تطبيأق  و"امل ارسة الالحقأة يف تطبيأق معا أدة"  أي مأا (10)
صأأأأاغت حمك أأأأة املطالبأأأأات املتعلقأأأأة قأأأأد املعا أأأأدةل و أأأأي يف العأأأأادة الأأأأدول ااطأأأأرا  نفسأأأأهاو و 

 الواليات املتحدة القاعدة العامة يف   ا اجملال على ال حو التايل: - سجيران
ا يف تفسأأري املعا أأدات أن تراعأأىل دىل جانأأب السأأياقل "مأأ  املبأأادئ املعأأرت  هبأأ 

سأد أن تكأون ممارسأة  أي ممارسة الحقة يف تطبيق معا أدة دوليأةو سيأد أن  أ   امل ارسأة ال
 يتعلق ستفسري تلك املعا دةو أطرا  املعا دة وممارسة جتسد اتفاق ااطرا  في ا

ك املرمأأأأ يل ميأأأأان تأأأأاسع ويف حأأأأني أن أحأأأأد املشأأأأارمني يف مفاوضأأأأات التسأأأأويةل أي الب أأأأ 
إليران وسالتايل ميك  دس اد ممارسأت  إليأران ساعتبار أا أحأد أطأرا  دعالنأات اة ائأرل فأجن اةهأات 

التسأأأويات نفسأأأهال أي س أأأوك الواليأأأات املتحأأأدةل  املشأأأارمة ااخأأأرى يف مفاوضأأأات التسأأأوية ويف
اد ا يف حأأد  اهتأأا دىل ميكأأ  دسأأ  ليسأأت ميانأأات تاسعأأة حلكومأأة الواليأأات املتحأأدةل وممارسأأتها ال

 و(537)اة ائر" اتالواليات املتحدة ساعتبار ا الطر  اآلخر يف دعالن
جتسأأأيد  أأ   القاعأأأدة  5 ويأأراد ساة لأأة ااوىل مأأأ  الفقأأرة الثانيأأأة مأأ  مشأأأروع االسأأت تاج (11)

العامةو فهي تؤمد الأدور ااساسأي الأ ي تضأطلع سأ  الأدول ااطأرا  يف معا أدة سوصأفها سأيدة 
 يسأأتبعد دمكانيأأة أن يتخأأ    أأ ا مأأاواملسأأؤولة عأأ  تطبيقهأأا يف هنايأأة املطأأا و ولأأيس يف املعا أأدة

__________ 

 Iran-United States Claims Tribunal, United States of America et al. v. Islamic Republic ofانظأر  (537)
Iran et al., 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, Interlocutory Award No. ITL 

83-B1-FT (Counterclaim), The Islamic Republic of Iran v. United States of America, ibid., vol. 38 

(2004-2009), p. 77, at pp. 124-125, paras. 127-128  و وانظر أيضاIran-United States Claims Tribunal, 

Interlocutory Award No. ITL 37-111-FT, International Schools Services, Inc. (ISS) v. National 

Iranian Copper Industries Company (NICICO), ibid., vol. 5 (1984), p. 338, Dissenting Opinion of 

President Lagergren, p. 348, at p. 353: "... the provision in the Vienna Convention on subsequent 

agreements refers to agreements between States parties to a treaty, and a settlement agreement 

between two arbitrating parties can hardly be regarded as equal to an agreement between the two 

States that are parties to the treaty, even though the Islamic Republic of Iran was one of the 

arbitrating parties in the case" دعالنأات اة ائأر )دعأالن حكومأة مجهوريأة اة ائأر الدميقراطيأة و لالطأالع علأى
الشأأأأعبية ودعأأأأالن حكومأأأأة مجهوريأأأأة اة ائأأأأر الدميقراطيأأأأة الشأأأأعبية سشأأأأفن تسأأأأوية املطالبأأأأات املقدمأأأأة مأأأأ  حكومأأأأة 

 ,International Legal Materialsالواليأأات املتحأأدة اامريكيأأة وحكومأأة مجهوريأأة ديأأران اإلسأأالميةل انظأأر: 

vol. 20, No. 1 (1981), pp. 224 and 230 (respectively), at pp. 232-233و) 



A/71/10 

GE.16-14345 194 

أيضأأا  سأألوك اةهأأات الفاعلأأة غأأري التاسعأأة للأأدول شأأكال  مأأ  أشأأكال تطبيأأق املعا أأدة مأأىت أمكأأ  
 و(538)دس اد  دىل دولة طر 

سأألوما   5 مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 2 وميكأأ  أن يكأأون أي "سأألوك آخأأر" مبفهأأو  الفقأأرة (12)
م سأأوسا  لعأأدة جهأأاتو وميكأأ  أن يكأأون  أأ ا السأألوكل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل ممارسأأة ل طأأرا  

دعالنأأا  مأأ  دولأأة ليسأأت طرفأأا  يف معا أأدة سشأأفن تفسأأري  أأ    أو "يف تطبيأأق املعا أأدة"تأأدخ   ال
يتعلأأق   يئأأة لتسأأوية امل اوعأأات في أأا    يئأأة دشأأرا  علأأى معا أأدة أودعالنأأا  مأأ ل أو(539)املعا أأدة

أفعاال  صأادرة عأ   يئأات تق يأة ملفتهأا مأؤمترات الأدول ااطأرا   ل أو(540)ستفسري املعا دة املع ية
البيانأأات الصأأادرة  خمتلأأ  أشأأكال السأألوك أو ستقأدمي املشأأورة سشأأفن ت فيأأ  أحكأأا  املعا أأداتل أو

 ة للدولوع  جهات فاعلة غري تاسع
 2 وي بغي أن تُفهم عبارة "تقأدير امل ارسأة الالحقأة" الأواردة يف اة لأة الثانيأة مأ  الفقأرة (13)

مبع ا ا العأا  حبيأث تشأ   مأال  مأ  الوقأو  علأى وجأود ممارسأة الحقأةل وحتديأد اامهيأة القانونيأة 
اةهأات الفاعلأة  سألوك اةهأات ااخأرىل مثأ  امل ظ أات الدوليأة أو لتلك امل ارسأةو وسيانأات أو

أن  غري التاسعة للدولل ميك  أن تعرب ع  وجود ممارسة الحقة  ات صلة ل طرا  يف معا دة أو
ي بغأأي مأأع  لأأك اخللأأ  سأأني سأألوك اةهأأات ااخأأرىل الأأ ي يعأأرب عأأ  ممارسأأة  و وال(541)تُأأؤ ن هبأأا

 ارسأة املسأ دة يف  لأك امل يُؤ ن هبال مع ممارسة أطرا  املعا دة أنفسأهال مبأا الحقة ل طرا  أو
يف تقأدير  ميكأ  أن تسأا مل يف حأد  اهتأال دال دليهاو ففنشطة اةهات اليت ليسأت دوال  أطرافأا  ال

  طرا  يف معا دةولامل ارسة الالحقة 
وميكأأ  أن تكأأون مقأأررات امل ظ أأات الدوليأأة وقراراهتأأا وممارسأأاهتا ااخأأرى يف حأأد  اهتأأا  (14)

مأأ   2 ةاملأأاد مأ ( ي) الفرعيأأة الفقأرة يف مأأثال   سأ  معأأرت  اامأر و أأ ام اسأبة لتفسأأري املعا أداتو 
ساعتبار أأا أحأأد أشأأكال  "امل ارسأأة املسأأتقرة يف امل ظ أأة"ل الأأيت تشأأري دىل 1986 اقيأأة فيي أأا لعأأا اتف

__________ 

 Dissenting Opinion of Parvizأعأال (ل  537ل )احلاشأية Iran-United States Claims Tribunalانظأر مأثال   (538)

Ansari, p. 97, at p. 99و 

للج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان:  33   رقأأممالحظأأات الواليأأات املتحأأدة اامريكيأأة علأأى التعليأأق العأأاانظأأر مأأثال   (539)
الت امأأأأأات الأأأأأدول ااطأأأأأرا  مبوجأأأأأب الربوتومأأأأأول االختيأأأأأاري امللحأأأأأق سالعهأأأأأد الأأأأأدويل اخلأأأأأاص سأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأة 

ل متأأأأأأأأأأأاح يف املوقأأأأأأأأأأأع التأأأأأأأأأأأايل: 3 ل الفقأأأأأأأأأأأرة1 ل الصأأأأأأأأأأأفحة2008 مأأأأأأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأأأأأأ رب  22 والسياسأأأأأأأأأأأيةل
http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdfمأأأان البيأأأان الأأأأ ي أدلأأأت سأأأ  الواليأأأأات  و وملأأأا

 Unitedاملتحأدة يتعلأق ستفسأري الربوتومأول االختيأاري امللحأأق سالعهأد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأأية )

Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171دولأة  (ل الأ ي ليسأت الواليأات املتحأدة طرفأا  فيأ  وال
 و5 م  مشروع االست تاج 2 متعاقدة علي ل فجن  يشك  "سلوما  آخر" مبقتضى الفقرة

 International Law Association, Committee on International Human Rights Law and انظأر مأثال   (540)

Practice, "Final report on the impact of findings of United Nations Human Rights treaty bodies", 

Report of the Seventy-first Conference, Berlin, 16-21 August 2004 (London, 2004), p. 621, 

paras. 21 et seqو 

 وat p. 270أعال (ل  392ل )انظر احلاشية Gardiner, Treaty Interpretationانظر:  (541)

http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf
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د ا مانأت ممارسأة امل ظ أات  مبسأفلة مأا دال 5 يتعلأق مشأروع االسأت تاج و وال(542)قواعد امل ظ ة""
 لى ممارسة م اسبة صادرة ع  الدول ااطرا  يف معا دةوالدولية ميك  أن تدل ع

وتقأأارير امل ظ أأات الدوليأأة علأأى الصأأعيد العأأاملي الأأيت تعأأد س أأاء علأأى تكليأأ  صأأادر هلأأا  (15)
حبصر ممارسات الدول يف  أال سعي أ ل ميكأ  أن تكأون هلأا حجيأة مبأرية يف تقأدير  أ   امل ارسأةو 

واملعأأأأايري لتحديأأأأد مرمأأأأ  الالّجأأأأئ مبقتضأأأأى اتفاقيأأأأة دليأأأأ  اإلجأأأأراءات فعلأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل يعأأأأد 
ل و أأو دليأأ  صأأادر عأأ  مفوضأأية املتعلقأأني سوضأأع الالجئأأني 1967 وسروتومأأول عأأا  1951 عأأا 

)يشأأأار دليأأأ  في أأأا يلأأأي ساسأأأم "دليأأأ  مفوضأأأية شأأأؤون اامأأأم املتحأأأدة السأأأامية لشأأأؤون الالجئأأأني 
و ويصدق الشأيء نفسأ  (543)ع ها الالجئني"( ع ال  مه ا  يعكس ممارسة الدول ويقد  درشادات

الأأيت تتضأأ   جت يعأأا  م هجيأأا  جتريأأ  اللج أأة التاسعأأة جمللأأس  1540 يسأأ ى مصأأفوفة القأأرار علأأى مأأا
و (544)( لتأأداسري الت فيأ  الأيت تتخأأ  ا الأدول ااعضأأاء2004)1540 اامأ  امل شأفة ع أأال  سأالقرار

ث ودنتأأأأاج وتكأأأأديس تتعلأأأأق ست فيأأأأ  اتفاقيأأأأة حظأأأأر اسأأأأتحدا مأأأأ  حيأأأأث دهنأأأأاوتشأأأأك  املصأأأأفوفةل 
ااسأأأأألحة البكرتيولوجيأأأأأة )البيولوجيأأأأأة( والتكسأأأأأي ية وتأأأأأدمري تلأأأأأك ااسأأأأألحةل )اتفاقيأأأأأة ااسأأأأألحة 

ل دثباتا  (546)1993 ل وم لك اتفاقية حظر ااسلحة الكي يائية لعا (545)1972 البيولوجية( لعا 
 و(547)لل  ارسة الالحقة للدول ااطرا  يف تي ك االتفاقيتني وتقيي ا  هلا

وميك  أيضا  أن تؤدي اةهأات الفاعلأة ااخأرى غأري التاسعأة للدولأة دورا  مه أا  يف تقأدير  (16)
امل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا  يف تطبيأأق معا أأدةو ومأأ  اامثلأأة الوجيهأأة علأأى  لأأك اللج أأة الدوليأأة 

و فعالوة على ت في  اللج ة الدولية للصليب اامحر والية عامأة خولتهأا ديا أا (548)للصليب اامحر
__________ 

يف مرحلأأة الحقأأة مأأ  ااع أأال املتعلقأأة هبأأ ا  يعأأاجَل  أأ ا اةانأأب مأأ  امل ارسأأة الالحقأأة في أأا  أأص معا أأدة مأأا (542)
 املوضوعو

املتعلقأأني سوضأأع  1967 وسروتومأأول 1951 دليأأ  اإلجأأراءات واملعأأايري لتحديأد مرمأأ  الالّجأأئ مبقتضأأى اتفاقيأة‘انظأر  (543)
 /HCR/1P/4/ENG/REV. 3 (www.refworld.org/docid(ل 2011ااول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ رب )مأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون  ‘الالجئأأأأأأأأأأأأأأأأأأني

4f33c8d92.htm)الرأي القائ  سأفن الأدلي  نفسأ  يعأرب عأ  ممارسأة الأدولل فقأد رفضأت ل عأ  صأوابل  ل الت هيد؛ أما
 Semunigus v. The Minister for Immigration & Multicultural Affairsاحملك أة االحتاديأة ااسأرتالية يف قضأية 

[1999] FCA 422 (1999), Judgment, 14 April 1999, paras. 5-13  ؛ ومع  لكل فجن للدلي  وونا  اسأتدالليا  مبأريا
مأأ  االتفاقيأأة اخلاصأأة  35 مأأ  املأأادة 1 ساعتبأأار  سيانأأا  صأأحيحا  مل ارسأأة الأأدول الالحقأأةو فحجيتأأ  قائ أأة علأأى الفقأأرة

( الأيت تأ ص علأى United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 137) 1951 سوضأع الالجئأني لعأا 
أن "تتعهد الأدول املتعاقأدة سالتعأاون مأع مفوضأية اامأم املتحأدة لشأؤون الالجئأنيل ووو يف ممارسأة وظائفهأال وتتعهأد 

 على وج  اخلصوص ستسهي  مه تها يف اإلشرا  على تطبيق أحكا      االتفاقية"و

)ج( م  امل طوق؛ وحسأب املوقأع 8 ل الفقرة2004 نيسان/أسري  24 ( املؤرخ2004)1540 قرار  لس اام  (544)
الوسأيلة ااساسأية للج أة امل شأفة  1540 ل شكلت "مصأفوفة القأرار1540 الشبكي للج ة امل شفة ع ال  سالقرار

"ل 1540 لت ظأأأأأأيم املعلومأأأأأأات املتعلقأأأأأأة ست فيأأأأأأ  الأأأأأأدول ااعضأأأأأأاء لقأأأأأأرار  لأأأأأأس اامأأأأأأ  1540 ع أأأأأأال  سأأأأأأالقرار
(www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml (accessed 11 May 2016))و 

(545) United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860, p. 163و 

(546) United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757, p. 45و 

 وat p. 270 أعال (ل 392ل )انظر احلاشية Gardiner, Treaty Interpretationانظرل سوج  عا ل  (547)

(548) H.-P. Gasser, "International Committee of the Red Cross (ICRC)", Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law (www.mpepil.com), para. 20و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml%20(accessed%2011%20May%202016
http://www.mpepil.com/
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اتفاقيأأات ج يأأ  سشأأفن محايأأة ضأأحايا احلأأرب وال ظأأا  ااساسأأي للحرمأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر 
ل تقأأأأأد  اللج أأأأأة مأأأأأ  حأأأأأني آلخأأأأأر درشأأأأأادات تفسأأأأأريية التفاقيأأأأأات ج يأأأأأ  (549)واهلأأأأأالل اامحأأأأأر

ساالسأأأأأت اد دىل تكليأأأأأ  صأأأأأادر مبوجأأأأأب ال ظأأأأأا   (551)وسروتوموالهتأأأأأا اإلضأأأأأافية (550)1949 لعأأأأأا 
 يلي: م  ال ظا  ااساسي على ما 5 )و( م  املادة2 الفقرة و وت ص(552)ااساسي للحرمة

"يت ثأأأ  دور اللج أأأة الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأرل وفقأأأا  ل ظامهأأأا ااساسأأأيل علأأأى  
)و( الع أأ  علأأى فهأأم ونشأأر القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين … يلأأي:  وجأأ  اخلصأأوص يف مأأا

 الواجب التطبيق يف ال  اعات املسلحةل ودعداد أي تطوير ل "و
 2009 ت ادا  دىل     الواليةل نشرت اللج ة الدولية للصليب اامحرل مأثال ل يف عأا واس 

و (553)دليال  تفسرييا  ملفهو  املشارمة املباشرة يف ااع ال العدائية مبوجأب القأانون الأدويل اإلنسأاين
عرفيأأة والأأدلي  التفسأأريي نتأأاج "ع أأ  قأأا  سأأ  خأأرباء" اسأأت ادا  دىل حتليأأ  لل  ارسأأات التعا ديأأة وال

للدولل و و "يعكس املوق  املؤسسي للج ة الدولية للصليب اامحر سشفن السب  اليت ي بغي هبا 
 أأأ ا السأأأياقل نأأأدر سالأأأ مر مأأأع  لأأأك أن  و ويف(554)تفسأأأري ]القأأأانون الأأأدويل اإلنسأأأاين[ القأأأائم"

 1 لقرارالدول قد مررت تفميد دور ا ااساسي يف تطوير القانون الدويل اإلنساينو وسي  ا ي ّمر ا
( "سأاادوار 2011الصادر عأ  املأؤمتر الأدويل احلأادي والثالثأني للصأليب اامحأر واهلأالل اامحأر )

امله ة اليت تضطلع هبا اللج ة الدولية للصليب اامحر"ل فجن  "يشدد على الدور ااساسي للدول 
 و(555)يف تطوير القانون الدويل اإلنساين"

__________ 

 و25 ل الفقرةاملرجع نفس  (549)

 (ل1949آب/أغسأطس  12امليأدان )ج يأ ل  يف املسألحة سأالقوات واملرضى اةرحى حال لتحسني ج ي  اتفاقية (550)
United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31 )"؛ واتفاقيأة ج يأ  لتحسأني )"اتفاقيأة ج يأ  ااوىل

 12)ج يأأأأأ ل  حالأأأأأة اةرحأأأأأى واملرضأأأأأى وال أأأأأاجني مأأأأأ  السأأأأأف  الغارقأأأأأة مأأأأأ  أفأأأأأراد القأأأأأوات املسأأأأألحة يف البحأأأأأار
؛ واتفاقيأة ج يأ  سشأفن معاملأأة )"اتفاقيأأة ج يأ  الثانيأة"( No. 971, p. 85ل املرجأع نفسأ  (ل1949آب/أغسأطس 
)"اتفاقيأأة ج يأأأ   ibid., No. 972 p. 135ل املرجأأع نفسأأ  (ل1949آب/أغسأأطس  12)ج يأأ ل  أسأأرى احلأأرب

 (ل1949آب/أغسأطس  12)ج يأ ل  ؛ واتفاقية ج ي  سشأفن محايأة ااشأخاص املأدنيني يف وقأت احلأربالثالثة"(
 ول )"اتفاقية ج ي  الراسعة"(No. 973, p. 287ل املرجع نفس 

ل واملتعلأأق حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات 1949 آب/أغسأأطس 12 الربوتومأأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املؤرخأأة (551)
؛ United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512 p. 3 ل1977 املسلحة الدولية )الربوتومول ااول(ل

ل واملتعلأأق حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات 1949 آب/أغسأأطس 12 والربوتومأأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املؤرخأأة
 وNo. 17513, p. 609ل املرجع نفس  ل1977 املسلحة غري الدولية )الربوتومول الثاين(ل

 1995 دل يف عأأاميوُعأأ 1986 اعت أأد  املأأؤمتر الأأدويل اخلأأامس والعشأأرون للصأأليب اامحأأر يف ج يأأ  يف عأأا  (552)
 أيأأأأأأأأأأأأأأأأار/ 17 )طولأأأأأأأأأأأأأأأأع يف www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdfاح يف متأأأأأأأأأأأأأأأأو 2006و

 (و2016 مايو

(553) Geneva, 2009, p. 10 ح يف ل متاwww.icrc.org. 

 و9 ل الصفحةاملرجع نفس  (554)

 و2011 مانون ااول/ديس رب  1 سشفن تع ي  احل اية القانونية لضحايا ال  اعات املسلحةل 1 القرار (555)

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf
http://www.icrc.org/
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ةهات غري التاسعة للدول اليت ميكأ  أن تكأون وجيهأة وم  اامثلة ااخرى على سلوك ا (17)
لتقدير امل ارسة الالحقة للدول ااطرا  أنشطة مرصد ال خائر الع قودية )املرصأد(ل و أو مبأادرة 
مشأأأأرتمة سأأأأني احل لأأأأة الدوليأأأأة حلظأأأأر االغأأأأا  اارضأأأأية واالئأأأأتال  امل أأأأا ض للأأأأ خائر الع قوديأأأأةو 

التفاقيأة حظأر اسأتع ال وتكأديس ودنتأاج  (556)الواقأع حبكأمويتصر  املرصد سوصف  نظا  مراقبأة 
ل واتفاقيأأأة (557))اتفاقيأأأة أوتأأأاوا( 1997 ونقأأأ  االغأأأا  املضأأأادة ل فأأأراد وتأأأدمري تلأأأك االغأأأا  لعأأأا 

و ويُعِأد املرصأد قأوائم جأرد لبيانأات وممارسأات (558))اتفاقية دسلأ ( 2008 ال خائر الع قودية لعا 
 و(559)ل مسائ  تفسريية تتعلق ساتفاقية دسل مجلة أموريف الدول ااطرا  واملوقعةل وحيددل 

ويظهر مثاال اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر واملرصأد أن ساسأتطاعة اةهأات غأري التاسعأة  (18)
للدول أن تقد  أدلة قي ة على امل ارسات الالحقة ل طأرا ل وتسأهم يف تقيأيم  أ   اادلأةل سأ  

 ارسأاتو ومأع  لأكل ميكأ  أن تسأعى اةهأات غأري وساستطاعتها أن تسأعى دىل تشأكي  تلأك امل
سأد  التاسعة للدول دىل حتقيق غاياهتا  ي اليت قد  تل  عأ  غايأات الأدول ااطأرا و ومأ  مثّل ال

 م  استعراض تقيي اهتا سعني ناقدةو
ل 5 د ا مأان ي بغأي هلأا أن تشأري أيضأا ل يف نأص مشأروع االسأت تاج ونظرت اللج ة يف مأا (19)

يف  ا  كأأون م اسأأبيقأأد  الأأ ية االجت اعيأأة" سوصأأفها مثأأاال  علأأى "السأألوك اآلخأأر ووو دىل "امل ارسأأ
و ومراعأأاة مأأ  اللج أأة للشأأواغ  الأأيت أعأأرب ع هأأا (560)تقأأدير امل ارسأأة الالحقأأة اطأأرا  معا أأدة"

عدد م  أعضائها دواء معا  لك املفهأو  ووجا تأ ل ارتأفت اللج أة أن مأ  اافضأ  ت أاول مسأالة 
 "لل  ارسة االجت اعية" يف التعليقو الوجا ة امل ك ة

القبأأول االجت أأاعي "واعتأأربت احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأان يف سعأأض ااحيأأان أن  (20)
لغأأأأأأرض تفسأأأأأأري  ةوجيهأأأأأأمأأأأأأ  الع اصأأأأأأر ال (562)"التغأأأأأأريات االجت اعيأأأأأأة الرئيسأأأأأأية"و (561)"املت ايأأأأأأد

 ‘القبأأول االجت أأاعي‘ وأ‘ سأأالتغريات االجت اعيأأة‘احتجأأاج احملك أأة  ظأأ املعا أأداتو ومأأع  لأأكل 
و ويصدق   ا سوج  خاص على قضيتني مه تني مها (563)مرتبطا  يف هناية املطا  مب ارسة الدول

__________ 

 وwww.the-monitor.orgانظر  (556)

(557) United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597, p. 211و 

(558) United Nations, Treaty Series, vol. 2688, No. 47713, p. 39و 

 وCluster Munitions Monitor 2011, pp. 24-31انظر مثال   (559)

 وparas. 129 et seqل A/CN.4/660انظر  (560)

(561) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, 11 July 2002, ECHR 2002-VI, 
para. 85و 

 و100 ل الفقرةاملرجع نفس  (562)

 I. v. the United Kingdom [GC], no. 25680/94, 11 July 2002, para. 65; Burden andانظأر أيضأا   (563)
Burden v. the United Kingdom, no. 13378/05, 12 December 2006, para. 57; Shackell v. the United 

Kingdom (dec.), no. 45851/99, 27 April 2000, para. 1; Schalk and Kopf v. Austria, no. 30141/04, 

24 June 2010, para. 58و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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و ففأأأي قضأأأية (565)ومريسأأأتني غأأأودوي  ضأأأد امل لكأأأة املتحأأأدة (564)دادجأأأون ضأأأد امل لكأأأة املتحأأأدة
ل خلصأأأأت احملك أأأأة دىل أن   أأأأاك "تسأأأأاحما  مت ايأأأأدا  دواء السأأأألوك دادجأأأأون ضأأأأد امل لكأأأأة املتحأأأأدة

اة سأأي املثلأأي" مأأ  خأأالل اإلشأأارة دىل أنأأ  "يف الغالبيأأة العظ أأى مأأ  الأأدول ااعضأأاء يف  لأأس 
م اسأبا  التعامأ  مأع امل ارسأات اة سأية املثليأةل متلأك املعروضأة اآلن علأى  يعد ضروريا  أو أوروسال مل

 حد  اهتا مسفلة تسري عليها ج اءات القانون اة ائي"ل وسالتايل فجن احملك أة احملك ةل ساعتبار ا يف
تسأأأتطيع أن "تغأأأض الطأأأأر  عأأأ  التغأأأأريات املشأأأهودة الأأأأيت حأأأدثت يف  أأأأ ا الصأأأدد يف القأأأأانون  ال

و وأشأأارت احملك أأة مأأأ لك دىل أن "السأألطات يف آيرل أأدا الشأأأ الية (566)الأأداخلي للأأدول ااعضأأأاء"
مريسأتني غأودوي  ضأد قضأية  و ويف(567)لس وات ااخرية ع  دنفأا  القأانون"نفسها قد امت عت يف ا

نأأ اع فيهأأا علأأى وجأأود توجأأ  دويل  ل أولأأت احملك أأة أمهيأأة "ل دلأأة الواضأأحة الأأيت الامل لكأأة املتحأأدة
لصأأأاح ويأأأادة القبأأأول االجت أأأاعي ملغأأأايري اهلويأأأة اة سأأأية فحسأأأبل سأأأ  مأأأ لك لصأأأاح  مسأأأت ر ال

 "و(568)وية اة سية اةديدة ملغايري اهلوية اة سية سعد ع لية التحوُّلاالعرتا  القانوين ساهل
و ك ال تتحقق احملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان م  أن التطورات االجت اعية ت عكس  (21)

فعال  يف ممارسات الدولو ويصدق   ا مثال  يف القضايا املتعلقأة سااطفأال املولأودي  خأارج نطأاق 
يف مكأأان ‘( الغجأأر)‘ايا املتعلقأأة سأأاحلق امل عأأو  ة اعأأات معي أأة مأأ  الرومأأا القضأأ ويف (569)الأأ واج

دقامأأة مؤقأأت  صصأأ  البلأأديات لكأأي تأأت ك   أأ   اة اعأأات مأأ  مواصأألة  أأ  عيشأأها القأأائم 
 و(570)الرتحال على
وميكأ  أن ُيسأت تج مأأ   لأك أن امل ارسأأة االجت اعيأة )الالحقأة( وحأأد ال ليسأت مافيأأة  (22)

ممارسة الحقة م اسبة يف تطبيأق معا أدةو ومأع  لأكل اعرتفأت احملك أة ااوروسيأة يف  اهتا لتشك  
 حلقوق اإلنسان أحيانا  سامل ارسة االجت اعية ساعتبار ا دسهاما  يف تقدير ممارسة الدولو

__________ 

(564) Dudgeon v. the United Kingdom, no. 7525/76, 22 October 1981, ECHR Series A No. 45, in 
particular para. 60و 

(565) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, 11 July 2002, ECHR 2002-VI, in 
particular para. 85و 

 ,Dudgeon v. the United Kingdom, no. 7525/76, 22 October 1981, ECHR Series A No. 45انظأر  (566)
para. 60و 

 واملرجع نفس  (567)

(568) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, 11 July 2002, ECHR 2002-VI, 
para. 85ل املرجع نفس انظر أيضا ل  ؛para. 90و 

(569) Mazurek v. France, no. 34406/97, 1 February 2000, ECHR 2000-II, para. 52انظر أيضا   ؛Marckx v. 

Belgium, no. 6833/74, 13 June 1979, ECHR Series A no. 31, para. 41; Inze v. Austria, no. 8695/79, 

28 October 1987, ECHR Series A no. 126, para. 44; Brauer v. Germany, no. 3545/04, 28 May 

2009, para. 40و 
(570) Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, 18 January 2001, ECHR 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. 100-101و 
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  الثالث الجزء
 العامة الجوانب

  6 ارستنتاج  
 تحديد ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة

حتديأأأأأأد االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى يسأأأأأأتل    -1 
ل سوجأأأ  خأأأاصل حتديأأأد مأأأا د ا مانأأأت ااطأأأرا  قأأأد ا أأأ تل 31مأأأ  املأأأادة  3 الفقأأأرة

وال يكأأأون احلأأأال مأأأ لك عأأأادة د ا  تفسأأأري املعا أأأدةو  سشأأأفنساتفأأأاق أو مب ارسأأأةل موقفأأأا  
فقأت علأى وضأع مانت ااطرا  قد اتفقت فق  على عد  تطبيق املعا دة مؤقتأا  أو ات

 )تداسري مؤقتة(وترتيب ع لي 

وميكأأأأ  أن تتخأأأأ  االتفاقأأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأأى  -2 
 أشكاال  مت وعةو 31م  املادة  3 الفقرة

ل سوجأأ  خأأاصل 32ويسأأتل   حتديأأد امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادة  -3 
 أمثر سلوما  يف تطبيق املعا دةو حتديد ما د ا مان سلوك طر  أو

 التعليق  
 أأو سيأأان ضأأرورة حتديأأد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة  6 الغأأرض مأأ  مشأأروع االسأأت تاج (1)

 الالحقةل ساعتبار ا وسيلة للتفسريو
 تفسري" سشفن"تعبري  - ل اة لة ااوىل1 الفقرة  

دىل أن حتديأد االتفاقأأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأأة  1 وتشأري اة لأة ااوىل مأأ  الفقأرة (2)
د ا  يسأتل   ديأالء اعتبأار خأاص ملسأفلة مأا 31 )أ( و)ب( مأ  املأادة3 اغراض الفقرتني الفرعيتني

د ا مانأت  مأا تفسأري معا أدةل أو سشأفنمب ارسأةل موقفأا   مانت ااطرا  قأد ا أ تل ساتفأاق أو
 ة ساعتبارات أخرىومدفوع

"سشأأفن  31 )أ( مأأ  املأأادة3 ونأأب أن تكأأون االتفاقأأات الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة الفرعيأأة (3)
تطبيأأأأأأق أحكامهأأأأأأا"ل ونأأأأأأب أن تكأأأأأأون امل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى الفقأأأأأأرة  تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة أو

"يف تطبيأأأأأأق املعا أأأأأأدة"ل وتثبأأأأأأت مأأأأأأ  مث اتفاقأأأأأأا  "سشأأأأأأفن تفسأأأأأأري  31 )ب( مأأأأأأ  املأأأأأأادة3 الفرعيأأأأأأة
ل 31 مأ  املأادة 3 والعالقة سني مصطلحي "التفسري" و"التطبيق" الأواردي  يف الفقأرة و(571)املعا دة"

"التفسأأري"  أأو الع ليأأة الأأيت يُوضأأأح مأأ  خالهلأأا معأأا معا أأدة مأأ  املعا أأأداتل   ليسأأت واضأأحةو ف
بأ  "التطبيأق" فيشأ   السألوك الأ ي متأاَرس مبوج أمثر م  أحكامهاو أمأا يف  لك معا حكم أو مبا

مليأا و و"التفسأري" يشأأري  مُيتثَأ  مبوجبأ  احكامهأا ج ئيأأا  أو احلقأوق امل صأوص عليهأا يف معا أأدةل أو
__________ 

 (و20)-(17والتعليق علي ل الفقرات ) 3-1 ل الفقرات4 انظر أعال  مشروع االست تاج (571)
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"التطبيق" فريم  على السألوك الفعلأي )اافعأال واالمت أاع عأ  اافعأال(و وهبأ ا  دىل ع لية    يةل أما
)انظأر  31 م  املادة 3 فقرةاملعال يكون املفهومان مت اي ي ل وقد يؤديان أغراضا  خمتلفة مبقتضى ال

 ( أدنا (ل غري أهن ا أيضا  مرتاسطان تراسطا  وثيقا  ويست د أحدمها دىل اآلخرو6)-(4الفقرات )
ل فأأأجن (572)معا أأأدة"تطبيأأأق"   ورغأأم أن سعأأأض جوانأأأب "التفسأأأري" قأأأد تبقأأأى دون صأأألة س (4)

 احلأأاالت حأأىت يف -تطبيأأق أي معا أأدة ي طأأوي سصأأورة شأأب  حت يأأة علأأى سعأأض ع اصأأر التفسأأري 
سأألوما  "سشأأفن  و ولأأ لكل فأأجن اتفاقأأا  أو(573)الأأيت تبأأدو فيهأأا القاعأأدة املع يأأة واضأأحة يف ظا ر أأا

سأألوما  "يف تطبيأأق" املعا أأدة يع يأأان مالمهأأا أن ااطأأرا  تتخأأ  موقفأأا   تفسأأري" املعا أأدة واتفاقأأا  أو
ا  موقفأأا  حمأأددا  حأأني تتخأأ  ااطأأر  و ويف(574)يتعلأأق ستفسأأري املعا أأدة يسأأ د دليهأأا موقأأ  في أأا أو

  سشأأأفن تفسأأأري اتفسأأأري معا أأأدة معي أأأة يف حأأأال دسأأأرا  "اتفأأأاق الحأأأق سأأأني ااطأأأر  سشأأأفنو ادفأأأا  
)البأأدي  ااول(ل فأأجن  أأ ا قأأد يكأأون أقأأ   31 )أ( مأأ  املأأادة3 املعا أأدة" مبقتضأأى الفقأأرة الفرعيأأة

تطبيأأأأأأق أحكامهأأأأأأا" مبقتضأأأأأأى الفقأأأأأأرة … سشأأأأأأفن … وضأأأأأوحا  يف حأأأأأأال دسأأأأأأرا  "اتفأأأأأأاق الحأأأأأأق 
و وا ا  موق  سشفن تفسري معا دة "مأ  خأالل (575))البدي  الثاين( 31 )أ( م  املادة3 رعيةالف

)ب( 3 التطبيق" ُيستش  ض  ا  أيضا  م  أفعأال سسأيطة لتطبيأق املعا أدة مبقتضأى الفقأرة الفرعيأة

__________ 

( أن التفسأري يعتأرب "توضأيح مأدلول الأ ص  أدفا  لأ " يف حأني أن التطبيأق "يعأر G. Harasztiيفيأد جو  أاراويت ) (572)
 ... G. Haraszti, Some Fundamental Problemsضأ  ا  حتديأد اآلثأار املرتتبأة علأى ااطأرا  املتعاقأدة" )انظأر 

ميكأ   ال ال(؛ غري أن  يقر سفن "أي قاعدة قانونيأة تتجلأى سأفي شأك  مأ  ااشأكp. 18 لأعال ( 446 )احلاشية
 (و15 الصفحةل املرجع نفس )د ا   توضيح مض وهنا"  أن تطبق دال

(573) Harvard Draft Convention on the Law of Treaties, American Journal of International Law Supp., 

vol. 29, 1935, p. 653, at pp. 938-939؛ وLord McNair, The Law of Treaties (Oxford, Clarendon 
Press, 1961), p. 372؛ وSinclair, TheViennaConventionتقريأر و ؛ p. 116أعأال (ل  393 )انظأر احلاشأية …

 ,Gardinerو؛ 423 (ل الفقأأرةCorr.1و A/CN.4/L.682) 2006 لالفريأأق الدراسأأي املعأأر ستجأأ ؤ القأأانون الأأدويل

Treaty Interpretation أعأال (ل  392 )انظأر احلاشأيةpp. 28-30 and 238؛ وYasseen, "L'interprétation des 

traitésp. 47; U. Linderfalk, "Is the hierarchical structure of articles 31أعأال (  393 )انظأر احلاشأية "… 

and 32 of the Vienna Convention real or not? Interpreting the rules of interpretation", Netherlands 

International Law Review, vol. 54, No. 1 (2007), pp. 141-144 and p. 147؛ وG. Distefano, "La 

pratique subséquente des États parties à un traité", Annuaire français de droit international, vol. 40 

(1994), p. 44 ؛Villiger,Therulesoninterpretationوp.111أعال (ل  439 )انظر احلاشية "…" 

(574) Gardiner, Treaty Interpretation لأعال ( 392 )انظر احلاشية p. 266؛ وLinderfalk, On the Interpretation 

of Treaties لأعال ( 446 )انظر احلاشية p. 162؛ وKarl, Vertrag und spätere Praxis …  انظر(
,Dörr؛ وpp. 114 and 118 لأعال ( 454 احلاشية "Article  31,p. 556 لأعال ( 439 )انظر احلاشية "…

paras. 80 and 82و  
يوضأأحا قأأ ل  ي اقشأأا ومل رتاح مأأ  سامسأأتانل ولكأأ  نطاقأأ  وغرضأأ  ملوقأأد عأأرض  أأ ا البأأدي  الثأأاين س أأاء علأأى اقأأ (575)

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Secondانظأر 

Sessions, Vienna 26 March-24 May 1968 and 9 April-22 May, Summary records of the plenary 

meetings and of the meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations 

publications, Sales No. E.68V.7), 31st meeting, 19 April 1968, p. 168, para. 53و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/corr.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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و ومأأأ  مثل فأأأجن (576)ل أي مأأأ  "مأأأ  تأأأدسري يُتخأأأ  علأأأى أسأأأاس املعا أأأدة املفسأأأرة"31 مأأأ  املأأأادة
يصأأ  عالقأأة ت أأا  متبأأادل سأأني  ل ال31 )أ( مأأ  املأأادة3 "أو"ل الأأوارد يف الفقأأرة الفرعيأأةاحلأأر  

 "التفسري" و"التطبيق"و
تقتصأأر علأأى حتديأأد املوقأأ  الأأ ي  غأأري أن قي أأة "تطبيأأق" معا أأدةل لغأأرض تفسأأري ال ال (5)

معي أأة تفسأأري تلأأك املعا أأدةو فطريقأأة تطبيأأق معا أأدة  سشأأفنتتخأأ   الدولأأة الطأأر  املع يأأة مأأ  مث 
تسأأهم فقأأ  يف حتديأأد معأأا املعا أأدةل سأأ  تسأأهم أيضأأا  يف حتديأأد مأأدى اسأأت اد التفسأأري الأأ ي  ال

 اعت دت  الدول ااطرا  دىل أسس ومون  م  مث راسخا  دىل حد ماو
يعكأأس سالضأرورة موقأأ  دولأأة طأأر  مفأأاد   وجتأدر اإلشأأارة دىل أن "تطبيأأق" املعا أأدة ال (6)

و (577)ظأأأ  الظأأأرو  السأأأائدة  كأأأ  قانونأأأا  يف دطأأأار املعا أأأدة ويفأن  أأأ ا التطبيأأأق  أأأو الوحيأأأد امل
يستثر سلومات معي أة تفتيهأا اةهأات الفاعلأة مأ   وساإلضافة دىل  لكل فجن مفهو  "التطبيق" ال

ل (578)غري الدول وتعرت  هبا املعا أدة ساعتبار أا أشأكاال  مأ  تطبيقهأا ميكأ  أن ُتسأ د دىل أطرافهأا
ة ت شئ اتفاق ااطرا و وأخريا ل فالقي ة القانونية لسلوك معأني يف وميك  أن تشك  م  مث ممارس

ميكأأأ  أن يسأأأهم سأأأ   لأأأك السأأألوك يف التفسأأأري  تقتصأأأر سالضأأأرورة علأأأى مأأأا تطبيأأأق أي معا أأأدة ال
يف اسأأتيفاء  ل أو(579)ميكأأ  أن يسأأهم سأأ  يف دقامأأة البي أأة ل سأأ  تشأأ   أيضأأا  مأأا31 مبوجأأب املأأادة

 و(580)شروط قواعد أخرى
يأأأؤتى سأأأدافع وارد يف معا أأأدة لأأأيس سأأألوما  "يف تطبيأأأق املعا أأأدة"  وك الحأأأق الوأي سأأأل (7)
مصأأأروفات معي أأأة و ففأأأي قضأأأية 31 مأأأ  املأأأادة 3 "سشأأأفن" تفسأأأري ال سأأأاملعا الأأأوارد يف الفقأأأرة أو

املتحأدة  ل شكك سعض القضاة في ا د ا مأان اسأت رار الأدول ااعضأاء يف اامأمل مم املتحدة مثال  
__________ 

؛ pp. 164-165 and 167أعأال (ل  446 )احلاشأية Linderfalk, On the Interpretation of Treatiesانظأر  (576)
 و3 ل الفقرة4ل و4 [ل الفقرة1]2 انظر أيضا  مشروعي االست تاجنيو 

 و7 م  مشروع االست تاج 1 انظر أدنا  الفقرة (577)

 p. 53, atأعأال (ل 415 )احلاشأية "...,Boisson de Chazournes, "Subsequent practice, practices انظأر (578)

pp. 54, 56 And 59-60و 

 Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racialيف قضأية  (579)

Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. 

Reports 2011, p. 70, at p. 117, para. 105حمك أة العأدل الدوليأة أن تكأون سألومات )سيانأات( معي أة   ل نفأت
يتعلأأق سامتثأأال االحتأأاد الروسأأي اللت اماتأأ  مبوجأأب االتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى مجيأأع  مافيأأة إلقامأأة البي أأة في أأا

يتبأأني أن السألوك يأأرتب   مل ل وخباصأة د 2008 ومتوو/يوليأأ  1999 أشأكال الت ييأ  الع صأأري يف الفأرتة سأأني عأا 
 Separate Opinionل املرجع نفس ديدا  ساالتفاقيةو ورأى القاضي سي ا أن البي ة قد أقي ت دىل حد مال انظر حت

of Judge Simma, pp. 199-223, paras 23-57و 

ل )انظأأأر Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), I.C.J. Reports 1999, p. 1045يف قضأأأية  (580)
لأأ  حمك أأة العأأدل الدوليأأة امل ارسأأة الالحقأأة يف سأأياق تفسأأري املعا أأدة فحسأأبل سأأ  مل حت أعأأال ( 395 احلاشأأية

 ,p. 1092, para. 71, p. 1096, para. 79, and p. 1105حللتهأأا أيضأأا  يف سأأياق احليأأاوة سالتقأأاد  )انظأأر 

para. 97و) 
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و وقد  القاضأي (581)ضويتها يعر قبول     الدول مب ارسة معي ة يف امل ظ ةيف دفع اشرتامات ع
فيت موريس حت يرا  معروفا  يف   ا السياق مؤدا  أن "احلجة املست دة م  امل ارسةل د ا ُ  أب فيهأا 

ووفقأا  لفيت مأوريسل "يكأاد يسأتحي   و(582)م  با  سعيدا ل ميكأ  أن تكأون مصأادرة علأى املطلأوب"
   أأرد قيأأا  الأأدول ااعضأأاء سالأأدفع أهنأأا تقبأأ  سالضأأرورة يف مجيأأع احلأأاالت سأأالت ا  أن ُيسأأت تج مأأ

 و(583)قانوين دنايب سفع   لك"
ل رأت احلأأدود البحريأأة واملسأأائ  اإلقلي يأأة سأأني قطأأر والبحأأري وساملثأأ ل ففأأي قضأأية تعيأأني  (8)

الختصأأاص  )سشأأفن دخضأأاع امل اوعأأة 1987 حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن سأأعي أطأأرا  اتفأأاق عأأا 
  ايعأأأر أن ااطأأأر  احملك أأة( دىل دسأأأرا  اتفأأاق خأأأاص دضأأأايف )مأأان سأأأيحدد موضأأأوع امل اوعأأة( ال
 و(584)تعترب سالفع  أن دسرا   لك االتفاق اإلضايف ضروري إلثبات اختصاص احملك ة

يقصأأأد هبأأأا أن تكأأأون "يف تطبيأأأق" معا أأأدة  و  أأأاك مثأأأال آخأأأر علأأأى ممارسأأأة طوعيأأأة ال (9)
"احل ايأأة التك يليأأة" يف سأأياق قأأانون الالجئأأنيو فااشأأخاص الأأ ي    يتعلأأق س"سشأأفن تفسأأري ا"  أو

يُأأرفض مأأ حهم وضأأع الالجئأأني مبقتضأأى االتفاقيأأة اخلاصأأة سوضأأع الالجئأأني مُي حأأون مأأع  لأأك يف  
أن  مثري م  ااحيان "محاية تك يلية" تعادل احل اية التك يلية امل صوص عليهأا يف االتفاقيأةو دال

أنأأ  "سشأأفن  تعتأأرب أن ع لهأأا داخأأ  "يف تطبيأأق" االتفاقيأأة أو محايأأة تك يليأأة الالأأدول الأأيت متأأ ح 
 و(585)تفسري ا"

امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة  ات الصأأأأألة  ومأأأأأ  الصأأأأأعب أحيانأأأأأا  متييأأأأأ  االتفاقأأأأأات الالحقأأأأأة أو (10)
 31 )أ( و)ب( مأ  املأادة3 يف تطبيقها مبقتضى الفقرتني الفرعيتني يتعلق ستفسري معا دة أو في ا

يف  لأأأك متيي  أأأا عأأأ   تطأأأورات أخأأأرى يف السأأأياق ااوسأأأع لل عا أأأدةل مبأأأا ط سأأألوك أوعأأأ  أ أأأا
"التطأأورات املعاصأأرة" يف اجملأأال الأأ ي تغطيأأ  املعا أأدةو سيأأد أن  أأ ا الت ييأأ  أمأأر مهأأم ان سأألوك 
ااطرا  املتعلق ستفسري ا لل عا دة  أو وحأد  الأ ي ميهأد مل ارسأة صأالحياهتا احملأددة يف ع ليأة 

بأأدو أن القاعأأدة العامأأة يف  أأ ا الصأأدد  أأي أنأأ  مل أأا مانأأت   أأاك صأألة حمأأددة تأأرس  التفسأأريو وي

__________ 

(581) Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory 

Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at pp. 201-202 (Separate Opinion of Judge 

Fitzmaurice) and pp. 189-195 (Separate Opinion of Judge Spender)و 

 و201 ل الصفحةاملرجع نفس  (582)

 واملرجع نفس  (583)

 Maritimeتعيأأأأني احلأأأأدود البحريأأأأة واملسأأأأأائ  اإلقلي يأأأأة سأأأأني قطأأأأأر والبحأأأأري ل الواليأأأأأة واملقأأأأأبوليةل احلكأأأأمل قضيأأأأأة  (584)

Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 6, at p. 16, para. 28و 
 A. Skordas, "General provisions: article 5", in The 1951 Convention relating to the Status ofانظأر  (585)

Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, A. Zimmermann, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), p. 682, para. 30; J. McAdam, Complementary Protection in International Refugee 

Law (Oxford, Oxford University Press, 2007), p. 21و 
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امل ارسأأأة قي أأأة تفسأأأريية أمأأأرب مبقتضأأأى الفقأأأرتني  ممارسأأأة مبعا أأأدةل امتسأأأب االتفأأأاق أو اتفاقأأأا  أو
 و(586)31 )أ( و)ب( م  املادة3 الفرعيتني

)أ( و)ب( مأأ  3 لفأأرعيتنيممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرتني ا وال ظأأر دىل اتفأأاق الحأأق أو (11)
يسأأأتدعي حتلأأأيال  وقائعيأأأا   علأأأى أنأأأ  ا أأأا  موقأأأ  في أأأا  أأأص تفسأأأري معا أأأدة مثأأأريا  مأأأا 31 املأأأادة

 وقانونيا  دقيقا و وميك  ديضاح  لك سفمثلة مست دة م  امل ارسة القضائية وم  ممارسة الدولو 
تعتأرب احملك أة  جهأةل مل ففي االجتهاد القضائي حملك ة العأدل الدوليأة أمثلأة شأىتو ف أ  (12)

دن  "سيانا  وواريا  مشرتما " لدولتني ع صرا  "مش وال  سااساس التعا دي للحق يف حرية املالحأة" د 
و غأأري أن احملك أأة (587)"طرائأأق التعأأاون الأأيت ي ظ هأأا حيت أأ  ت قيحهأأا لأأتالئم متطلبأأات ااطأأرا "

انعأأأأدا  أشأأأأكال معي أأأأة  أو رأت أيضأأأأا  أن انعأأأأدا  تفميأأأأدات معي أأأأة سشأأأأفن تفسأأأأري معا أأأأدة مأأأأال
لتطبيقهال يشكالن ممارسأة تشأري دىل املوقأ  القأانوين ل طأرا  الأ ي مفأاد  أن ااسألحة ال وويأة 

و وعلأى أيأأة حأأالل فأأجن (588)ليسأت حمظأأورة مبوجأأب خمتلأأ  املعا أدات املتعلقأأة سااسأألحة السأأامة
م  خأالل حبأث دقيأق يبأني  ميك  حتديد ا دال الداللة الدقيقة لتعبري مجاعي ع  آراء ااطرا  ال

د ا مان يُقصد م    ا التعبري أن يكون "سشفن تفسأري" املعا أدة ودىل أي حأد يُقصأد م أ  أن  ما
صأيد احليتأان يف القطأب يكون م لكو وس اء  على  لأكل رأت احملك أة يف دطأار نظر أا يف قضأية 

لدوليأأأأة لشأأأأؤون صأأأأيد أن "القأأأأرارات واملبأأأأادئ التوجيهيأأأأة  ات الصأأأألة ]للج أأأأة ا املتج أأأأد اة أأأأويب
د ا مأأان ممك أأا  ع ليأأا   احليتأأان[ املوافَأأق عليهأأا ستوافأأق اآلراء هتيأأب سالأأدول ااطأأرا  أن تراعأأي مأأا

تقأيم اشأرتاطا  سأفن  وعل يا  سلوغ اا أدا  البحثيأة ساسأتخدا  أسأاليب حبثيأة غأري فتامأةل لك هأا ال
 و(589)تتوافر أساليب أخرى" ُتستخد  ااساليب الفتامة فق  ع دما ال

وحي  ا مان على حمك ة املطالبات سني ديران والواليات املتحدة أن تقرر دن مان دعأالن  (13)
تسوية املطالبات يل   الواليات املتحدة سجعادة امل تلكات العسكرية دىل ديرانل خلصأت احملك أةل 

__________ 

أدنأا ؛  3-1 [ل الفقأرات8] 9 ممارسة موسيلة للتفسريل انظر مشروع االسأت تاج لالطالع على "قي ة" اتفاق أو (586)
يتعلأأق ستفسأأري معا أأدة  الأأ ي تفتيأأ  ااطأأرا  في أأاولالطأأالع علأأى مثأأال علأأى ضأأرورة الت ييأأ  سأأني السأألوك احملأأدد 

 ,Maritime Dispute (Peru v. Chile)وتطأور أعأمل ومعرفأة صأعوسة  لأك الت ييأ  سأني الفي أة وااخأرىل انظأر 

Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at pp. 41-58, paras. 103-151و 

؛ انظأر at p. 234, para. 40أعال (ل  395 )انظر احلاشية صلة هباال  اع املتعلق حبقوق املالحة واحلقوق املتقضية  (587)
ل حيأث أشأارت احملك أة at p. 1091, para. 68أعأال (ل  395 )احلاشأية ج يأرة ماسيكيلي/سأيدودوأيضأا  قضأية 

يعترب أشأكاال  معي أة مأ  التعأاون الع لأي مه أة مأ  ال احيأة القانونيأة اغأراض حأ   ض  ا  دىل أن أحد الطرفني مل
 يتفق سالتايل مع املوق  املخال  للطر  اآلخرو مسفلة احلدود املت اوع عليها ومل

 ,I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 248اسأأتخدامهال فتأأوىل  التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أومشأأروعية  (588)

paras. 55-56 اامريكيأة(ل املتحأدة امل صات ال فطية )مجهوريأة ديأران اإلسأالمية ضأد الواليأات ؛ انظر أيضا  قضية
 Gardiner, Treaty؛ وI.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para.30الأأدفع االستأأأدائيل احلكأأأمل 

Interpretation أعال (ل  392 )انظر احلاشيةpp. 262-264و 
 ,Judgment, I.C.J. Reports 2014صيد احليتان يف أنتارمتيكا )أسرتاليا ضد الياسان: نيوويل دا مطر  متدخ (ل  (589)

p. 226, at p. 257, para. 83و 
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ر ساإلحالأأأأأة دىل امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة للطأأأأأرفنيل دىل أن  أأأأأ   املعا أأأأأدة تشأأأأأت   علأأأأأى التأأأأأ ا  ضأأأأأ 
 :(590)سالتعويض يف حالة عد  دعادهتا

تشأأري صأأراحة دىل أي التأأ ا   مأأ  اإلعأأالن العأأا  ال 9 ورغأأم أن الفقأأرة -66" 
ستعأأويض ديأأران يف حالأأة عأأد  دعأأادة مأأواد معي أأة نظأأرا  احكأأا  قأأانون الواليأأات املتحأأدة 

 ا ل تأأرى احملك أأة أن الت امأأا  مأأ   أأ1979 تشأأري  الثأأاين/نوف رب 14 السأأاري قبأأ  تأأاريخ
 القبي  يرد ض  ا  يف تلك الفقرةو

 ووو 
 66 وعالوة علأى  لأكل تالحأ  احملك أة أن التفسأري الأوارد يف الفقأرة -68" 

سي ا مأع سألوك  أعال  يتسق مع امل ارسة الالحقة للطرفني يف تطبيق اتفاق اة ائرل وال
فيي أأأال  ()ب( مأأأ  اتفاقيأأأة3)31 الواليأأأات املتحأأأدةو ومثأأأ   أأأ   امل ارسأأأةل وفقأأأا  لل أأأادة

ي بغأأأي أيضأأأا  أن تؤخأأأ  يف االعتبأأأار لأأأدى تفسأأأري معا أأأدةو وأفأأأادت الواليأأأات املتحأأأدة 
لتبليغهأأأا سأأأفن  1981 آ ار/مأأأارس 26 صأأأراحةل يف الرسأأأالة الأأأيت وجهتهأأأا دىل ديأأأران يف

 ويقب ل سفن "ديران سرُتد هلا تكلفة املعدات سقدر املستطاع" تصدير املواد الدفاعية ل 
 القاضي  ولت مان يف رأي  املخال : وانتقد   ا املوق َ  

"ال يكأأأون أي سأأألوك الحأأأق مأأأ  جانأأأب دولأأأة طأأأر  أساسأأأا  سأأألي ا  لتفسأأأري  
يوجأأأد   أأأا دليأأأ ل  د ا ظهأأأر أن السأأألوك دفعأأأت دليأأأ  أحكأأأا  املعا أأأدةو وال معا أأأدة دال

حأأىت حجأأأةل علأأأى أن رغبأأأة الواليأأأات املتحأأأدة يف دفأأأع أمأأأوال إليأأأران لقأأأاء ممتلكاهتأأأا  وال
و وسأأيكون مثأأ   أأ ا السأألوك متسأأقا  أيضأأا  مأأع 9 التأأ ا  متصأأور تفرضأأ  الفقأأرة تُعأأ ى دىل

ظأأ  انعأأدا  أي دشأأارة دىل أن السأألوك دفعأأت دليأأ   اعأأرتا  سأأالت ا  تعاقأأدي سالأأدفعو ويف
 و(591)يصح استخدا   لك السلوك يف تفسري املعا دة" أحكا  املعا دةل ال

ديأدا  واضأحا  ضأرورة دجأراء حتليأ  دقيأق ورأي ااغلبية والرأي املخال  مالمهأا حيأددان حت 
 ممارسةل موقفا  "سشفن تفسري" معا دةو يبني دن مانت ااطرا  تتخ ل مبوجب اتفاق أو

وميكأأ  أيضأأا  يف سعأأض ااحيأأان أن ُيسأأت َتج ا أأا  الأأدول ااطأأرا  موقفأأا  سشأأفن تفسأأري  (14)
حأني أن امل ارسأة الالحقأة يف  و ويف(592)طبيعأة حكأم حمأدد معا دة معي ة م  طبيعأة املعا أدة أو

تت ثأأأ  يف السأأألوك الصأأأادر عأأأ  خمتلأأأ   يئأأأات الدولأأأة )الت في يأأأة  تطبيأأأق أي معا أأأدة مثأأأريا  مأأأا
__________ 

 ,Iran-United States Claims Tribunal, Islamic Republic of Iran and United States of Americaانظأر  (590)
Iran-United States Claims Tribunal Reports, Partial Award No. 382-B1-FT vol. 19 (1989), 

pp. 294-295و 

 و304 ل الصفحةاملرجع نفس ملستق  للقاضي  ولت مانل املوافق ج ئيا ل واملخال  ج ئيا ل الرأي ا (591)

(ل A/CN.4/671يتعلأق ستفسأري املعا أداتل ) انظر التقرير الثأاين عأ  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة في أا (592)
 و15 الفقرة

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
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علأى مسأتويات   يئأات أخأرى( يف دطأار التطبيأق الأواعي ملعا أدة مأا القضأائية أو التشريعية أو أو
تت أأاول صأأراحة يف أغلأأب  سأأان مأأثال  الخمتلفأأة )حمليأأة ودوليأأة(ل فأأجن احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلن

و ومأ  (593)د ا مانأت ممارسأة معي أة قأد اتُّبعأت "سشأفن تفسأري" االتفاقيأة ااحيان مسفلة معرفأة مأا
تسأفلل لأدى عأرض الوضأع القأانوين احمللأي يف الأدول ااعضأاءل دن مأان  مثل فجن احملك ة نادرا  ما

خالهلا املقتضأيات امل ك أة لالتفاقيأةو سأ    لك الوضع القانوين ناشئا  ع  ع لية تشريعية نوقشت
تتصأأر  علأأى  أأو معأأنيل تعأأي  دن احملك أأة تفأأرتض أن الأأدول ااعضأأاءل ع أأدما تسأأ  تشأأريعا  أو

و واسأأتخدمت (594)الت اماهتأا مبوجأأب االتفاقيأةل وأهنأأا تتصأر  علأأى  أو يعكأأس فه هأا اللت اماهتأأا
 ة وااخرى امل ارسأة التشأريعية وسأيلة مأ  حمك ة البلدان اامريكية حلقوق اإلنسان أيضا  سني الفي

و وعلى غرار حمك ة العدل الدوليةل   بت احملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان (595)وسائ  التفسري
أحيانأأأا  دىل اعتبأأأار أن "انعأأأدا  أي تأأأوجس" ل طأأأرا  مأأأ  تفسأأأري معأأأني لالتفاقيأأأة رمبأأأا يشأأأري دىل 

 و(596)تفسري املعا دة سشفنا ا  ا موقفا  
يلأي:  علأى مأا (597)مأ  اتفاقيأة ج يأ  املتعلقأة مبعاملأة أسأرى احلأرب 118  ص املأادةوت (15)

"يفرج ع  أسرى احلرب ويعأادون دىل أوطأاهنم دون دسطأاء سعأد انتهأاء ااع أال العدائيأة الفعليأة"و 
يعأأأأاد دىل وط أأأأ ل  تعلأأأأ  عأأأأ  أمهيأأأأة درادة أسأأأأري احلأأأأرب يف أال وقأأأأد تع أأأأدت الأأأأدول ااطأأأأرا  أال

و ولكأأ  (598)عتأأداد الأأدول تعسأأفا  سأأجرادة أسأأرى احلأأرب لتأأفخري اإلعأأادة دىل الأأوط للحيلولأأة دون ا
اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر أحلأت دائ أا  يف ممارسأتهال مشأرط ملشأارمتهال علأى ضأرورة احأأرتا  

__________ 

 Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 1989, ECHR Series Aعلأى سأبي  املثأال انظأر  (593)

no. 161, para. 103; Dudgeon v. the United Kingdom, no. 7525/76, 22 October 1981, ECHR Series 

A No. 45, para. 60; Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-

2008, para. 48قأأأارن علأأأى سأأأبي  املعارضأأأة مأأأع  ؛Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], 

nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I, para. 146؛ وCruz Varas and others v. Sweden, 
no. 15576/89, 20 March 1991, ECHR Series A no. 201, para. 100و 

 Marckx v. Belgium, no. 6833/74, 13 June 1979, ECHR Series؛ وانظأر أيضأا  أعأال  593 احلاشأيةانظأر  (594)

A no. 31, para. 41; Jorgic v. Germany, no. 74613/01, 12 July 2007, ECHR 2007III, para. 69; 

Mazurek v. France, no. 34406/97, 1 February 2000, ECHR 2000-II, para. 52و 

)انظأر  Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobagoانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (595)
 وpara. 12أعال (ل  400 احلاشية

(596) Banković et al. v. Belgium and 16 other contracting States (dec.) [GC], no. 52207/99, ECHR 

2001-XII, para. 62و 
 أعال و 550 ةانظر احلاشي (597)

(598) C. Shields Delessert, Release and Repatriation of Prisoners of War at the End of Active Hostilities 

(Zurich, Schulthess, 1977), pp. 145-156 and pp. 171-175يتعلأق سواجأب اإلعأادة دىل  في أا انظأر ع ومأا   ؛
 S. Krähenmann, "Protection of prisoners in armed conflict", in The Handbook ofالأأوط ل 

International Humanitarian Law, 3rd edition, D. Fleck, ed. (Oxford, Oxford University Press, 

2013), pp. 409-410و 
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تعكسأ   و غأري أن  أ ا الأ هجل يف حأدود مأا(599)يرغب يف أن يُعاد دىل وط أ  درادة أسري حرب ال
ي بغأي أن تُفسَّأر سفهنأا تقضأي سوجأوب  118 يعأر سالضأرورة أن املأادة طأرا ل الممارسة الأدول اا

عد  دعادة أسري احلرب دىل وط   ضد درادتأ و وجأاءت يف دراسأة اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر 
 أل : 128 ع  القانون الدويل اإلنساين العريف مالحظة دقيقة يف تعليقها على القاعدة

 شأى ‘نأوو نقأ  أي شأخص حم أي دىل سلأد    الراسعةل ال"وفقا  التفاقية ج ي 
مأأ   45 مأ  املأادة 4 ]الفقأأرة‘ عقائأد  الدي يأة فيأ  االضأطهاد سسأبب آرائأأ  السياسأية أو

حأأني أن اتفاقيأأة ج يأأ  الثالثأأة  اتفاقيأأة ج يأأ  سشأأفن محايأأة املأأدنيني وقأأت احلأأرب[و ويف
حبيأأأث أن أطأأأرا   1949 تتضأأأ   حك أأأا  ممأأأاثال ل فأأأجن امل ارسأأأة تطأأأورت م أأأ  عأأأا  ال

غري دويلل قبلت يف م  ع لية دعادة دىل الوط  قامأت فيهأا  ال  اعل سواء أمان دوليا  أ 
يف  لأك  ة ة الصليب اامحر الدولية سدور الوسي  احملايدل شروط اللج ة لل شارمةل مبا

سأألح دمكانيأأة قيأأا  اللج أأة سأأالتحري قبأأ  اإلعأأادة دىل الأأوط  )أو اإلفأأراج يف حالأأة نأأ اع م
د ا مأأأانوا  غأأأري دويل( مأأأ  خأأأالل دجأأأراء مقاسلأأأة سأأأرية مأأأع ااشأأأخاص املع يأأأني ملعرفأأأة مأأأا

 و(600)يرغبون يف أن يعادوا دىل أوطاهنم )أو أن يفرج ع هم("
وتوحي  أ   الصأيغة سأفن ممارسأة الدولأة القائ أة علأى احأرتا  درادة أسأري احلأرب مقصأورة  (16)

ولية للصليب اامحر واليت عربت فيها امل ظ ة علأى  أ ا على احلاالت اليت تشرتك فيها اللج ة الد
و ويأأ ص دليأأ  امل لكأأة (601)الشأأرطو وقأأد خرجأأت الأأدول ساسأأت تاجات خمتلفأأة مأأ   أأ   امل ارسأأة

 يلي: على ما 2004 املتحدة لعا 
دعأأأادة  نأأأبد ا مأأأان  و أأأي مسأأأفلة مأأأا "  أأأاك مسأأأفلة موضأأأع جأأأدل أمأأأرب أال 

ضأأد درادهتأأمو وتشأأري ممارسأأة الأأدول يف اآلونأأة أسأأرى احلأأرب دىل أوطأأاهنم ولأأو مأأان  لأأك 
ي بغأأأأي فعأأأأ   لأأأأكو وت أأأأتهج امل لكأأأأة املتحأأأأدة سياسأأأأة تقضأأأأي سفنأأأأ   ااخأأأأرية دىل أنأأأأ  ال

 و(602)ي بغي دعادة أسرى احلرب دىل أوطاهنم ضد درادهتم" ال

__________ 

وم  مث فجن اللج ة الدولية للصليب اامحر حتاولل م  خالل مشارمتهال التوفيق سني املصلحة يف تسأريع اإلعأادة  (599)
 "Krähenmann, "Protection of prisoners in armed conflictدىل الأوط  واحأرتا  درادة أسأرى احلأرب )انظأر 

 (وpp. 409-410 لأعال ( 598 )احلاشية

(600) J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, 
Volume 1: Rules (Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge 

University Press, 2005), p. 455 (footnotes omitted)و 

(601) J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, Volume 

2: Practice (Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, 

2005), pp. 2893-2894, paras. 844-855, and online update for Australia, Israel, the Netherlands and 

Spain, available from www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule128_section dو 

(602) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ministry of Defence, The Manual of the 
Law of Armed Conflict (Oxford, Oxford University Press, 2004), pp. 205-206, para. 8.170 

(footnote omitted)و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule128_section%20d
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ويأأدل  أأ ا االسأأتخدا  احملأأدد للفظأأيت "نأأب" و"ي بغأأي" معأأا  علأأى أن امل لكأأة املتحأأدةل  (17)
ترى أن امل ارسة الالحقأة تأدل علأى تفسأري لل عا أدة مفأاد  أنأ  نأب  ار دول أخرىل العلى غر 

 و(603)دائ ا  احرتا  اإلرادة اليت يعل  ع ها أسري احلرب
وتثبأأت اامثلأأة السأأاسقة املسأأت دة مأأ  السأأواسق القضأأائية ومأأ  ممارسأأة الأأدول احلاجأأة دىل  (18)

د ا   سأأي ا معرفأأة مأأا ة وامل ارسأأة الالحقأأةل والتأأوخي الدقأأة يف حتديأأد وتفسأأري االتفاقأأات الالحقأأ
معرفأة  ممارسأةل موقفأا  سشأفن تفسأري معا أدة مأال أو مانت ااطأرا  تتخأ ل مأ  خأالل اتفأاق أو

 و(604)د ا مانت مدفوعة ساعتبارات أخرى ما

 وأو وضع تداسري مؤقتةعد  تطبيق معا دة مؤقتا   - 1 اة لة الثانية م  الفقرة  
غأأريو وتشأأري دىل نأأوعني مأأ  احلأأاالت ي بغأأأي  توضأأيحية ال 1 الثانيأأة مأأ  الفقأأرةواة لأأة  (19)

 يتعلق ستفسري معا دةو متيي مها ع  امل ارسة املتبعة في ا
فأأال تأأدل امل ارسأأة الالحقأأة املشأأرتمة سالضأأرورة علأأى وجأأود اتفأأاق سأأني ااطأأرا  سشأأفن  (20)

ى اتفأاق سي هأا علأى عأد  تطبيأق تفسري معا دة معي ةل ولك  ميكأ  أن تأدل عوضأا  عأ   لأك علأ
و ويبأني (606)((modus vivendi)اتفأاق علأى ترتيأب ع لأي )تأداسري مؤقتأة  ل أو(605)املعا أدة مؤقتأا  

 املثال التايل     املسفلةو
لتحسأأني حأأال اةرحأأى واملرضأأى سأأالقوات  1864 مأأ  اتفاقيأأة ج يأأ  لعأأا  7 تأأ ص املأأادة (21)

مميأأ  وموحأأد يشأأري دىل املستشأأفيات وسأأيارات اإلسأأعا  املسأألحة يف امليأأدان علأأى أن يُعت أأد "علأأم 
__________ 

 Henckaerts andاملصأأأأأاسنيل انظأأأأأر  دىل درادة أسأأأأأرى احلأأأأأرب املرضأأأأأى أو ال يشأأأأأري دليأأأأأ  الواليأأأأأات املتحأأأأأدة دال (603)
Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. 2, Practice601 )احلاشأأية ل 

؛ سيد أن ممارسة الواليات املتحدة سعد حرب اخلليج الثانية متثلأت يف pp. 2893-2894, paras. 844-855 لأعال (
 United States ofقيا  اللج ة الدولية للصأليب اامحأر سالتثبأت مأ  درادة أسأري احلأرب والع أ  س أاء  علأى  لأك )

America, Department of Defense, Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress 

(United States Government Printing Office, 1992, pp. 707-708 :ل متأأأاح علأأأى الع أأأوان التأأأايل
www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/cpgw.pdfو) 

(604) A/CN.4/671و انظأأر أيضأأا  18-11 ل الفقأأراتL. Crema, "Subsequent agreements and subsequent 

practice within and outside the Vienna Convention", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice 
 وpp. 25-26 لأعال ( 398 )انظر احلاشية

 و71 ل الفقرة46 ل الصفحةA/CN.4/671انظر  (605)

(606) Dispute regarding Navigational and Related Rights لأعأال ( 395 )انظأر احلاشأية at pp. 234-235, 
para. 40; Pulp Mills on the River Uruguay لأعأأال ( 395 )انظأأر احلاشأأية p. 14, at pp. 65-66, 

paras. 138-140; J. Crawford, "A consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna 

Convention on the Law of Treaties", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  انظأأر(
 ,A/CN.4/671, para. 72; and J.R. Crookولالطأالع علأى مثأال آخأرل انظأر  ؛p. 32 لأعأال ( 398 احلاشأية

"Contemporary practice of the United States", American Journal of International Law, vol. 105 

(2011), p. 775 et seq., at pp. 809-812و 

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/cpgw.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/cpgw.pdf
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
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و وخأأأالل احلأأأرب (607)صأأأليبا  أمحأأأر علأأأى خلفيأأأة سيضأأأاء" وأفرقأأأة اإلجأأأالءو ووو ]و[حي أأأ  العلأأأم ووو
مرباطوريأة العث انيأة أهنأا ستسأتخد  ل أعل أت اإل1878-1877 الروسية الرتمية اليت دارت يف الفرتة

علأأى خلفيأأة سيضأأاء ل شأأارة دىل سأأيارات اإلسأأعا  التاسعأأة يف املسأأتقب  عل أأا  حي أأ  اهلأأالل اامحأأر 
هلأأال مأأع احأأرتا  العلأأم احلامأأ  للصأأليب اامحأأر مجشأأارة تسأأتوجب محايأأة سأأيارات اإلسأأعا  التاسعأأة 
للعأأدول وصأأرحت سأأفن اإلشأأارة امل يأأ ة امل صأأوص عليهأأا يف االتفاقيأأة "حالأأت حأأىت اآلن دون ممارسأأة 

 أ ا اإلعأالن دىل وأدى و (608)تأؤ ي مشأاعر اة أود املسأل ني" ترميا حقوقهأا مبوجأب االتفاقيأة اهنأا
مرباطوريأأأة العث انيأأأة وسويسأأأرا )سصأأأفتها وديأأأع االتفاقيأأأة( وااطأأأرا  ااخأأأرىل تبأأأادل رسأأأائ  سأأأني اإل

مأأأؤمتري ال أأأاي للسأأأال   و ويف(609)أسأأأفر عأأأ  قبأأأول اهلأأأالل اامحأأأر ولكأأأ  خأأأالل ال أأأ اع فقأأأ  ممأأأا
مرباطوريأة ل طلبأت اإل1906 اسأتعراض اتفاقيأة ج يأ  عأا ل وخالل مؤمتر 1907و 1899 لعامي

العث انيأأأة وسأأأالد فأأأارس وسأأأيا  ددراج دشأأأارات اهلأأأالل اامحأأأرل وااسأأأد اامحأأأر والشأأأ سل واملشأأأع  
مرباطوريأأأة العث انيأأأة وسأأأالد فأأأارس حظيتأأأا و غأأأري أن اإل(610)اامحأأأر يف االتفاقيأأأةل ولكأأأ  دون جأأأدوى

و ولكأأأ  قبأأأول حتفظأأأات (611)1906 ا الغأأأرض يف عأأأا علأأأى ااقأأأ  سقبأأأول "حتفظأأأات" أسأأأدتا ا هلأأأ 
يأأأدل علأأأأى أن ااطأأأأرا  قبلأأأأت أن تكأأأأون  ال 1906 اإلمرباطوريأأأة العث انيأأأأة وسأأأأالد فأأأأارس يف عأأأأا 

سفعأأأأ  ممارسأأأأة الحقأأأأة  1906 قأأأأد ُفسأأأأرت سطريقأأأأة معي أأأأة قبأأأأ  عأأأأا  1864 اتفاقيأأأأة ج يأأأأ  لعأأأأا 
العث انيأأأأأة وسأأأأأالد فأأأأأارسل حأأأأأىت مرباطوريأأأأأة يُعأأأأأرتض عليهأأأأأاو سأأأأأ  اعتُأأأأأرب سأأأأأااحرى أن ممارسأأأأأة اإل مل
ل ولك هأأا قُبلأأت سوصأأفها تأأدسريا  مؤقتأأا  1864 علأأى ااقأأ ل غأأري مشأأ ولة ساتفاقيأأة عأأا  1906 عأأا 

 يدخ  أي تغيري على االلت امات العامة امل صوص عليها يف املعا دةو واستث ائيا  مل

 أشكال مت وعة  -2 الفقرة  
 و االعرتا  مبختلأ  ااشأكال الأيت ميكأ   6 م  مشروع االست تاج 2 الغرض م  الفقرة (22)

)أ( و)ب( مأ  3 امل ارسات الالحقأة مبقتضأى الفقأرتني الفأرعيتني أن تتخ  ا االتفاقات الالحقة أو
)ب( 3 و وقأأد أقأأرت ة أأة القأأانون الأأدويل سأأفن امل ارسأأة الالحقأأة يف دطأأار الفقأأرة الفرعيأأة31 املأأادة

__________ 

 وICRC, International Red Cross Handbook, 12th edition (Geneva, 1983), p. 20انظر  (607)

(608) "Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blessés", No. 29 (January 1877), 

pp. 35-37مأ مور يف  لF. Bugnion, The Emblem of the Red Cross. A Brief History (Geneva, ICRC, 

1977), p. 15و 
)انظأر  … Bugnion, The Emblem of the Red Crossمأ مور يف  لNo. 31 (July 1877), p. 89ل املرجأع نفسأ  (609)

 وp. 18 لأعال ( 608 احلاشية

(610) Bugnion, The Emblem of the Red Cross … لأعال ( 608 )انظر احلاشية pp. 19-31و 

 Bugnion, The Emblem of the Redل انظأر 1923 ح ت مصر ح ومها سعأد انضأ امها دىل االتفاقيأة يف عأا  (611)

Cross … (608 احلاشأأأأأية ) لأعأأأأأال pp. 23-26ل تأأأأأاريخ ت قأأأأأيح اتفاقيأأأأأات 1929 يتسأأأأأ  سأأأأأوى يف عأأأأأا  ومل ؛
وأهنأا اسأُتخدمت  أمرا  واقعأا  ج ي ل سعد دعالن ترميا وسالد فارس ومصر أن استخدا  العالمات ااخرى أضحى 

ع ليأأا  دون أن ي شأأف عأأ   لأأك أي اعرتاضأأاتل االعأأرتا  يف هنايأأة اامأأر سعالمأأيت اهلأأالل اامحأأر وااسأأد اامحأأر 
( مأأأ  اتفاقيأأأة ج يأأأ  لتحسأأأني حأأأال اةرحأأأى واملرضأأأى سأأأالقوات 2)19 س رمأأأ ي  مميأأأ ي  مبوجأأأب املأأأادةوالشأأأ 

 وLeague of Nations, Treaty Series, vol. 118, No 2733, p. 303ل 1929 املسلحة يف امليدان لعا 
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يف  لأأك االمت أأاعل يف ظأأ  ظأأرو   ق معا أأدةل مبأأاتتأأفل  مأأ  أي "سأألوك" يف تطبيأأ 31 املأأادة مأأ 
و وحسأب املعا أدة املع يأةل (612)معي ةل م  شفن  أن يسهم يف دنشأاء اتفأاق علأى تفسأري املعا أدة

يقتصر   ا على السألوك املوجأ   أو اخلأارجل مثأ  ااع أال والبيانأات الرمسيأة والتصأويت علأى  ال
ية والت في يأأة والقضأأائية الداخليأأةل وقأأد يشأأ    الصأأعيد الأأدويلل سأأ  يشأأ   أيضأأا  ااع أأال التشأأريع

أمثأأرل  مأ لك سألوك اةهأأات الفاعلأة مأأ  غأري الأأدولل الأ ي ميكأأ  أن يسأ د دىل دولأأة طأر  أو
يلأأأ   أن يسأأأتويف السأأألوك  و ومأأأ  مث ال(613)تعتأأأرب  املعا أأأدة أشأأأكال ت فيأأأ  ا ويقأأأع يف نطأأأاق مأأأا

ل أي 31 )ب( مأأ  املأأادة3 الفرعيأأةالفأأرديل الأأ ي قأأد يسأأهم يف ممارسأأة الحقأأة يف دطأأار الفقأأرة 
 و (614)معايري رمسية حمددة

حتتأأأأأاج سالضأأأأأرورة دىل أن تكأأأأأون سأأأأألوما   وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة علأأأأأى الصأأأأأعيد الأأأأأدويل ال (23)
د ا   قد يكفيو و ة سؤال مستق  يت ث  يف معرفة مأاتسلك  ااطرا  سلوك مواو ف و(615)مشرتما  

تفامهأأا  )اتفاقأأا ( مشأأرتما  مافيأأا  سشأأفن تفسأأري معا أأدة يف مأأان القيأأا  س شأأاط مأأواو نسأأد سالفعأأ  
و وميكأأأ  العثأأأور علأأأى (616)(ل أدنأأأا (1ل الفقأأأرة )[9] 10 قضأأية معي أأأة )انظأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج

اتفاقأأأأأات الحقأأأأأة يف معا أأأأأدات مل مأأأأأة قانونأأأأأا  ومأأأأأ لك يف صأأأأأكوك غأأأأأري مل مأأأأأة مثأأأأأ  مأأأأأ مرات 
ة يف قأأأرارات معي أأأة ا أأأ  ا مأأأؤمتر للأأأدول و وميكأأأ  العثأأأور أيضأأأا  علأأأى اتفاقأأأات الحقأأأ(617)التفأأأا م

 أدنا (و 3و 2و 1 ل الفقرات[10] 10 ااطرا  )انظر مشروع االست تاج

__________ 

 (و20)-(17ل الفقرات )4 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (612)

 Boisson de Chazournes, "Subsequentأعأال ؛  5 ي  املثأالل التعليأق علأى مشأروع االسأت تاجانظأرل علأى سأب (613)

practice  Gardiner, Treaty Interpretation؛ وpp. 54, 56 and 59-60أعأأأال (ل  415 )احلاشأأأية "…
 .Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.Jانظأر أيضأا   ؛pp. 257-259أعأال (ل  392 )احلاشأية

Reports 2014, p. 3, at pp. 42-45, paras. 103-111 and pp. 48-49, paras. 119-122, and p. 50, 

para. 126؛ وDörr,Article31وpp. 555-556, para. 78أعال (ل  439 )انظر احلاشية "…" 

(614) Gardiner, Treaty Interpretation أعال (ل  392 )انظر احلاشيةpp. 254-255و 

(615) Case concerning the Temple of Preah Vihear أعأال (ل  488 )انظر احلاشيةat p. 33 ؛Kasikili/Sedudu 

Island أعأأال (  395 )انظأأر احلاشأأيةat p 1213, para. 17 (Dissenting Opinion of Judge Parra-

Aranguren)و 

(616) Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea 

(Nicaragua v. Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 659, at p. 737, para. 258ولكأ  انظأر  ؛
 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab]قضأأأية اةأأأر  القأأأاري )تونس/اة ا رييأأأة العرسيأأأة الليبيأأأة([

Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at p. 84, para. 117 ل حيأث اعرتفأت احملك أة سأفن
 .Maritime Dispute (Peru vاالمتياوات امل  وحة م  الطرفني تشك  دليال  على اتفاقها الض ر؛ وانظر أيضا : 

Chile), أعال (و 613ل )احلاشية 
(617) Gardiner, Treaty Interpretation أعال (ل  392 )انظر احلاشيةpp. 244 and 250و 
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 32 حتديد امل ارسة الالحقة مبقتضى املادة -3 الفقرة  
م  مشروع االست تاج  أ ا علأى أن املفسأر ملأ  ل لأدى حتديأد امل ارسأة  3 وت ص الفقرة (24)

أمثأأأر  ل سأأفن حيأأأدد دن مأأانل علأأى وجأأأ  اخلصأأوصل سأأألوك طأأر  أو32 الالحقأأة مبوجأأب املأأأادة
وقأأررت اللج أأة ت أأاول "ممارسأأات الحقأأة أخأأرى" مأأ   أأ ا  و(618)ي أأدرج يف دطأأار تطبيأأق املعا أأدة
يف فقأأأرة م فصأأألة توخيأأأا   32 مبوجأأأب املأأأادة (619)(3 ل الفقأأأرة4 القبيأأأ  )انظأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج

ل 3 ل الفقأأرة[8] 9 ل ومشأأروع االسأأت تاج2 فقأأرةل ال7 لوضأوح التحليأأ  )انظأأر مشأأروع االسأت تاج
تريد س لك التشكيك يف وحدة ع لية التفسريو واالعتبأارات الوجيهأة لتحديأد  أدنا (ل غري أهنا ال

ل 31 )أ( و)ب( مأأ  املأأادة3 االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبوجأأب الفقأأرتني الفأأرعيتني
اخأأتال  احلأأالل علأأى حتديأأد "ممارسأأات الحقأأة  الأأ ي يقتضأأي  مأأع دجأأراء التعأأدي ت طبأأق أيضأأا ل 

تشأأأ   مجيأأأع أطأأأرا  معا أأأدة سشأأأفن  و ومأأأ  مثل فاالتفاقأأأات الأأأيت ال32 أخأأأرى" مبوجأأأب املأأأادة
 و 32 تطبيقها  ي شك  م  أشكال امل ارسة الالحقة مبوجب املادة تفسري املعا دة أو

 6 التفأأأأأأا م املؤرخأأأأأأةويك أأأأأأ  أحأأأأأأد اامثلأأأأأأة علأأأأأأى  أأأأأأ ا الرتتيأأأأأأب الع لأأأأأأي يف مأأأأأأ مرة  (25)
سأأأني ددارة ال قأأأ  سالواليأأأات املتحأأأدة اامريكيأأأة وأمانأأأة االتصأأأاالت وال قأأأ  يف  2011 متوو/يوليأأأ 

الواليأأأأأات املتحأأأأأدة املكسأأأأأيكية سشأأأأأفن خأأأأأدمات الشأأأأأح  الدوليأأأأأة العأأأأأاسرة للحأأأأأدود ساسأأأأأتخدا  
احلأأأرة  تشأأأري مأأأ مرة التفأأأا م دىل م أأأدال الطأأأر  الثالأأأث يف اتفأأأاق التجأأأارة و فأأأال(620)الشأأأاح ات

امريكأأأا الشأأأ اليةل وتأأأ ص علأأأى أهنأأأا أُسرمأأأت "دون دخأأأالل حبقأأأوق والت امأأأات الواليأأأات املتحأأأدة 
واملكسأأيك مبوجأأب اتفأأاق التجأأارة احلأأرة امريكأأا الشأأ الية"و وتأأوحي  أأ   املالسسأأات سأأفن مأأ مرة 

)أ( 3 تنييُأدعى أهنأا تشأك  ترتيبأا  يتعلأق ستفسأري  أ ا االتفأاق مبقتضأى الفقأرتني الفأرعي التفا م ال
ل س  تظ   رد ترتيب ع لي سني عدد حمدود م  ااطرا ل ميك  أن تطع  31 و)ب( م  املادة

 شب  قضائيةو  يئة قضائية أو في  أطرا  أخرى أو

  7 ارستنتاج
 اآلثار المحتملة لقتفاقاث القحقة والممارسة القحقة في التفسير

ل 31 مأ  املأادة 3مبقتضى الفقرة تسهم االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة  -1
وقد يفضأي  لأك دىل ستفاعلها مع وسائ  تفسري أخرىل يف توضيح مدلول معا دة ماو 

__________ 

 و5-3 ل الفقراتA/CN.4/671( م    ا التعليق؛ و4)-(1انظر أعال ل الفقرات ) (618)

 (و10[ل الفقرة )1] 2   التعليق على مشروع االست تاجانظر أعال (619)

(620) Crook, "Contemporary practice of the United States" أعأأال (ل  606 )انظأأر احلاشأأيةpp. 809-812؛ 
 Mexico, Diario Oficial de la Federación (7 July 2011), "Decreto por el que seوانظأر أيضأا : 

modifica el artículo 1 del diverso por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del 

Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte", 

publicado el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a las mercancías originarias de los 

Estados Unidos de América (www.dof.gob.mx)و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.dof.gob.mx
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تضييق نطاق التفسريات احملت لة أو توسأيع  أو حتديأد  علأى  أو آخأرل مبأا يف  لأك أي 
 نطاق مل ارسة السلطة التقديرية اليت  ّوهلا املعا دة ل طرا و

أيضأأأأأا  يف  32وميكأأأأأ  أن تسأأأأأهم امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة مبقتضأأأأأى املأأأأأادة  -2 
 توضيح معا معا دة ماو

ويفأرتض أن تقصأأد أطأأرا  معا أدةل مبوجأأب اتفأأاق يأتم التوصأأ  دليأأ   -3 
الحقأأأأأأا  أو مب ارسأأأأأأة يف تطبيأأأأأأق املعا أأأأأأدةل تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة ال ت قيحهأأأأأأا أو تعأأأأأأديلهاو 

يُعأأأأرت  ع ومأأأأا  سجمكانيأأأأة ت قأأأأيح معا أأأأدة أو تعأأأأديلها مب ارسأأأأة الحقأأأأة ل طأأأأرا و  وال
 أأ  مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا سالقواعأأد املتعلِّقأأة ست قأأيح أو تعأأدي  املعا أأدات مبوجأأب  وال

 اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات ومبوجب القانون الدويل العريفو 

 التعليق  

 ماتوضيح معا معا دة  - ل اة لة ااوىل1 الفقرة  
اآلثأأار احملت لأأأة لالتفاقأأات الالحقأأأة وامل ارسأأة الالحقأأأة يف  7 يت أأاول مشأأروع االسأأأت تاج (1)

تفسأأري معا أأدة مأأاو والغأأرض م أأ   أأو سيأأان الكيفيأأة الأأيت ميكأأ  أن تسأأهم هبأأا االتفاقأأات الالحقأأة 
علأأأأأأى وجأأأأأأوب ال ظأأأأأأر دىل  1 يف توضأأأأأأيح معأأأأأأا املعا أأأأأأدةو وتشأأأأأأدد الفقأأأأأأرةوامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة 

الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة يف دطأأار تفاعلهأأا مأأع أدوات تفسأأري أخأأرى )انظأأر مشأأروع  االتفاقأأات
و ومأأ  مث فأأجن االتفاقأأات وامل ارسأأة الالحقأأة ليسأأت سالضأأرورة (621)(5 ل الفقأأرة[1] 2 االسأأت تاج

 قطعية يف حد  اهتاو
ن لالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقةل مثأ  مجيأع أدوات التفسأريل آثأار خمتلفأة وقد يكو  (2)

يف الع لية التفاعلية لتفسري معا دةل و ي ع لية ت طوي على ديالء اال ت ا  امل اسب يف م  قضأية 
و وسالتأايل فأجن مراعأاة االتفاقأات الالحقأة (622)"وحيأدة معي ة لشىت أدوات التفسأري يف "ع ليأة مرمبأة

ميكأأ  أن تسأأهم يف ديضأأاح معأأا  32 واملأأادة 31 مأأ  املأأادة 3 امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرةو 
حكأأم  ل مبعأأا تضأأييق )حتديأأد( نطأأاق خمتلأأ  املأأدلوالت امل ك أأة ملصأأطلح معأأني أو(623)معا أأدة مأأا
أدنأأا (و وسأأدال  مأأ   لأأكل  11و 10و 7و 6و 4 نطأأاق املعا أأدة مكأأ  )انظأأر الفقأأرات معأأنيل أو

دي تلأأك املراعأأاة دىل ديضأأاح  مبعأأا تفميأأد تفسأأري أوسأأعو وأخأأريا ل ميكأأ  أن تسأأهم تلأأك ميكأأ  أن تأأؤ 
__________ 

 (و15)-(12الفقرات )ل 5الفقرة [ل 1] 2   التعليق على مشروع االست تاجانظر أعال (621)

 واملرجع نفس  (622)

)تعريأأأأأ  اإلعالنأأأأأات التفسأأأأأريية( مأأأأأأ  دليأأأأأ  امل ارسأأأأأة املتعلأأأأأأق  2-1 يتبأأأأأع يف املصأأأأأطلحات املبأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي (623)
هتأأد  سأأأ  … دعالنأأا  انفراديأأا   ‘التفسأأريياإلعأأالن ‘سالتحفظأأات علأأى املعا أأدات الأأ ي وضأأعت  اللج أأة: يعأأأر 

الوثأأأائق الرمسيأأأة ) "وسعأأأض أحكامهأأأا نطأأأاق املعا أأأدة أو معأأأا أو ديضأأأاح م ظ أأأة دوليأأأة[ دىل حتديأأأد أو ]دولأأأة أو
(و 2-1 ل املبأدأ التأوجيهيل الفصأ  الراسأعA/66/10) 10 للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم

 و(A/66/10/Add.1( )18ل الفقرة )2-1 انظر أيضا  التعليق على املبدأ التوجيهي

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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يف  لأأأك  أأأال ممارسأأأة السأأألطة  املراعأأأاة يف فهأأأم نطأأأاق التفسأأأريات احملت لأأأة املتاحأأأة ل طأأأرا ل مبأأأا
 أدنا (و 15-12 التقديرية اليت  ّوهلا املعا دة ل طرا  )انظر الفقرات

م واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة اسأأأتدالهلا يف قضأأأية معي أأأة ستحديأأأد تبأأأدأ احملأأأام وعأأأادة مأأأا (3)
االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة  و أمأأأأأأا(624)"املعأأأأأأا العأأأأأأادي" ملصأأأأأأطلحات املعا أأأأأأدة

يبدأ يف مرحلة الحقة ع دما تستفسر احملامم ع ا د ا مان  لك السلوك  فاالستدالل هبا غالبا  ما
ليهأأا عأأ  طريأأق التفسأأري ااول لل عأأا العأأادي )أو مأأ  خأأالل يعأأدل ال تيجأأة املتوصأأ  د يؤمأأد أو

تأأود أن ت قأأ  املعأأا العأأادي ملصأأطلح ود أأا  و ود ا مانأأت ااطأأرا  ال(625)أدوات تفسأأري أخأأرى(
ل فأجن االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة 31 مأ  املأادة 4 معا خاصا  حسب مدلول الفقأرة

الكيفية اليت ميكأ  هبأا  (626)اخلاصو وتوضح اامثلة التاليةميك  أن تسل  الضوء على   ا املعا 
لالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأةل سوصأأأفها أدوات تفسأأأريل يف دطأأأار تفاعلهأأأا مأأأع أدوات 

 أخرى يف ع لية التفسريل أن تسهم يف ديضاح معا معا دةو 
ملعأأأا العأأأادي" فأأأي ك  أن تسأأأاعد االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة يف حتديأأأد "ا (4)

ملصأأطلح معأأني ستفميأأد تفسأأري ضأأيق ملختلأأ  ظأأالل معأأا  أأ ا املصأأطلحو ومأأان  أأ ا  أأو احلأأال 
حيأأأأث قأأأأررت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة أن عبأأأأاريت "السأأأأم  يف فتأأأأوى ااسأأأألحة ال وويأأأأة (627)مأأأأثال  
 ااسلحة السامة": أو

سأألحة "ووو يفهأأم م ه أأا يف ممارسأأة الأأدولل مبع امهأأا العأأاديل أهن أأا تشأأ الن اا 
اخل أأأقو و أأأ   امل ارسأأأأة  حأأأىت احلصأأأريل  أأأو التسأأأ يم أو الأأأيت يكأأأون أثر أأأا الرئيسأأأيل أو

 و(628)تعترب أطرا   ي ك الصكني أن العبارتني تشريان دىل ااسلحة ال ووية" واضحةل ومل
__________ 

[؛ ]فتوى حمك أة العأدل الدوليأة 1] 2 م  مشروع االست تاج 5 ى الفقرة( م  التعليق عل14انظر أعال  الفقرة ) (624)
 Competence of the General Assemblyأ ليأأة اة عيأأأة العامأأة لقبأأول دولأأأة يف اامأأم املتحأأأدة[ سشأأفن 

regarding Admission to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 4, at p. 8و 

 atأعأال (ل  395 )احلاشية Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadanانظرل على سبي  املثالل  (625)

p. 656, paras. 59-61 and p. 665, para. 80 أعال (ل 395 )احلاشيةال  اع اإلقلي ي ؛at p. 34, paras. 66-71; 

Dispute regarding Navigational and Related Rights أعال (ل  395 )احلاشيةat p. 290 (Declaration of 

Judge ad hoc Guillaume)و 

 398 )احلاشأأية "Nolte, "Jurisprudence under special regimesلالطأأالع علأأى م يأأد مأأ  اامثلأأةل انظأأر  (626)
 وpp. 210-306أعال (ل 

امل صات ال فطية )مجهورية ديران اإلسالمية ضد الواليات املتحدة اامريكية(ل الأدفع االستأدائيل انظر أيضا  قضية  (627)
 Land and Maritime Boundary betweenوI.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para. 30احلكأمل 

Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, 

para. 67فتأأأأأأوى حمك أأأأأأة العأأأأأأدل الدوليأأأأأأة سشأأأأأأفن أ ليأأأأأأة اة عيأأأأأأة العامأأأأأأة لقبأأأأأأول دولأأأأأأة يف اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة[  ؛[
Competence of the General Assembly regarding Admission to the United Nations, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 4, at p. 9و 

 ,I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 248اسأأتخدامهال فتأأوىل  مشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأأة أو (628)

para. 55و 
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يف معأأا  ومأ  جهأة أخأأرىل قأد حتأول امل ارسأأة الالحقأة دون حصأر معأأا مصأطلح عأا  (5)
رعايأأأا الواليأأأات املتحأأأدة اامريكيأأأة يف و ففأأأي قضأأأية (629)اين امل ك أأأةواحأأأد فقأأأ  مأأأ  خمتلأأأ  املعأأأ

 على سبي  املثالل أمدت احملك ة أن:  املغربل
االنطباع العا  ال ي يتولد ع  دراسة املواد  ات الصلة  أو أن املسأؤولني عأ  " 

يكأأأأ  دومأأأأا   اسأأأأتخدموا مجيأأأأع ع اصأأأأر التقيأأأأيم املتاحأأأأة هلأأأأمل ودن مل …ددارة اة أأأأارك 
 ة متسقةوسطريق

تضأع أي قاعأدة قطعيأة  ال 95 ويف ظ      الظرو ل ترى احملك ة أن املادة" 
سشفن ال قطة موضأوع اخلأال و وتقتضأي تفسأريا  يكأون أمثأر مرونأة مأ  التفسأريات الأيت 

 و(630)"حاجج هبا الطرفان على التوايل يف     القضية
وتوسأأيع نطأأاق تفسأأري  ومأأ  امل كأأ  أن تسأأهم أشأأكال خمتلفأأة مأأ  امل ارسأأة يف تضأأييق (6)

 و(631)خمتل  املصطلحات يف املعا دة نفسها يف آن واحد
وتفسأأر املعا أأدة وفقأأا  لل عأأا العأأادي الأأ ي يعطأأى لتعاسري أأا يف "السأأياق الأأ ي تأأرد فيأأ "  (7)

(و وميكأ  أيضأا  لالتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأةل يف دطأار التفاعأ  مأع 1 ل الفقأرة31 )املادة
أوسأأأع ملصأأأطلح يأأأرد يف معا أأأدة   أأأ   سالأأأ اتل أن تسأأأهم يف حتديأأأد تفسأأأري أضأأأيق أوأداة التفسأأري 

مأأأثال ل مأأأان  الفتأأأوى اخلاصأأة سامل ظ أأأة االستشأأأارية احلكوميأأة الدوليأأأة لل الحأأأة البحريأأة و ويف(632)مأأا
أمأأرب سلأأدان مالكأأة للسأأف " مبقتضأأى … علأأى حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن حتأأدد معأأا عبأأارة " انيأأة 

مان   ا املفهو  "أمرب سلأدان  و وملا(633)م  اتفاقية امل ظ ة البحرية الدولية 28 املادةالفقرة )أ( م  
"ملكيأأأأة  مالكأأأأة للسأأأأف " يسأأأأ ح ستفسأأأأريات خمتلفأأأأة )مالتحديأأأأد سواسأأأأطة "احل ولأأأأة املسأأأأجلة" أو

)أ(  يتبعها أعضأاؤ ا مبوجأب الفقأرة تك    اك ممارسة  ات صلة تتبعها امل ظ ة أو مل الرعايا"(ل وملا
نفسأهال فأجن احملك أة ةأفت دىل ممارسأات متبعأة يف دطأار أحكأا  أخأرى يف االتفاقيأأة  28 املأادة مأ 

 يلي: ورأت ما

__________ 

 وI.C.J. Reports 1951, p. 15, at p. 25ملتعلقة ساإلسادة اة اعيةل فتوىل التحفظات على االتفاقية ا (629)

 آب/ 27 القضأأأأأأأية املتعلقأأأأأأأأة حبقأأأأأأأأوق رعايأأأأأأأا الواليأأأأأأأأات املتحأأأأأأأأدة اامريكيأأأأأأأة يف املغأأأأأأأأربل احلكأأأأأأأأم الصأأأأأأأأادر يف (630)
 وI.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211 ل1952 أغسطس

 ,Certain Expenses of the United Nations (Article 17ل اليقتضأي  اخأتال  احلأأ مأع مراعأاة مأأاانظأرل  (631)

paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151 ل حيث
فسأرت حمك أة العأدل الدوليأة مصأطلح "املصأروفات" تفسأريا  واسأعا  ومصأطلح "ااع أال" تفسأريا  ضأيقا  يف ضأوء 

 165-164 "( والصأأأأأأأأأفحتانexpenses)" 161-158 ة الالحقأأأأأأأأأة ل مأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأدةل الصأأأأأأأأأفحاتامل ارسأأأأأأأأأ
"(actionو)" 

قضأأأأية ااع أأأأال املسأأأألحة علأأأأى احلأأأأدود وعأأأأرب احلأأأأدود )نيكأأأأاراغوا ضأأأأد   أأأأدوراس(ل انظأأأأر علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال  (632)
 وI.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 87, para. 40االختصاص واملقبوليةل احلكمل 

(633) United Nations, Treaty Series, vol. 289, No. 4214, p. 3و 
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…  أأ ا االعت أأاد علأأى احل ولأأة املسأأجلة يف دنفأأا  خمتلأأ  أحكأأا  االتفاقيأأة " 
)أ([ 28 يق ع احملك ة سأفن تأرى أن مأ  غأري املأرجح أنأ  مأان يُتأوخى ع أد صأياغة ]املأادة

االتفاقية أن ُيستخد  أي معيار آخر غري احل ولأة املسأجلة يف حتديأد أمأرب وددراجها يف 
 و (634)"الدول املالكة للسف 

"موضأوع املعا أدة وغرضأها"  31 مأ  املأادة 1 ودىل جانب ال ص والسأياقل تأويل الفقأرة (8)
 و وميكأأ  أن تسأأهم االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة أيضأأا  يف ديضأأأاح(635)أمهيأأة لتفسأأري ا

"موضأأوع املعا أأدة وغرضأأها"   سالتوفيأأق سأأني حأأاالت االعتأأداد  ل أو(636)موضأوع املعا أأدة وغرضأأها
 وأدوات تفسري أخرىو

ل (637)تعيأأأني احلأأأدود البحريأأأة يف امل طقأأأة الواقعأأأة سأأأني غري النأأأد ويأأأان مأأأاينيففأأأي قضأأأييت  (9)
ل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل أوضأأأحت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة موضأأأوع وغأأأرض (638)وامل صأأأات ال فطيأأأة

احلأدود الربيأة والبحريأة سأني قضأية  املعا دات الث ائية ساإلحالأة دىل امل ارسأة الالحقأة للطأرفنيو ويف
 يلي: ل رأت احملك ة ماالكامريون ونيجرييا

 64 يتضأأأح مأأأ  نصأأأوص املعا أأأدة ومأأأ  امل ارسأأأة الأأأوارد حتليلهأأأا يف الفقأأأرتني" 
أعأأال  أن  يئأأة حأأوض حبأأرية تشأأاد م ظ أأة دوليأأة متأأارس صأأالحياهتا ضأأ   م طقأأة  65و

__________ 

(634) Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169انظأأأأر أيضأأأأا   ؛

 Proceedings pursuant to the OSPAR Conventionاملالحظأأات العأأاسرة يف: ؛ 169-167 الصأفحات

(Ireland-United Kingdom), 2 July 2003, UNRIAA, vol. XXIII (Sales No. E/F.04.V.15), pp. 59-

151, at p. 99, para. 141و 

(635) Gardiner, Treaty Interpretation أعال (ل  392 )انظر احلاشيةpp. 211 and 219و 

 Legal Consequences for States of the Continued Presence ofانظر أيضأا :  ؛pp. 212-215ل املرجع نفس  (636)

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 31, para. 53فتأوى حمك أة العأدل الدوليأة  ؛[
 Legal Consequences of theسشأفن اآلثأار القانونيأة ال اشأئة عأ  تشأييد جأدار يف اارض الفلسأطي ية احملتلأة[ 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

2004, p. 136, at p. 179, para. 109 ؛R. Higgins, "Some observations on the inter-temporal rule in 

international law", in Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, J. 

Makarczyk, ed. (The Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 173-181, at p. 180 ؛Distefano, 

"La pratique subséquente..." أعال (ل  573 )انظر احلاشيةpp. 52-54; Crema, "subsequent agreements 

andsubsequentpracticeوp. 21أعال (ل  604 )احلاشية "… 

 ,I.C.J. Reports 1993, p. 38تعيني احلدود البحرية يف امل طقة الواقعة سأني غري النأد ويأان مأاينيل احلكأمل قضية  (637)

at p. 50, para. 27و 

امل صأأات ال فطيأأة )مجهوريأأة ديأران اإلسأأالمية ضأأد الواليأأات املتحأدة اامريكيأأة(ل الأأدفع االستأأدائيل احلكأأمل قضأية  (638)
I.C.J. Reports 1996, p. 803, at pp. 813 and 815, paras. 27 and 30و 



A/71/10 

215 GE.16-14345 

جغرافيأأأة معي أأأة؛ غأأأري أن غرضأأأها لأأأيس تسأأأوية املسأأأائ  املتعلقأأأة سصأأأون السأأأال  واامأأأ  
 و(639)ي طبق عليها الفص  الثام  م  امليثاق" الدوليني على صعيد دقلي يل وس لك ال

 نطاق التفسري امل ك حتديد  توسيع أو أو تضييق -ل اة لة الثانية 1 الفقرة 
شأب  القضأائية أن االتفاقأات الالحقأة  وتؤمد ممارسة الدول خارج السياقات القضائية أو (10)

تقتصأأر علأأى اإلسأأها  يف حتديأأد معأأا مصأأطلح مأأ  املصأأطلحات مأأ   وامل ارسأأة الالحقأأة قأأد ال
ئة مبوجأأب املعا أأدةل سأأ  ميك هأأا حيأأث تضأأييق نطأأاق املعأأاين امل ك أأة للحقأأوق وااللت امأأات ال اشأأ
دىل نطأأأاق معأأأني مل ارسأأأة السأأأألطة  أيضأأأا  أن تشأأأري دىل نطأأأاق أوسأأأع مأأأ  التفسأأأريات املقبولأأأة أو

 و(640)التقديرية اليت مت حها املعا دات للدول
مأ  اتفاقيأة الطأريان املأدين  5 فعلى سبي  املثالل مع أن املعا العادي ملصطلحات املأادة (11)

ضي في ا يبدو حصأول طأائرة مسأتفجرة علأى د ن سأاهلبوط و أي يف طريقهأا دىل يقت ال (641)الدويل
وجهتهأأال فأأجن ممارسأأات دأسأأت عليهأأا الأأدول م أأ  أمأأد طويأأ  تقتضأأي احلصأأول علأأى  أأ ا اإل ن 

و و  أأاك (642)سأأفن يفسأأر  أأ ا احلكأأم علأأى أنأأ  يقتضأأي احلصأأول علأأى اإل ن أدت دىل قبأأول عأأا 
مأأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأأة فيي أأأأأأأا للعالقأأأأأأأات الدسلوماسأأأأأأأية  22 ( مأأأأأأأ  املأأأأأأأادة3حالأأأأأأأة أخأأأأأأأرى  أأأأأأأي الفقأأأأأأأرة )

ل الأأيت تأأ ص علأأى أن تكأأون لوسأأائ  ال قأأ  التاسعأأة للبعثأأة حصأأانة مأأ  دجأأراءات (643)1961 لعأأا 
ومأع أن سعأض أشأكال اإلنفأا  الأيت تقأو  هبأا الشأرطة  الت فيأ و احلجأ  أو االستيالء أو التفتيش أو

__________ 

 ,Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objectionsانظر أيضأا   (639)

Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, para. 67و 

يعر احت ال وجود تفسأريات ممك أة خمتلفأة ملعا أدة مأال سأ  يعأر أن املعا أدة قأد متأ ح ااطأرا  دمكانيأة    ا ال (640)
ل Gardiner, Treaty Interpretationباحأأأأةل انظأأأأأر: االختيأأأأار مأأأأأ  سأأأأني   وعأأأأأة مت وعأأأأة مأأأأأ  ااع أأأأأال امل

ل يف معأأأرض استشأأأأهاد  مبجلأأأأس اللأأأأوردات يف 268 والصأأأأفحة 33-32 أعأأأأال (ل الصأأأأفحتان 392 )احلاشأأأأية
مأ   : "وووR v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Adan [2001] AC 477قضأية 

 أأأو احلأأأال يف  ووو وسالتأأأايلل م أأأا  ي الصأأألة ساملوضأأأوع مأأأ  املعا أأأدةو الضأأأروري حتديأأأد املعأأأا املسأأأتق  للحكأأأم
املعا دات املتعددة ااطرا  ااخرىل نب دعطاء اتفاقية الالجئني معا مسأتقال  ناسعأا  مأ  املصأادر املأ مورة يف 

اي دولأة مأ  [ ودون التطبأع سالسأ ات امل يأ ة لل ظأا  القأانوين 1969 ]م  اتفاقية فيي ا لعا  32و 31 املادتني
ميكأأأ  أن يكأأأون   أأأاك سأأأوى تفسأأأري حقيقأأأي واحأأأد ملعا أأأدة مأأأ   فأأرادى الأأأدول املتعاقأأأدةو ومأأأ  حيأأأث املبأأأدأ ال

يف امل ارسة الع لية فاامر مرتوك لل حامم الوط ية لتسوية اخلالفأات ع أدما تواجأ  خبأال   أما… املعا داتو 
سأ لكل نأب عليهأا البحأث عأ  املعأا احلقيقأي  مادي سشفن مسفلة م  مسائ  التفسريو ولكأ  يف سأياق القيأا 

ميكأ  أن يكأون   أاك سأوى معأا  الدويل املسأتق  لل عا أدةل دون التقيأد مبفأا يم ثقافتهأا القانونيأة الوط يأةو فأال
 (وThe Law Reports, Appeal Cases 2001, vol. 2, at pp. 515-517 (Lord Steyn)حقيقي واحد" )

(641) United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 2و 
(642) S.D. Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the 

interpretation of treaties", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعأال (ل  398 )انظأر احلاشأية
p. 85 ؛A. Aust, Modern Treaty Law and Practice أعال (ل  525 )انظر احلاشيةp. 215و 

(643) United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95و 
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ل فأجن دواحأة السأيارات (644)م  الأدول تالقي احتجاجات على ممتلكات سعثة دسلوماسية عادة ما
الدسلوماسأأأأأأية الأأأأأأيت  أأأأأأال  قأأأأأأوانني املأأأأأأرور والوقأأأأأأو  احملليأأأأأأة يعتأأأأأأرب مباحأأأأأأا  ع ومأأأأأأا  يف امل ارسأأأأأأة 

و وتشري  أ   امل ارسأة دىل أن ا أا  تأداسري ج ائيأة ضأد املرمبأات الدسلوماسأية حمظأورل (645)الع لية
تشأأك  خطأأرا  مباشأأرا  علأأى املأأرور و/أو  دوالأأة السأأيارات د ا ثبأأت أهنأأا ومأأع  لأأك ميكأأ  توقيأأ  أو

و ومأ   أ ا امل طلأقل ف عأا مصأطلح "الت فيأ "ل وسالتأايل نطأاق (646)عائقا  هل ا السالمة العامة أو
 احل اية امل  وحة لوسائ  ال ق ل حمدد سامل ارسة الالحقة اليت تتبعها ااطرا و

وتومأأأأأول اإلضأأأأأايف الثأأأأأاين مأأأأأ  الرب  12 ويتعلأأأأأق أحأأأأأد اامثلأأأأأة امل ك أأأأأة ااخأأأأأرى ساملأأأأأادة (12)
 :(647)يلي ل اليت ت ص على ما1949 التفاقيات ج ي  لعا 

نأأأب علأأأى أفأأأراد اخلأأأدمات الطبيأأأة وأفأأأراد اهليئأأأات الدي يأأأة والوحأأأدات ووسأأأائ  " 
ال قأأ  الطأأحل ستوجيأأ  مأأ  السأألطة املختصأأة املع يأأةل دسأأراو العالمأأة امل يأأ ة للصأأليب اامحأأر 

والشأأ س اامحأأري  علأأى أرضأأية سيضأأاء ووضأأعها علأأى وسأأائ  ااسأأد  اهلأأالل اامحأأر أو أو
 وال ق  الطحو ونب احرتا      العالمة يف مجيع ااحوالو ونب عد  دساءة استع اهلا"

ومأأع أن لفظأأة "نأأب" تأأوحي سأأفن مأأ  اإلل امأأي للأأدول اسأأتخدا  العالمأأة امل يأأ ة لوسأأم  
رو ل فجن امل ارسة الالحقة تشأري دىل أن أفراد اخلدمات الطبية ووسائ  ال ق  الطح يف مجيع الظ

مانأت اة اعأات املسألحة  و وملأا(648)الدول قد متلك سلطة تقديرية معي أة يف تطبيأق  أ ا احلكأم
يف السأأ وات ااخأأرية شأأ ت  ج أأات حتديأأدا  علأأى قوافأأ  طبيأأة ميكأأ  متيي  أأا متييأأ ا  جيأأدا  سسأأبب 

عأأض ااحيأأان عأأ  وسأأم  أأ   القوافأأ  الشأأعار املأأوفر للح ايأأة الأأ ي حت لأأ ل امت عأأت الأأدول يف س
__________ 

(644) E. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 
Oxford Commentaries on International Law, 3rd edition (Oxford, Oxford University Press, 2008), 

pp. 160-161; J. Salmon, Manuel de droit diplomatique (Brussels, Bruylant, 1994), p. 208, para. 315و 

 Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, Privileges andانظأأر علأأى سأأبي  املثأأال  (645)

Immunities of Foreign Representatives (http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/protocol 

-guidelines/Documents/A21.pdf); Iceland, Protocol Department, Ministry of Foreign Affairs, 

Diplomatic Handbook (Reykjavik, 2009), p. 14 (www.mfa.is/media/PDF/Diplomatic_ 

Handbook.PDF)لامل لكأة املتحأدةل انظأر سيأان وميأ  وويأر الدولأة الربملأاين ؛ Home Office (Lord Elton) in 

the House of Lords, HL Deb, 12 December 1983, vol. 446 cc3-4الواليأات املتحأدةل انظأر  ؛M. Nash 

(Leich), "Contemporary practice of the United States relating to international law", American 

Journal of International Law, vol. 88, No. 2 (April 1994), p. 312, at pp. 312-313و 
(646) Denza, Diplomatic Law … أعأأأأال (ل  644 )انظأأأأر احلاشأأأأيةp. 160; M. Richtsteig, Wiener 

Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen: Entstehungsgeschichte, 

Kommentierung, Praxis, 2nd edition (Baden-Baden, Germany, Nomos, 2010), p. 70و 

 أعال و 551ية انظر احلاش (647)

(648) Y. Sandoz, C. Swinarski and B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 

June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Dordrecht, ICRC and Martinus Nijhoff, 

1987), p. 1440, paras. 4742-4744; H. Spieker, "Medical transportation", in Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com ل)paras. 7-12ان  أيضأا  الصأيغة ااقأ   ؛
 "وsera arboréدل اما  يف ال ص الفرنسي املعرب ع ها ساستخدا  املضارع "

http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/protocol%20-guidelines/Documents/A21.pdf
http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/protocol%20-guidelines/Documents/A21.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mpepil.com
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سشأأعار مميأأ و وردا  علأأى سأأؤال يف الربملأأان عأأ  امل ارسأأة الأأيت تتبعهأأا حكومأأة أملانيأأا يف أفغانسأأتانل 
 يلي:  مرت احلكومة ما

مث  جهات مسامهة أخرى يف وحدات القوة الدولية لل ساعدة اام يةل سبق " 
ت طبية حت   شعارات ممي ةو سأ  للقوات املسلحة االحتادية أن شهدت استهدا  مرمبا

ُفضأأأأ  أحيانأأأأا  اسأأأأتهدا   أأأأ   الوحأأأأدات واملرمبأأأأات الطبيأأأأةل امل يأأأأ ة سوضأأأأوح سشأأأأارات 
احل اية اليت حت لهاو وسالتايل قأررت القأوات املسألحة االحتاديأةل ومأ لك سلجيكأا وفرنسأا 

ام يأأةل وامل لكأأة املتحأأدة وم أأدا والواليأأات املتحأأدةل يف دطأأار القأأوة الدوليأأة لل سأأاعدة ا
 و(649)تغطية شارات احل اية اليت حت لها املرمبات الطبية"

يأرى أن االلتأ ا  ساسأتخدا   12 و    امل ارسة اليت تتبعها الدول قد تؤمد تفسريا  لل ادة (13)
 يف ظرو  استث ائية مي ح  امشا  م  السلطة التقديرية ل طرا و (650)شارة احل اية

الأدول حقأا  يبأدو أنأ  غأري مشأروط ميكأ  أن تثأري التسأاؤل وأحكا  املعا دات الأيت متأ ح  (14)
مأ  اتفاقيأة  9 ع ا د ا مانت  أ   السألطة التقديريأة حمأدودة سأالغرض مأ  القاعأدةو فوفقأا  لل أادة

فيي ا للعالقات الدسلوماسيةل على سبي  املثالل نوو للدولة املستقبلة أن  طر الدولة املرسألة سأفن 
ل دون أن يكأون عليهأا سيأان ااسأبابو وعأادة ص غأري مرغأوب فيأ شأخعضأوا  مأ  أعضأاء البعثأة 

تصدر الأدول  أ   اإلخطأارات يف احلأاالت الأيت يثبأت فيهأا أن عضأو البعثأة ضأالع يف أنشأطة  ما
أنأأ  ارتكأأب انتهامأأات جسأأي ة أخأأرى لقأأانون الدولأأة  يشأأتب  فيأأ  سفنأأ  ضأأالع فيهأأال أو جتسأأس أو

و غأأأأأري أن الأأأأأدول أصأأأأأدرت أيضأأأأأا   أأأأأ   (651)ريةتسأأأأأبب يف تأأأأأوترات سياسأأأأأية مبأأأأأ املسأأأأأتقبلةل أو
ل (652)اإلعالنأأات يف ظأأرو  أخأأرىل مأأثال  ع أأدما تسأأبب املبعوثأأون يف جأأروح سليغأأة لطأأر  ثالأأث

يسأأري لأأديها مأأ  قأأوانني السأأياقة  حأأىت إلنفأأا  مأأا ل أو(653)ارتكبأأوا انتهامأأات متكأأررة للقأأانون أو
__________ 

(649) Deutscher Bundestag, "Antwort der Bundesregierung: Rechtlicher Status des Sanitätspersonals der 
Bundeswehr in Afghanistan", 9 April 2010, Bundestagsdrucksache 17/1338, p. 2 ترمجة املقرر اخلاص(و( 

(650) Spieker, "Medical transportation" أعال (ل  648 )انظر احلاشيةpara. 12و 

 pp. 77-88 with further references toأعأأال (ل  644 )احلاشأأية … Denza, Diplomatic Lawانظأأر  (651)

declarations in relation to espionageانظأأأر أيضأأأا   ؛ Salmon, Manuel de droit diplomatique 
 p. 484, para. 630; and Richtsteig, Wiener Übereinkommen überأعأأأال (ل  644 )احلاشأأأية

diplomatische … أعال (ل  646 )احلاشيةp. 30و 
(652) The Netherlands, Protocol Department, Ministry of Foreign Affairs, Protocol Guide for 

Diplomatic Missions and Consular Posts. Available from www.government.nl/government/ 

documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-postsو 

(653) France, Ministère des affaires étrangères et du développement, Guide for Foreign Diplomats 
Serving in France: Immunities — Respect for Local Laws and Regulations (www.diplomatie.gouv. 

fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and); Turkey, 

Ministry of Foreign Affairs, traffic regulations to be followed by foreign missions in Turkey, 

Principal Circular Note 63552, Traffic Regulations 2005/PDGY/63552 (6 April 2005) 

(www.mfa.gov.tr/06_04_2005--63552-traffic-regulations.en.mfa); United Kingdom, Foreign and 

Commonwealth Office, Circular dated 19 April 1985 to the Heads of Diplomatic Missions in 

London, reprinted in G. Marston, "United Kingdom materials on international law 1985", British 

Yearbook of International Law, vol. 56, No. 1 (1985), p. 437و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.government.nl/government/%20documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-posts
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.government.nl/government/%20documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-posts
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.diplomatie.gouv.%20fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.diplomatie.gouv.%20fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mfa.gov.tr/06_04_2005--63552-traffic-regulations.en.mfa
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دون أسأأأأباب واضأأأأحة و سأأأأ  دن مأأأأ  املتصأأأأور أن تصأأأأدر دعالنأأأأات سأأأأ(654)حتأأأأت تأأأأفثري الكحأأأأول
يبأأدو أن الأأدول ااخأأرى أمأأدت أن  أأ   امل ارسأأة تشأأك  دسأأاءة  سأأدوافع سياسأأية صأأرفةو وال أو

و وسالتأأايلل فهأأ   أشأأخاص غأأري مرغأأوب فأأيهماسأأتع ال للسأألطة سأأاإلعالن أن أعضأأاء يف البعثأأة 
 و(655)تتيح حقا  غري مشروط 9 امل ارسة تؤمد سفن املادة

  32 الالحقة ااخرى مبقتضى املادة امل ارسة -2 الفقرة  
ساآلثار الأيت حُيت أ  أن ترتتأب علأى "ممارسأات  7 م  مشروع االست تاج 2 وتتعلق الفقرة (15)

يعكأأس اتفاقأأا   ال (ل ممأا3 ل الفقأأرة4 )انظأر مشأأروع االسأت تاج 32 الحقأة أخأأرى" مبقتضأى املأأادة
تؤمأد  أ   امل ارسأاتل ساعتبار أا أداة  يتعلق ستفسري املعا أدةو وميكأ  أن سني مجيع ااطرا  في ا

حتأأدد املعأأا ع أأدما  ل أو31 تفسأأري تك يليأأةل التفسأأري الأأ ي توصأأ  دليأأ  املفسأأر يف تطبيأأق املأأادة
يؤدي دىل نتيجة م افية سوضوح لل  طأق  مبه ا  أو املعا غامضا  أو 31 يرتك التفسري وفقا  لل ادة

"ممارسأأأات الحقأأأة  تخدا  ااع أأأال التحضأأأريية أوسأأأني اسأأأ 32 املعقأأأولو وسالتأأأايلل متيأأأ  املأأأادة أو
"حتديأد" املعأاو ومأ  مثل فأجن   ل واسأتخدامها ل31 أخرى" لتثبيت معا ُتوص  دلي  مبوجب املادة
يُلجأأف دليهأأا لتحديأأد معأأا معا أأدة يف  قأأد ال 32 "امل ارسأأات الالحقأأة ااخأأرى" مبقتضأأى املأأادة

  أجأأأ  تفميأأأد املعأأأا ال أأأاتج عأأأ  تطبيأأأق وعلأأأى الأأأدوا ل مأأأ -ظأأأرو  معي أأأة فحسأأأبل سأأأ  أيضأأأا  
 و(656)31 املادة

__________ 

 Canada, Foreign Affairs, Trade and Development, Revised Impaired Driving Policyانظر  (654)

(www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx? 

lang=eng); United States, Department of State, Diplomatic Note 10-181 of the Department of State 

(24 September 2010) (www.state.gov/documents/organization/149985.pdf), pp. 8-9و 

مأأأأأ  اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأا للعالقأأأأأات الدسلوماسأأأأأيةل انظأأأأأر  9 لالطأأأأأالع علأأأأأى قضأأأأأية  ات آثأأأأأأار أسعأأأأأد يف دطأأأأأأار املأأأأأأادة (655)
G. Hafner, "Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification, 

and formal amendment", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعأال (ل  398 )انظأر احلاشأية
p. 105, at p. 112و 

(656) WTO Appellate Body Report, China — Measures Affecting Trading Rights and Distribution 

Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products (China — Publications 

and Audiovisual Products), WT/DS363/AB/R, adopted 19 January 2010, para. 403رغم أن تطبيأق  ؛"
أدى سأأأأ  دىل التوصأأأأ  دىل ‘ خأأأأدمات توويأأأأع التسأأأأجيالت الصأأأأوتية‘مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا علأأأأى  31 الفريأأأأق لل أأأأادة

لأأأك املعأأأاو   لتثبيأأأتسشأأأفن معأأأا  أأأ   العبأأأارةل قأأأرر الفريأأأق اللجأأأوء دىل أدوات تفسأأأري تك يليأأأة ‘ اسأأأت تاج أويل‘
ونالح ل يف   ا الصددل أن احلجة اليت قدمتها الصني يف االستئ ا  تفرتض في ا يبدو أن الفريقل لأو مأان قأد 

مبه أا ل ولأو  غامضأا  أو‘ خأدمات توويأع التسأجيالت الصأوتية‘يأرتك معأا عبأارة  31 خلص دىل أن تطبيق املأادة
اتفاقيأة مأ   32 ل لكأان حتليلأ  مبقتضأى املأادةتثبيتأ ةل سدال  م  معا العبار  لتحديد 32 مان قد ةف م  مث دىل املادة

خمتلفأأة عأأ   32 نتفأأق مأأع  أأ ا الأأرأيو فالع اصأأر الأأيت ي بغأأي حبثهأأا مبقتضأأى املأأادة و والسالضأأرورةحتلأأيال  خمتلفأأا   فيي أأا
ا  مانأت حمصألة أيأ 32 ل ولكأ  الع اصأر نفسأها تُبحأث مبقتضأى املأادة31 الع اصأر الأيت ي بغأي حتليلهأا مبوجأب املأادة

ل  أو القي أة 31 و وسأدال  مأ   لأكل ف أا ميكأ  أن  تلأ ل س أاء  علأى نتأائج تطبيأق املأادة31 التحلي  مبوجأب املأادة
 414 )احلاشأأأية … Villiger, Commentary"؛ انظأأأر أيضأأأا  32 الأأأيت سُتسأأأ د دىل الع اصأأأر احملللأأأة مبوجأأأب املأأأادة

 وp. 447, para. 11 لأعال (

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx%3f%20lang=eng
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx%3f%20lang=eng
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.state.gov/documents/organization/149985.pdf
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ل علأى سأأبي  املثأالل يف احلأأد مأأ  32 وميكأ  أن تسأأهم امل ارسأة الالحقأأة مبوجأب املأأادة (16)
حأأاالت الت أأاوع امل ك أأة حي  أأا يبأأدو أن  أأة تعارضأأا  سأأني "موضأأوع املعا أأدة وغرضأأها" وأغأأراض 

ل مأأثال ل شأأددت حمك أأة ماسيكيلي/سأأيدودوج يأأرة  و ففأأي قضأأية (657)حمأأددة لقواعأأد معي أأة فيهأأا
طأأرا  "سأأعت ان تأأؤم  ل فسأأها حريأأة املالحأأة يف ال هأأر وتعأأني سدقأأة ااالعأأدل الدوليأأة علأأى أن 

و وسالتأأايل تالفأأت تعارضأأا  ممك أأا  مبراعأأاة ممارسأأة الحقأأة (658)قأأدر اإلمكأأان  أأال نفأأو  مأأ  م هأأا"
 و (659)(32 ى املادةمعي ة اتبعها طر  واحد فق  مفداة تفسري تك يلية )مبقتض

يتعلأأأأق سعبأأأأأارة  32 و أأأأة مثأأأأال آخأأأأر علأأأأى "ممارسأأأأات الحقأأأأأة أخأأأأرى" مبقتضأأأأى املأأأأادة (17)
مأأأأأ  الربوتومأأأأأول  57 مأأأأأ  املأأأأأادة‘ 2(‘2"االحتياطأأأأأات املسأأأأأتطاعة" الأأأأأواردة يف الفقأأأأأرة الفرعيأأأأأة )

و وقأأأد اسأأأُتخدمت  أأأ   العبأأأارة سالفعأأأ  يف 1949 اإلضأأأايف التفاقيأأأات ج يأأأ  لعأأأا  (660)ااول
تقييأأد اسأأتع ال االغأأا  وااشأأراك  مأأ  الربوتومأأول سشأأفن حظأأر أو 3 مأأ  املأأادة 4 قأأرة الفرعيأأةالف

ل الأأيت تأأ ص (661)1980 تشأأري  ااول/أمتأأوسر 10 وال بأأائ  ااخأأرى )الربوتومأأول الثأأاين( املأأؤرخ
 امل ك أة ع ليأا   على أن املراد سعبارة "االحتياطات املستطاعة تلأك االحتياطأات القاسلأة لال أا  أو

يف  لأك االعتبأارات اإلنسأانية والعسأكرية"و وقأد  مع مراعاة مجيع الظرو  القائ أة يف حي هأال مبأا
أصأأأبحت  أأأ   الصأأأيغة مقبولأأأة مأأأ  خأأأالل امل ارسأأأة الالحقأأأة يف العديأأأد مأأأ  اادلأأأة العسأأأكرية 

 57 مأأ  املأأادة‘ 2(‘2ساعتبار أأا تعريفأأا  عامأأا  "لالحتياطأأات املسأأتطاعة" اغأأراض الفقأأرة الفرعيأأة )
 و(662)1949 م  الربوتومول ااول امللحق ساتفاقيات ج ي  لعا 

أدى أحيانأأا   32 واملأأادة 31 )ب( مأأ  املأأادة3 حتديأأد امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة (18)
ساحملأأامم احملليأأة دىل اخلأأروج ستفسأأريات واسأأعة وضأأيقةو فعلأأى سأأبي  املثأأالل فسأأر  لأأس اللأأوردات 

م  اتفاقية وارسأو  26 م  املادة 2 " مبوجب الفقرةdamage" سامل لكة املتحدة مصطلح "الضرر"

__________ 

 United States — Import Prohibition of Certain سأتئ ا  التاسعأة مل ظ أة التجأارة العامليأةل يئأة اال انظأر (657)

Shrimp and Shrimp Products — AB-1998-4, WT/DS58/AB/R), adopted 6 November 1998 para. 17 
غأراض املختلفأة معظم املعا دات ليس هلا موضوع وغرض وحيد غري م تقص ود ا طائفة م  املواضأيع واا )"ووو

 وp. 216أعال (ل  392 )انظر احلاشية Gardiner, Treaty Interpretationورمبا املت اوعة"(؛ 

(658) Kasikili/Sedudu Island أعال (  395 )انظر احلاشيةat p. 1074, para. 45و 

 وat p. 1078, para. 55 and p. 1096, para. 80ل املرجع نفس  (659)

 وat p. 1077, para. 55, and p. 1096, para. 80ل املرجع نفس  (660)

(661) United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495, p. 137و 

(ل انظأأأأر 2004( وامل لكأأأأة املتحأأأأدة )2001(ل وم أأأأدا )1989لالطأأأأالع علأأأأى اادلأأأأة العسأأأأكرية ل رج تأأأأني ) (662)
Henckaerts and Doswald-Beck, customary International Humanitarian Law, volume 2 و

 pp. 359-360, paras. 160-164 and the online update for the military manual ofأعال (ل  601 )احلاشية

Australia (2006) (www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule15_sectionc)  ؛ انظأأأأأر أيضأأأأأا
Sandoz, Swinarski and Zimmermann, Commentary on the Additional Protocols648 و )احلاشأية 

 وp. 683, para. 2202أعال (ل 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule15_sectionc
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و وم  ناحية (663)"ل مستشهدا  سالسلوك الالحق ل طرا lossعلى أن  يش   ع وما  "الضياع" "
أخأأأأرىل فأأأأجن احملك أأأأة العليأأأأا للواليأأأأات املتحأأأأدةل وقأأأأد وضأأأأعت يف اعتبار أأأأا امل ارسأأأأة الالحقأأأأة 

مأأأأ  اتفاقيأأأأة وارسأأأأو  17 " الأأأأوارد يف املأأأأادةaccidentل طأأأأرا ل قأأأأررت أن مصأأأأطلح "احلأأأأادث" "
سأأأببها يكأأأون  ي بغأأأي أن يفسأأأر تفسأأأريا  ضأأأيقا  مبعأأأا أنأأأ  يسأأأتبعد ااحأأأداث الأأأيت ال 1929 لعأأأا 

و ومأ  اامثلأة ااخأرى علأى التفسأري التقييأدي قأرار فسأرت (664)غأري عأادي حدث غري متوقأع أو
الأوارد يف  (impairment of dignity)في  احملك ة االحتادية يف أسرتاليا مصطلح "احلّ  م  الكرامة" 

مأ  اتفاقيأأة فيي أا للعالقأأات الدسلوماسأية سكونأأ  يقتصأر علأأى دلأ ا  الدولأأة املعتَ أد لأأديها  22 املأادة
مأأأ  م أأأع السأأأفارات مأأأ  القيأأأا  سوظائفهأأأا  أع أأأال اإلخأأأالل سالسأأألم أو سأأأفن تأأأؤم  احل ايأأأة مأأأ 

 و(665)اإل انة ااساسيةل وليس م  أي شك  م  أشكال املضايقة أو
وتشري احملامم احملليأةل علأى وجأ  اخلصأوصل أحيانأا  دىل قأرارات صأادرة عأ  حمأامم حمليأة  (19)

أن تثبأأت مأأ  خاللأأ  وجأأود  يكأأ  ممك أأا   أخأأرىل فتأأدخ  سأأ لك يف "نقأأاش قضأأائي" حأأىت ودن مل
علأأأى  أأأ ا ال حأأأول فقأأأد تصأأأب تلأأأك  32 و وفضأأأال  عأأأ  تطبيأأأق املأأأادة(666)اتفأأأاق سأأأني ااطأأأرا 

و ومأع  لأكل فأجن الفأرق (667)اإلشارات يف سلورة ممارسة الحقة دىل جانب احملأامم احملليأة ااخأرى
و (668)هبأا فأرق دقيأقسني االستخدا  السليم لقرارات احملامم احملليأة ااخأرى واالحتجأاج االنتقأائي 

__________ 

(663) United Kingdom, House of Lords, Fothergill v. Monarch Airlines Ltd. [1981] AC 251, at p. 278 

(Lord Wilberforce) and p. 279 (Lord Diplock)لوساملثأ  ؛ Germany, Federal Court (Civil Matters), 

BGHZ, vol. 84, p. 339, at pp. 343-344و 

(664) United States, Supreme Court, Air France v. Saks, 470 U.S. 392, pp. 403-404و 

(665) Australia, Federal Court of Australia, Commissioner of the Australian Federal Police and the 

Commonwealth of Australia v. Geraldo Magno and Ines Almeida [1992] FCA 566, paras. 30-35 

(Einfeld J.)انظأر أيضأا   ؛United Kingdom, House of Lords, R (Mullen) v. Secretary of State for the 

Home Department [2004] UKHL 18, paras. 47-48 (Lord Steyn)و 

-United States, Supreme Court, Air France v. Saks, 470 U.S. 392, pp. 397انظأر علأى سأبي  املثأالل  (666)

407; United States, Supreme Court, Abbott v. Abbott 560 U.S. (2010), Opinion of the Court 

(delivered by Justice Kennedy), Slip Opinion (www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf) 
 ,Germany, Federal Administrative Courtو؛ at pp. 12-16(ل 2016 ح يران/يونيأأ  9 )تأأاريخ املطالعأأة

BVerwGE, vol. 139, p. 272, at pp. 288-289; High Court of Australia, Andrew John Macoun v. 

Commissioner of Taxation [2015] HCA 44, at pp. 75-82و 
(667) A. Tzanakopulos, "Judicial dialogue as a means of interpretation", in The Interpretation of 

International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, Convergence, H.P. Aust and G. 

Nolte, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2016), p. 72, at p. 94; E. Benvenisti, "Reclaiming 

democracy: the strategic uses of foreign and international law by national courts", American 

Journal of International Law, vol. 102 (2008), at pp. 241-274و 
(668) United Kingdom, Supreme Court, R (Adams) v. Secretary of State for Justice [2011] UKSC 18, 

para. 17 (Lord Philips) املوقعأة علأى  ة أ   امل ارسأة مأ  جانأب طأر  واحأد فقأ  مأ  سأني ااطأرا  العديأد
ووو ولأأيس  أأة  (6)14 تأأوفر دلأأيال  سأأاملعا املقصأأود يف املأأادة العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية ال

 ("(و6)14 يوحي سوجود أي اتساق يف امل ارسة م  جانب ااطرا  املوقعة يساعد يف حتديد معا املادة ما

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf
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(ل عضأو  لأس اللأورداتل مسأت دا  دىل قواعأد فيي أا للتفسأريل Lord Hopeوقد صاغ اللورد  وب )
 توجيها  عاما  حي  ا قال:

"ويف عأأامل مثأأأايلل ي بغأأي أن تُعطأأأى االتفاقيأأة نفأأأس املعأأأا مأأ  قبأأأ  مأأ  مأأأ   أأأو  
دلأةو ويتعأني ال ظأر طر  فيهاو وهب ا تكون السواسق القضأائية مصأدرا  آخأر مأ  مصأادر اا

سع ايأأة دىل التعليأأ  الأأ ي تفخأأ  سأأ  احملأأامم يف الواليأأات القضأأائية ااخأأرى حأأني يُلجأأف دليهأأا 
سأي ا احملأامم  ات املكانأة الرفيعأةو وي بغأي دعطأاء وون   ملعاةة املسفلة املطروحة  ا  أال وال
ىل يُطلأب يف واليات قضأائية أخأرىو ومأ  ناحيأة أخأر  مبري اي تفسري حيظى سقبول عا 

 و(669)يك  سي ها اتفاق واضح" د ا مل الع   س هج متيي ي د ا تضارست ااحكا ل أو
وتتوقأأ  أمأأور مثأأرية علأأى ميفيأأة تطبيأأق  لأأك التوجيأأ  العأأا و فعلأأى سأأبي  املثأأالل ي بغأأي  (20)

مب ارسة  حتاشي االحتجاج سشك  انتقائي سااحكا  اليت تصدر يف والية قضائية وط ية سعي ها أو
و ومأ  ناحيأة أخأرىل قأد يكأون مأ  امل اسأبل يف احلالأة الأيت تتبأاي  (670)عة معي ة م  الدول  و 

فيها امل ارسة سني خمتل  الواليات القضأائية احملليأةل الرتميأ  علأى امل ارسأة الأيت تفخأ  هبأا   وعأة 
 و(672)ل ودعطاء وون أمرب لقرارات احملامم ااعلى درجة(671)أمثر متثيلية م  الواليات القضائية

  مقاس  التعدي  أو الت قيحتفسري ال -3 الفقرة  
مسأأأفلة حجأأأم دسأأأها  االتفاقأأأات الالحقأأأة  7 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 3 تت أأأاول الفقأأأرة (21

)أ( 3 وامل ارسة الالحقة يف دسقأاء تفسأري املعا أدة يف نطأاق التفسأري املشأ ول سأالفقرتني الفأرعيتني
__________ 

(669) United Kingdom, House of Lords, King v. Bristow Helicopters Ltd (Scotland) [2002] UKHL 7, at 
para. 81و 

(: "انأر أرى أنأ  مأ  املهأم أن تُعطأى اتفاقيأة وارسأو تأفويال  مشأرتما  يف Lord Mackay) 7 ل الفقأرةاملرجأع نفسأ  (670)
لعليأأا للواليأأات مجيأأع الواليأأات القضأأائية الأأيت اعت أأدت االتفاقيأأةل ففنأأا أعلأأق أمهيأأة حامسأأة علأأى حكأأم احملك أأة ا

( Eastern Airlines Inc. v. Floyd (1991) 499 US 530شأرمة ديسأرتن ديرالي أ  ضأد فلويأد )املتحأدة يف قضأية 
وأن  ل خصوصأا  (El Al Israel Airlines v. Tsengشأرمة العأال للخطأوط اةويأة اإلسأرائيلية ضأد تسأي غ )وقضأية 

(ل عأأأ  احملك أأأة االحتاديأأأة .Einfeld Jدي فلأأأد جو ) "؛ أوالواليأأأات املتحأأأدة مشأأأارك مبأأأري يف  أأأال ال قأأأ  اةأأأوي
 Commissioner of the Australianمفوض الشرطة االحتادية ااسرتالية ضد ماغ و وأمليدا )ااسرتاليةل يف قضية 

Federal Police and the Commonwealth of Australia v. Magno and Almeida [1992] FCA 566 ل الأيت)
مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا للعالقأأأأات  22  مصأأأأطلح "احلأأأأ  مأأأأ  مرامأأأأة" متثيليأأأأة دسلوماسأأأأية مبفهأأأأو  املأأأأادةتت أأأأاول تفسأأأأري

()ب(ل ال ي قال: "دن تطبيأق االتفاقيأة علأى الصأعيد الأدويل مأ  قبأ  3)31 الدسلوماسيةل مع اإلشارة دىل املادة
البلأأد املضأأي و و أأ ا العامأأ  يكأأون  البلأأدان الدميقراطيأأة يبأأني أن مأأ  االعتبأأارات اهلامأأة ااخأأرى حريأأة التعبأأري يف

سأالغ التأفثري ع أأد التعامأ  مأع املظأأا رات السياسأية خأارج السأأفاراتو ومأ  املفيأد ال ظأأر يف ممارسأات البلأدان الأأيت 
 و30 لديها خربة مبرية يف التعام  مع   ا ال وع م  احلاالتل مث  الواليات املتحدة وامل لكة املتحدة"ل الفقرة

(671) Canada, Supreme Court, Yugraneft Corp. v. Rexx Management Corp. [2010] 1 SCR 649, para. 21 
(Rothstein J)و 

(672) United Kingdom, House of Lords: Sidhu v. British Airways [1997] AC 430, at p. 453 (Lord Hope); 
Fothergill v. Monarch Airlines Ltd. [1981] AC 251, pp. 275-276 (Lord Wilberforce)و 
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سأأفن االتفاقأأات الأأيت يُتوصأأ  دليهأأا الحقأأا  ميكأأ  أن و وتُأأ ّمر الفقأأرة املفسأأر 31 و)ب( مأأ  املأأادة
مأأأ   39 تعأأأديلهال ولكأأأ   أأ   االتفاقأأأات الالحقأأأة  ضأأأع لل أأأادة تسأأاعد يف ت قأأأيح معا أأأدة أو

)أ( مأ  3 ل وي بغي متيي  ا ع  االتفاقات الالحقة مبوجب الفقرة الفرعيأة1969 اتفاقية فيي ا لعا 
مثلة على خال   لك يف االجتهأادات القضأائية وآراء و وتعرت  اة لة الثانية سوجود أ31 املادة

تعديلها  متباي ة يف الفق  القانوينل غري أهنا تؤمد عد  االعرتا  ع وما  سجمكانية ت قيح معا دة أو
 مب ارسة الحقة ل طرا و

ل "نوو تعدي  معا أدة ساتفأاق في أا سأني 1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  39 ووفقا  لل ادة (22)
تشأأأأري دىل االتفاقأأأأات الالحقأأأأة "سأأأأني  31 )أ( مأأأأ  املأأأأادة3 "و غأأأأري أن الفقأأأأرة الفرعيأأأأةااطأأأأرا 

يبأأأأدو أهنأأأأا تت أأأأاول مسأأأأفلة الت قأأأأيح  تطبيأأأأق أحكامهأأأأا"ل وال ااطأأأأرا  سشأأأأفن تفسأأأأري املعا أأأأدة أو
 رأت  يئة االستئ ا  مب ظ ة التجارة العامليةل فجن:  التعدي و وم ا أو

يتعلأأأق ساحلالأأأة  31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 فرعيأأأة"ووو مصأأأطلح "تطبيأأأق" يف الفقأأأرة ال 
يأوحي  أ ا  االلت امأات القائ أة؛ وال ميفيأة "تطبيأق" القواعأد أو اليت حيدد فيها اتفاق ما

متديأأأأأأأأد الع أأأأأأأأ  سالت امأأأأأأأأات قائ أأأأأأأأة مقيأأأأأأأأدة  املصأأأأأأأأطلح س شأأأأأأأأوء الت امأأأأأأأأات جديأأأأأأأأدة أو
 و (673)ووو" وم يا  

أن االتفاقأأأات الأأأيت تتوصأأأ  دليهأأأا ل ع أأأد قراءهت أأأا معأأأا ل 39()أ( و3)31 وتبأأأني املادتأأأان (23)
حاجأة ان  و وال(674)تعأدهلا ميك ها أن تفسر املعا دة وت قحهأا أو ااطرا  سعد دسرا  معا دة ما
رأت حمك أأة  و وم أأا(675)شأأك  مماثأأ  لل عا أأدة الأأيت ي قحهأأا 39 يكأأون لالتفأأاق مبوجأأب املأأادة

 : تني ضد أوروغواي()اارج طاحونيت اللباب على هنر أوروغوايالعدل الدولية يف قضية 
أيا  مانت التس ية احملددة هل ا "التفا م" وأيأا  مأان الصأك الأ ي ُدّون فيأ  )حماضأر " 
(ل فجنأأ  ملأأ   ل طأأرا ل سقأأدر موافقتهأأا عليأأ ل ونأأب عليهأأا [اللج أأة اإلداريأأة ل هأأر أوروغأأواي]

ظأأأأا  أن تراعيأأأأ  حبسأأأأ  نيأأأأةو وهلأأأأا احلأأأأق يف اخلأأأأروج عأأأأ  اإلجأأأأراءات امل صأأأأوص عليهأأأأا يف ال 
 و(676)"يتعلق مبشروع معني ع ال  ساتفاق ث ائي م اسب ل في ا1975 ااساسي لعا 

__________ 

(673) WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III أعال (ل  445 )انظر احلاشيةparas. 391-393و 

(674) Murphy, "The relevance of subsequent agreement..." أعال (ل  642 )انظر احلاشيةp. 88و 

(675) Sinclair, TheViennaConvention,Waldockل حيث ترد دشارة دىل p. 107أعال (ل  393 )انظر احلاشية … 

Official Records of theUnitedNationsConference on the Lawof Treaties… (A/CONF.39/11) 
 ,Villiger؛ و37th meeting, 24 April 1968, p. 207, paras. 49-52 أعأأأال (ل 575 )انظأأأر احلاشأأأية

Commentary … لأعأال ( 414 )انظأر احلاشأية p. 513, paras. 7, 9 and 11؛ وK. Odendahl, "Article 39. 

General rule regarding the amendment of treaties", in Dörr and Schmalenbach, Vienna Convention 

on the Law of Treaties … أعال (ل  439 )انظر احلاشيةp. 706, at para. 16و 

(676) Pulp Mills on the River Uruguay أعأال (ل  395 )انظأر احلاشأيةat pp. 62-63, Paras. 128 And 131 ؛ مث
 وat pp. 62-66, paras. 128-142ُتستو ل  دىل أن     الشروط مل ليف القضية قيد االستعراض لخلصت احملك ة

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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ويصأأعب يف مثأأري مأأ  ااحيأأان الت ييأأ  سأأني اتفاقأأات ااطأأرا  مبوجأأب حكأأم معأأني مأأ   (24)
يعطأأأي قأأأوة مل مأأأة لالتفاقأأأات الالحقأأأةل واالتفاقأأأات الالحقأأأة مبع ا أأأا اجملأأأرد  أحكأأأا  معا أأأدة مأأأا

ل اليت ليست هلا قوة مل مةل واالتفاقأات املتعلقأة ست قأيح 31 )أ( م  املادة3 الفرعيةمبوجب الفقرة 
و وتشأأأأري االجتهأأأأادات القضأأأأائية الدوليأأأأة (677)41-39 تعأأأأديلها مبوجأأأأب املأأأأواد معا أأأأدة مأأأأا أو
دىل أن االتفاقأأات غأأري الرمسيأأة الأأيت يأأدعى أن فيهأأا خروجأأا  عأأ  االلت امأأات  (678)وممارسأأات الأأدول

يبأدو أن   أاك أي معأايري رمسيأة غأري تلأك املبي أة يف  غي تفسري ا يف دطأار ضأيقو والالتعا دية ي ب
ل حسأب االقتضأاءل سأوى تلأك الأيت قأد تأ ص عليهأا املعا أدة السأارية نفسأهال يُعأرت  39 املادة

هبأأا علأأى أهنأأا متيأأ  سأأني  أأ   ااشأأكال املختلفأأة مأأ  االتفاقأأات الالحقأأةو غأأري أن مأأ  الواضأأح أن 
يتعلأأق ستفسأأري  م الدوليأأة مسأأتعدة ع ومأأا  ملأأ ح الأأدول ااطأأرا  نطاقأأا  واسأأعا  في أأاالأأدول واحملأأام
ع  طريق اتفاق الحقو وقد ميتد   ا ال طاق حىت يتجاوو املعا العادي ملصطلحات  معا دة ما

املعا أأأدةو ومبأأأواواة اإلقأأأرار هبأأأ ا ال طأأأاق لتفسأأأري املعا أأأدةل تتحاشأأأى الأأأدول واحملأأأامم اإلقأأأرار سأأأفن 
و وسالتايلل فأجن اتفاقأا  لتعأدي  معا أدة (679)تعديلها يرتتب علي  سالفع  ت قيح املعا دة أو االتفاق

 و(680)ي بغي افرتاض  ال ا  أمر غري مستبعدل لك   أيضا  أمر  ما
تعأأأديلها  د ا مأأأان سجمكأأأان ااطأأأرا  ت قأأأيح معا أأأدة أو يتعلأأأق مبسأأأفلة معرفأأأة مأأأا وفي أأأا (25)

ل يف البدايةل يف مشاريع املأواد املتعلقأة سقأانون املعا أداتل مب ارسة الحقة شائعةل اقرتحت اللج ة
ل اامأأأر الأأأ ي مأأأان مأأأ  شأأأفن  أن يقأأأر صأأأراحة 1969 ددراج  أأأ ا احلكأأأم يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا 

 سجمكانية تعدي  املعا دات سامل ارسة الالحقة: 

__________ 

يعأأدهلال انظأأأر  د ا مأأان االتفأأأاق يفسأأر املعا أأأدة أ  ري أحيانأأأا  حتديأأد مأأأايف امل ارسأأة القضأأأائيةل لأأيس مأأأ  الضأأرو  (677)
Territorial Dispute أعال (  395 )احلاشيةat p. 29, para. 60  ووو يف رأي احملك ةل واغراض   ا احلكمل"(

اتفاقأا  مبوجأب تعدي  ل عالن"(؛ وت  ب اآلراء أحيانا  دىل أن  يدعو دىل تص يف  على أن  دقرار أو ليس   اك ما
 Aust, Modern Treaty Law and Practiceميكأ  أن يعأدل معا أدةل )انظأر  31 )أ( م  املأادة3 الفقرة الفرعية
 ( مع اامثلةوpp. 212-214أعال (ل  525 )انظر احلاشية

(678) Pulp Mills on the River Uruguay أعأال (ل  395 )انظر احلاشيةat p. 63, paras. 131 and 140؛ وCrawford, 

"A consensualist interpretation of article 31(3)أعأال (ل  606 )انظر احلاشأية وp. 32؛ وIran-United States 

Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-BI-FT (Counterclaim) أعأال (ل  537 )انظأر احلاشأية
p. 77, at pp. 125-126, para. 132؛ وADF Group Inc. v. United States of America (Case No. 

ARB(AF)/00/1), ICSID Arbitration Under NAFTA Chapter Eleven, 9 January 2003, ICSID Reports, 

vol. 6 (2004), pp. 84-85, para. 177 (www.state.gov/documents/organization/16586.pdf) ل املرجأع نفسأ ؛
 و165-146 ل الفقراتA/CN.4/671؛ 21-20 اة ء الراسعل الفص  جيمل الفقرتان

قد يكون صأحيحا  أن الأدولل يف سأياقات دسلوماسأية خأارج دجأراءات احملك أةل متيأ  دىل اإلقأرار سقأدر أمأرب مأ   (679)
 Murphy, "The relevance ofممارسأة شأائعة يشأكالن تعأديال  لل عا أدةل انظأر  الصأراحة سأفن اتفاقأا  معي أا  أو

subsequentagreementوp. 83أعال (ل  642 )احلاشية "… 
,Crawford؛ وp. 66, para. 140ل جأع نفسأ املر  (680) "A consensualist interpretation of article 31 (3) …" 

 وp. 32أعال (ل  606 )انظر احلاشية

http://www.state.gov/documents/organization/16586.pdf
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
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 دي  املعا دات سامل ارسة الالحقةتع -38 املادة"
ة الحقأأة متبعأأة يف تطبيأأق أحكأأا  املعا أأدة ت شأأئ نأأوو تعأأدي  املعا أأدة مب ارسأأ 

 و (681)اتفاق ااطرا  على تعدي  أحكامها"
و وطُأأأرح للتصأأأويت تعأأأدي  (682)وأثأأأار مشأأأروع املأأأادة  أأأ ا جأأأدال  حمتأأأدما  يف مأأأؤمتر فيي أأأا (26)

عضأوا  عأ   26 ل وامت اع15 صوتا  مقاس  53 ل فاعُت د سفغلبية38 يقضي حب   مشروع املادة
يعأأر اسأأتبعاد  38 د ا مأأان رفأأض مشأأروع املأأادة د مأأؤمتر فيي أأال نوقشأأت مسأأفلة مأاالتصأويتو وسعأأ

سامل ارسأأأة الالحقأأأة ل طأأأرا و وخلُأأأص الكثأأأري مأأأ  الكتّأأأاب دىل أن  دمكانيأأأة تعأأأدي  معا أأأدة مأأأا
تك  ترغأبل سكأ  سسأاطةل يف التطأرق دىل  أ   املسأفلة يف دطأار اتفاقيأة فيي أا  الدول املتفاوضة مل

املعا أأأدات ميكأأأ ل مقاعأأأدة عامأأأة يف القأأأانون العأأأريف لل عا أأأداتل أن تُعأأأّدل ل وأن 1969 لعأأأا 
تعد احملامم واهليئأات  و وم  جهتها مل(683)مب ارسة الحقة ت شئ اتفاقا  سني ااطرا  هل ا الغرض

  و1969 القضائية الدولية تعرت  هب   اإلمكانيةل م   اعت اد اتفاقية فيي ا لعا 
ل   بأأت حمك أأأة العأأأدل املتعلأأق حبقأأأوق املالحأأأة واحلقأأوق املتصأأألة هبأأأاال أأأ اع ففأأي قضأأأية  (27)

 مأأأ   31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 الدوليأأأة دىل أن "امل ارسأأأة الالحقأأأة ل طأأأرا ل حسأأأب مفهأأأو  الفقأأأرة
 

__________ 

(681) Yearbookوvol. II, document A/6309/Rev.1, p. 236 (footnote omitted) ,1966… 
 … Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treatiesانظأأأر  (682)

(A/CONF.39/11) 37 أعأال (ل 575 )احلاشأيةth meeting, 24 April 1968, pp. 207-215؛ وA/CN.4/671 ل
 Lapratiquesubséquenteوpp. 56-61أعال (ل  573 )احلاشية "…",Distefano ؛121-119 الفقرات

(683) Sinclair, The Vienna Convention … أعأأأال (ل  393 )انظأأأر احلاشأأأيةp. 138؛ وGardiner, Treaty 

Interpretation أعأال (ل  392 احلاشأية )انظأرpp. 275-280؛ وYasseen, "L’interprétation des traités…" 
Lavolontédel’Étatأعال (ل  533 )انظر احلاشية "…",Kamto؛ وpp. 51-52أعال (ل  393 )انظر احلاشية

pp. 134-141, at p. 134؛ وAust, Modern Treaty Law and Practice (ل أعأأال 525 )انظأأر احلاشأأية 
p. 213؛ وVilliger, Commentary … أعأال (ل  414 )انظأر احلاشأيةp. 432, para. 23؛ وDörr, "Article 31 

p. 555, para. 76أعأأال (ل  439 )انظأأر احلاشأأية "… (in accord, Odendahl, "Article 39 )انظأأر  "…
Distefano, "La pratique subséquente؛ و(p. 702, paras. 10-11أعأأأال (ل  675 احلاشأأأية )انظأأأر  "…
 H. Thirlway, "The law and procedure of the International Court؛ وpp. 62-67أعأال (ل  573 احلاشأية

of Justice 1960-1989: supplement, 2006 — part three", British Yearbook of International Law 

2006, vol. 77, pp. 1-82, p. 65؛ وM.N. Shaw, International Law, 6th edition (Cambridge, United 
Kingdom, Cambridge University Press, 2008), p. 934؛ وI. Buga, "Subsequent practice and treaty 

modification", in Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties, M.J. 

Bowman and D. Kritsiotis, eds. (forthcoming), at الأأأيت تتضأأأ   مراجأأأع أخأأأرى؛  452 احلاشأأأية
الأأ ي يشأأدد علأأى الطأأاسع الرمسأأي إلسأأرا  املعا أأدة يف مقاسأأ   Murphy أأ ا الأأرأي علأأى وجأأ  اخلصأأوص  ويعأأارض

Therelevanceofsubsequentagreementأعأال (ل  642 )انظأر احلاشأية "…"الطاسع غأري الرمسأي لل  ارسأةل 
pp. 89-90انظأر أيضأا   ؛Hafner,Subsequentagreementsandpracticeأعأال (ل  655 )انظأر احلاشأية "…"

pp. 115-117 الفرق سني م ظور احملامم والدولل وتفميد أمهية تعدي  ااحكا  يف   ا السياق(و( 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
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و ولأيس (684)اتفاقية فيي أال ميكأ  أن تأؤدي دىل االستعأاد عأ  ال يأة ااصألية اسأت ادا  دىل اتفأاق ضأ ر"
ادت احملك أأأة سأأأ لك أن تعأأأرت  سأأأفن امل ارسأأأة الالحقأأأةل مبقتضأأأى الفقأأأرة مأأأ  الواضأأأح متامأأأا   أأأ  أر 

تعأأدي  املعا أأدةل  ل ميكأأ  أن يكأأون هلأأا أيضأأا  أثأأر يت ثأأ  يف ت قأأيح أو31 )ب( مأأ  املأأادة3 الفرعيأأة
سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدات ان ال يأأأة "ااصأأألية" ل طأأأرا    أأأ  مانأأأت تعأأأرب عأأأ  رأي لأأأيس دال أو

يف تفسأأأأري معا أأأأدة مأأأأاو وقأأأأد اعرتفأأأأت اللج أأأأة سالفعأأأأ  يف مشأأأأروع  ليسأأأأت سالضأأأأرورة عأأأأامال  قطعيأأأأا  
أن االتفاقات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأةل شأفهنا شأفن أدوات التفسأري ااخأرىل  [3] 8 االست تاج

د ا مانأأت ال يأأة املفرتضأأة ل طأأرا  ع أأد دسأأرا  املعا أأدة  أأي  ( يف حتديأأد مأأاووو"ميكأأ  أن تسأأاعد )
و ومأأ  مث فأأجن نطأأاق (685)سأأتخدمة معأأا قأأاسال  للتطأأور عأأرب الأأ م "دعطأأاء أي مأأ  املصأأطلحات امل

حتأأدد  "نيأأة أصأألية" ثاستأأة سالضأأرورةل ود أأا نأأب أن حُيأأدد يف ضأأوء طائفأأة أوسأأع مأأأ   "التفسأأري" ال
االعتبأأأاراتل ت أأأدرج فيهأأأا سعأأأض التطأأأورات الالحقأأأةو ويثأأأري رأي احملك أأأة  أأأ ا الأأأ ي يكت فأأأ  سعأأأض 

)ب( مأأ  3 ن تسأأهم امل ارسأة الالحقأأةل مبفهأأو  الفقأأرة الفرعيأأةالغ أوض مسأأفلة دىل أي حأأد ميكأأ  أ
د ا مان ممك أا  أن يرتتأب علأى امل ارسأة الالحقأة أثأر يأؤدي  ل يف "تفسري" معا دة مال وما31 املادة

وت قيحهأأا  تعأأدي   أأ   املعا أأدةو وسالفعأأ  فأأجن اخلأأ  الفاصأأ  سأأني تفسأأري معا أأدة مأأا دىل ت قأأيح أو
 و  (686)ال احية الواقعية "س  يستحي  حتديد " يف سعض ااحيانتعديلها خ  "يصعب" م   أو
ال أ اع املتعلأق حبقأوق وسغض ال ظر ع  الرأي امل مور حملك ة العأدل الدوليأة سشأفن قضأية  (28)

تعأأرت  صأأراحة  سفنأأ  مأأان اي ممارسأأة  ل فأأجن احملك أة مل(687)املالحأة البحريأأة واحلقأأوق املتصأألة هبأأا
الفتأأوى املتعلقأأة ي طبأأقل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل يف  معي أأة الحقأأة أثأأر تعأأدي  معا أأدة مأأاو و أأو مأأا

اليت اعرتفت فيها احملك ة سفن امل ارسة الالحقة مان هلا أثر  ا  يف حتديد معا املعا دةل  س اميبيا
__________ 

(684) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعأال (ل  395 )انظأر احلاشأيةat p. 242, para. 64؛ 
 Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residingانظأر أيضأا  

in France أعأال (؛  532 )احلاشأيةYasseen,L’interprétationdesأعأال (ل  393 )انظأر احلاشأية "… traités"
p. 51؛ وKamto,Lavolontédel’ÉtatR. Bernhardt, Die؛ وpp. 134-141أعال (ل  533 )انظر احلاشية "…" 

Auslegung völkerrechtlicher Verträge, (Cologne, Berlin, Heymanns, 1963), p. 132و 

 (و18)-(1[ والتعليق علي ل الفقرات )3] 8 انظر مشروع االست تاج (685)

(686) Sinclair, The Vienna Convention  Gardiner, Treaty؛ وp. 138 أعأأأال (ل 393 )انظأأأر احلاشأأأية …
Interpretation أعأأأال (ل  392 )انظأأأر احلاشأأأيةp. 275؛ وMurphy, "The relevance of subsequent 

agreement  B. Simma, "Miscellaneous thoughts on؛ وp. 90أعأأأال (ل  642 )انظأأأر احلاشأأأية "…
subsequent agreements and practice", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  انظأأأر(

Karl, Vertrag؛ وp. 46أعأأال (ل  398 احلاشأأية und spätere Praxis  أعأأال (ل 454 )انظأأر احلاشأأية …
pp. 42-43؛ وSorel and Boré Eveno440 )انظأأر احلاشأأية "ووو 31 ل املأأادة1969 "اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  ل 
Article31وي طبأق ؛ p. 555, para. 76أعال (ل  439 )انظر احلاشية "…",Dörr؛ وp. 825, para. 42 أعال (ل

 the Dissenting لك حىت ع أدما ميكأ  ال ظأر دىل الع ليتأني ساعتبارمهأا نظريأا  "مت أاي تني حبكأم القأانون"ل انظأر 

Opinion of Judge Parra-Aranguren in Kasikili/Sedudu Island لأعأال ( 395 )احلاشأية at pp. 1212-

1213, para. 16وساملثأأ ل  ؛Hafner, "Subsequent agreements and practice  655 )انظأأر احلاشأأية "…
 و p. 168أعال (ل 446ل )انظر احلاشية Linderfalk, On the Interpretation of Treaties؛ وp. 114أعال (ل 

(687) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعال (ل  395 )انظر احلاشيةat p. 242, para. 64و 
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و (688)تعأأأديلها  أأأ   امل ارسأأأة أّدت دىل ت قأأأيح املعا أأأدة أو تأأأ  ب حأأأد االعأأأرتا  سأأأفن لك هأأأا مل
أن  أ   اآلراء تتعلأق مبعا أأدات أنشأئت مبوجبهأا م ظ أة دوليأأةل يبأدو مأ  الصأعب أن ُتشأأتق  ومبأا

مسأأأأائ   (689)[11] 12 م هأأأأا قاعأأأأدة عامأأأأة لقأأأأانون املعا أأأأداتو وسأأأأيت اول مشأأأأروع االسأأأأت تاج
 ة سالصكوك امل شئة لل  ظ ات الدوليةواالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة املتعلق

وتتعلأأق قضأأأايا أخأأأرى  امأأة أثأأأارت فيهأأأا حمك أأة العأأأدل الدوليأأأة مسأأفلة دمكانيأأأة تعأأأدي   (29)
حبكأأأم امل ارسأأأة الالحقأأأة اطرافهأأأال ساملعا أأأدات احلدوديأأأةو فقأأأد   بأأأت احملك أأأة يف  معا أأأدة مأأأا

 دىل أن: والكامريونساحلدود الربية والبحرية سني نيجرييا القضية املتعلقة 
د ا مانأأت  "تصأأرفات الكأأامريون يف  لأأك اإلقلأأيم ت حصأأر أمهيتهأأا يف معرفأأة مأأا 

ميكأأ  اسأأتبعاد  متامأأا  ساعتبأأار   أقأأرت ددخأأال تعأأدي  علأأى صأأك تعا أأديل و أأو أمأأر ال
 و(690)دمكانية قائ ة حبكم القانون ووو"

مبعبأأأد سريأأأ  ة املتعلقأأأة وقأأأد خلصأأأت احملك أأأة دىل وجأأأود دقأأأرار مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  يف القضأأأي (30)
ل حيأأث رمأأ ت سشأأك  حاسأأم علأأى وجأأود ادعأأاءات واضأأحة سالسأأيادة مأأ  أحأأد اةأأانبني فيهأأري

و غأري (691))فرنسا(ل اامر ال ي يستدعيل حسب احملك أةل رد فعأ  مأ  اةانأب اآلخأر )تايل أد(
ضأأ  ا  أن  أأ ا احلكأأم صأأدر قبأأ  اعت أأاد اتفاقيأأة فيي أأال ومأأ  مَث فأأجن الأأدول أخ تأأ  يف احلسأأبانل 

يصأأأ  أيضأأأا  حأأأد اإلقأأأرار  و و أأأو ال(692)علأأأى ااقأأأ ل أث أأأاء امل اقشأأأات الأأأيت أجرهتأأأا يف مأأأؤمتر فيي أأأا
د ا مأأان اخلأأ  الفاصأأ  يف  حتسأأم احملك أأة مأأا صأأراحة  ستعأأدي  معا أأدة مب ارسأأة الحقأأةل حيأأث مل

عيأأأني اخلريطأأة الفرنسأأأية مطاسقأأأا  خلأأأ  مقسأأم امليأأأا  الأأأ ي اتُّفأأأق عليأأ  يف الأأأ ص ااصأأألي ملعا أأأدة ت
 و (693)مع أن االفرتاض الغالب  و عد  التطاسق -احلدود سني الدولتني 

__________ 

(688) Thirlway, "The law and procedure of the International Court of Justice 1960-1989 )انظأر  "…
  وp. 64أعال (ل  683 احلاشية

 ل الفقأأأرة155 ل الصأأأفحةA/67/10ل 10 الأأأدورة السأأأاسعة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأمالوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل انظأأأر  (689)
 و42 ل الفقرة323 ل املرفق أل ل الصفحةA/63/10ل 10 الدورة الثالثة والستونل امللحق رقم لاملرجع نفس و ؛ 238

(690) Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68و  

(691) Case concerning the Temple of Preah Vihear شأك فيأ  أن اعرتافأا   أعأال (: "ممأا ال 488 )انظأر احلاشأية
مأأأ  الواضأأأح أن الظأأأرو  مانأأأت مأأأ  ال أأأوع الأأأ ي  د … مأأأ  خأأأالل التصأأأر  قأأأد حصأأأ  سطريقأأأة حمأأأددة جأأأدا  

يكأأأاد يُتصأأأور أن  "فادعأأأاء امللكيأأأة الصأأأادر مأأأ  جانأأأب اهل أأأد الصأأأي ية الفرنسأأأية ال ؛(p. 23يسأأتدعي ردة فعأأأ " )
 (وp. 30"يستدعي ردة فع " )  و أوضح م  "ل ول لك فه ا أمر مان يصدر ما

(692) M. Kohen, "Uti possidetis,prescriptionetpratiquesubséquenteàuntraitédansl’affairedel’îlede 
Kasikili/Sedudu devant la Cour internationale de Justice", German Yearbook of International Law, 

vol. 43 (2000), p. 253, at p. 272و 

(693) Case concerning the Temple of Preah Vihear أعأال (ل  488 )انظأر احلاشأيةat p. 26و أ ا أمأرل د ا   ؛"
-Judge Parraأرانغأوري  ) -"و وقد   ب القاضي سأارا 1908 يك  أق  وضوحا  يف عا  مان صحيحا ل فهو مل

Aranguren تبأأني أن "أثأأر امل ارسأأة الالحقأأة يف تلأأك امل اسأأبة مأأان  أأو تعأأدي  املعا أأدة" الأ َأأأعبَد ( دىل أن قضأأية
 ,Dissenting Opinion of Judge Parra-Arangurenأعأال (ل  395 )احلاشأية Kasikili/Sedudu Island)انظر 

at pp. 1212-1213, para. 16)؛ وBuga, "Subsequent practice and treaty modification"  انظأأأر(
 وat footnote 500أعال (ل  683 شيةاحلا

http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/63/10
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ل ودن ترمت الباب مفتوحا  أما  دمكانيأة تعأدي  حمك ة العدل الدوليةوخالصة اامر أن  (31)
تقر حىت اآلن دقرارا  صرحيا  سفن أثأرا  مأ   أ ا القبيأ   معا دة سامل ارسة الالحقة ل طرا ل فهي مل

  الأأك أن احملك أأة خلصأأت دىل تفسأأريات يصأأعب  لفعأأ  يف قضأأية سعي هأأاو ومأأ  مأأاقأأد حتقأأق سا
التوفيق سي ها وسني املعا العادي ل ص املعا دةل ولك  صاد  أهنا تتفق مع امل ارسة املخصوصأة 

اآلراء املعامسأأة للهيئأأات القضأأائية فقأأد ُوصأأفت سفهنأأا دمأأا "حالأأة  و أمأأا(694)الأأيت تتبعهأأا ااطأأرا 
 و (696)صدرت قب  مؤمتر فيي ا وتعرضت النتقادات يف املؤمتر أو (695)لة"استث ائية مع و 

تقبأأ  ستفسأأري مأأ  شأأفن  أن  وأوضأأحت  يئأأة االسأأتئ ا  مب ظ أأة التجأأارة العامليأأة أهنأأا لأأ  (32)
و وقأأد (697)يعأأد "تطبيقأأا " حلكأأم تعا أأدي قأأائم يأأؤدي دىل تعأأدي  التأأ ا  تعا أأديل ان  لأأك لأأ 

مأأأأ  التفأأأأا م املتعلأأأأق سالقواعأأأأد  3 مأأأأ  املأأأأادة 2 متأأأأفثرا  سأأأأالفقرةيكأأأأون موقأأأأ   يئأأأأة االسأأأأتئ ا  
واإلجراءات اليت حتكم تسوية امل اوعاتل الأيت تأ ص علأى أن "التوصأيات وااحكأا  الصأادرة عأ  

ميكأأ  أن تضأأي  شأأيئا  دىل احلقأأوق والواجبأأات امل صأأوص عليهأأا يف  ] يئأأة تسأأوية امل اوعأأات[ ال
 و(698)ا"ت تقص م ه االتفاقات املش ولة أو

__________ 

أعأال ( علأى وجأ  التحديأد ساعتبار أا تأوحي سأفن امل ارسأة  636 قرئت فتوى احملك ة يف قضية ناميبيا )انظر احلاشأية (694)
AlainArticlein,”38“,Pelletم  ميثاق اامم املتحدةل انظأر  27 م  املادة 3 الالحقة قد عدلت مفهو  الفقرة

The Statute of the International Court of Justice A Commentary, 2nd edition, A. Zimmermann and 

others, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 844, para. 279, note 809؛ وA/CN.4/671 ل
 و126-124 الفقرات

(695) M. Kohen, "Keeping subsequent agreements and practice in their right limits", in Nolte, Treaties 

and Subsequent Practice أعال (ل  398 )انظر احلاشيةpp. 34 et seq., at p. 43 regarding Decision 

regarding delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia, 13 April 2002, UNRIAA, vol. 

XXV (Sales No. E/F.05.V.5), pp. 83-195, at pp. 110-111, paras. 3.6-3.10انظر أيضا   ؛Case 

concerning the location of boundary markers in Taba between Egypt and Israel, 29 September 

1988, UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), pp. 1-118وانظر  لpp. 56-57, paras. 209-210 ل اليت
ل دىل أن "اخل  احلدودي املرسو  ستكون ل  الغلبة على االتفاق مالحظة عارضة  بت فيها  يئة التحكيمل يف 
Lamodificationd’un",Kolb.R(؛ ولك  انظر أيضا  p. 57ل املرجع نفس )د ا تبني وجود تضارب سي ه ا"و 

traité par la pratique subséquente des parties", Revue suisse de droit international et de droit

européen, vol. 14 (2004), pp. 9-32, at p. 20و 
(696) Interpretation of the Air Transport Services Agreement between the United States of America and 

France, 22 December 1963, UNRIAA, vol. XVI (Sales No. E/F.69.V.1), pp. 5-74, at pp. 62-63 ؛
 (A/CONF.39/11)… Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treatiesو

 Murphy, "The؛ و37th meeting, 24 April 1968, p. 208, para. 58 (Japan) أعأال (ل 575 )انظأر احلاشأية
relevanceofsubsequentagreementوp. 89أعال (ل  642 )احلاشية "… 

(697) WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III أعأال (ل  445 )انظأر احلاشأيةSecond Recourse to 

Article 21.5, WT/DS27/AB/RW2/ECU and Corr.1 adopted 11 December 2008, 

WT/DS27/AB/RW/USA and Corr.1, adopted 22 December 2008, paras. 391-393و 

(698) Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization أعأأأال (ل  445 )انظأأأر احلاشأأأية
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Annex 2, at p. 401و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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وأقأأأأأرت احملك أأأأأة ااوروسيأأأأأة حلقأأأأأوق اإلنسأأأأأان يف سعأأأأأض امل اسأأأأأبات سامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة  (33)
 1989يف عا   مالحظة عارضةل طرا  ساعتبار ا أحد املصادر امل ك ة لتعدي  االتفاقيةو ففي 

 ل   بت احملك ة دىل أن:سوري غ ضد امل لكة املتحدةسشفن قضية 
الأأأدول ااعضأأأاء ميكأأأ  أن ي شأأأف ع هأأأا تعأأأدي  "ووو امل ارسأأأة الراسأأأخة داخأأأ   

تلأأك القضأأيةل قبلأأت احملك أأة سأأفن امل ارسأأة الالحقأأة يف السياسأأة الوط يأأة  لالتفاقيأأةو ويف
املتعلقة سالعقوساتل واملت ثلة يف شك  تع يم دلغاء عقوسة اإلعدا ل ميك  أن تؤخ  علأى 

امل صأأأأأوص عليأأأأأ  يف  أهنأأأأأا ت شأأأأأئ اتفاقأأأأأا  سأأأأأني الأأأأأدول املتعاقأأأأأدة علأأأأأى دلغأأأأأاء االسأأأأأتث اء
املرجأأع ) 3 ( وسالتأأايل دوالأأة احلأأد ال صأأي علأأى نطأأاق التفسأأري التطأأوري لل أأادة1)2 املأأادة
 و(699)("103 ل الفقرة41-40 ل الصفحتاننفس 

السأعدون ومفضأي وساتباع  أ ا امل طأقل خلصأت احملك أة دىل االسأت تاج التأايل يف قضأية  (34)
 :ضد امل لكة املتحدة

عأأأدا دولتأأأنيل علأأأى الربوتومأأأول  يأأأع الأأأدول ااعضأأأاءل مأأأاوقّعأأأت حأأأىت اآلن مج" 
عأدا ثأالث دولو و أ   اارقأا ل ج بأا   ل وصدقت علي  مجيأع الأدول املوقعأةل مأا13 رقم

دىل ج ب مع امل ارسة الثاستة للأدول يف التقيأد سأالوق  االختيأاري لعقوسأة اإلعأدا ل  أي 
عأأأأدا  يف مجيأأأأع الظأأأأرو و قأأأأد ُعأأأأّدلت لتحظأأأأر عقوسأأأأة اإل 2 دشأأأأارة قويأأأأة دىل أن املأأأأادة

( 1)2 تأأأأرى احملك أأأأة أن صأأأأياغة اة لأأأأة الثانيأأأأة مأأأأ  املأأأأادة ضأأأأوء  أأأأ   اخللفيأأأأةل ال ويف
املهي ة" الأواردة  العقوسة الالدنسانية أو ت ال تشك  عقبة أما  تفسري عبارة "املعاملة أو ال

ل املأأأأ مورة أعأأأأال  سأأأأوري غعلأأأأى أهنأأأأا تشأأأأ   عقوسأأأأة اإلعأأأأدا  )انظأأأأر قضأأأأية  3 يف املأأأأادة
 و (700)"(104-102 الفقرات

وتتيح اجتهادات احملامم واهليئات القضائية الدوليأة االسأت تاجات التاليأة: فحالأة م ظ أة  (35)
التجأأارة العامليأأة تأأوحي سأأفن املعا أأدة قأأد تسأأتبعد أي أثأأر تعأأديلي يرتتأأب علأأى امل ارسأأة الالحقأأة 

و وعلأأى العكأأسل تأأوحي قضأأايا ل طأأرا و فاالتفاقيأأة نفسأأها حتكأأم  أأ   املسأأفلة يف املقأأا  ااول
احملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان سفن املعا دة ميك  أن تس ح سرتتب أثأر تعأديلي علأى امل ارسأة 

 و(701)ااحكا  املع ية م  املعا دة الالحقة ل طرا و فالكثري يتوق  على املعا دة أو

__________ 

 ,Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, 4 October 2010 انظأأر قضأأية (699)
para. 119اليت حتي  دىل قضية  لÖcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, 12 May 2005, ECHR 2005-IVل 

 Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 1989, ECHR Series A وتستشأهد سقضأية
no. 161و 

(700) Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, 4 October 2010, para. 120; B. 
Malkani, "The obligation to refrain from assisting the use of the death penalty", International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 62, No. 3 (2013), pp. 523-556و 

 وat footnotes 126-132أعال (ل  683 )احلاشية "Buga, "Subsequent practice and treaty modificationانظر  (701)
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ميكأ   ارات مماثلأةو والتتض   دشأ ويبدو الوضع أمثر تعقيدا  يف حالة املعا دات اليت ال (36)
است باط قاعدة تك يلية واضحة يف مث      احلاالت م  اجتهادات حمك ة العدل الدوليةو غأري 
أنأأأ  ميكأأأ  الوصأأأول دىل اسأأأت تاج مفأأأاد  أن احملك أأأةل يف حأأأني رأت أن دمكانيأأأة تعأأأدي  معا أأأدة 

 (702)ائ أة يف القأانون"سفع  امل ارسأة الالحقأة ل طأرا  "ال ميكأ  اسأتبعاد ا متامأا  مجمكانيأة ق ما
فقد اعتربت أن تطبيق تعدي  م    ا القبي  ي بغي تفادي  قدر اإلمكانو وتفض  احملك ة عوضأا  

 ع   لك قبول تفسريات عامة توسع نطاق املعا العادي احكا  املعا دةو 
سعأض ويتسق   ا االست تاج املست ب  م  االجتهادات القضائية حملك ة العدل الدولية مأع  (37)

مأأأأ  اتفاقيأأأأة  38 االعتبأأأأارات العامأأأأة الأأأأيت أثارهتأأأأا الأأأأدول خأأأأالل امل اقشأأأأات سشأأأأفن مشأأأأروع املأأأأادة
و ويبأأأأدو اليأأأأو  أن مفأأأأة االعتبأأأأار القائأأأأ  سعأأأأد  جأأأأواو االلتفأأأأا  علأأأأى دجأأأأراءات التعأأأأدي  (703)فيي أأأأا

ة سأفدوات تفسأري غأري رمسيأة قأد رجحأت علأى املالحظأة العامأة القائلأ امل صوص عليها يف معا دة مأا
يتقيأأد سالشأأك  سأأ فس الدرجأأة الأأيت يتقيأأد هبأأا القأأانون الأأوطرل و أأي  دن القأأانون الأأدويل غالبأأا  مأأا ال
و واودادت م    لك احلني أيضا  أمهية الشاغ  ال ي أعأرب ع أ  (704)مالحظة صحيحة سالقدر  ات 

  أن يثأأري سامل ارسأأة الالحقأأة ميكأأ عأدد مأأ  الأأدول يف مأأؤمتر فيي أأا مأأ  أن دمكانيأأة تعأدي  معا أأدة مأأا
سامل ارسأأة الالحقأأة الأأيت  و ومأأع أن تعأأدي  معا أأدة مأأا(705)مصأأاعب أمأأا  القأأانون الدسأأتوري احمللأأي

مأأ   موضأأع تشأكيك رمسيأأا ل فأجن العقأأد شأريعة املتعاقأدي يضأأع مبأدأ  تثبأت اتفأاق مجيأأع ااطأرا  ال

__________ 

 :Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeriaانظأأر  (702)
Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68و 

(703) A/CN.4/671و121-119 ل الفقرات 

(704) Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice  642 )احلاشأأية "…
,Simma؛ وp. 89ل أعأأال ( "Miscellaneous thoughts on subsequent agreements  686 )احلاشأأية "…

,Hafner؛ وp. 47أعأأال (ل  "Subsequent agreements and practice أعأأال (ل  655 )انظأأر احلاشأأية "…
pp. 115-117؛ وJ.E. Alvarez, "Limits of change by way of subsequent agreements and practice", in 

Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعال (ل  398 )انظر احلاشيةp. 130و 
 NATO Strategic Concept Case, German Federal Constitutional Court, Judgment of 19 Juneانظأر  (705)

2001, Application 2 BvE 6/99 (English translation available from www.bundesverfassungs 

gericht.de/entscheidungen/es20011122_2bve000699en.html), paras. 19-21؛ وGerman Federal 
Fiscal Court, BFHE, vol. 157, p. 39, at pp. 43-44 ل املرجأع نفسأ ؛vol. 227, p. 419, at p. 426 املرجأع ؛

 S Kadelbach, "Domestic constitutional concerns with respect to؛ وvol. 181, p. 158, at p. 161ل نفس 
the use of subsequent agreements and practice at the international level", Nolte, Treaties and 

subsequent practice أعأأال (ل  398 )انظأأر احلاشأأيةpp. 145-148؛ وAlvarez, "Limits of change …" 
 I. Wuerth, "Treaty interpretation, subsequent agreements and؛ وp. 130أعأال (ل  704 )انظأر احلاشأية

practice, and domestic constitutions", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  انظأأأر(
 and H. Ruiz Fabri, "Subsequent practice, domestic separation؛ وpp. 154-159أعأال (ل  398 احلاشأية

of powers, and concerns of legitimacy", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  انظأأر(
 وpp. 165-166أعال (ل  398 احلاشية

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.bundesverfassungs%20gericht.de/entscheidungen/es20011122_2bve000699en.html
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.bundesverfassungs%20gericht.de/entscheidungen/es20011122_2bve000699en.html
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 ا أمكأأ  الصأحيح أيضأا  وسالقأدر  اتأ  أن اسأتقرار العالقأأات التعا ديأة قأد يصأبح موضأع تشأكيك د
 و (706)سفن  ممارسة الحقة سفداة تفسري غري رمسية تص  اتفاقا  ما سسهولة تعدي  معا دة ما

 لو االجتهادات القضأائية الدوليأة مأ  سعأض التفييأد لفكأرة أنأ ل  واخلالصة أن  يف حني ال (38)
هأأا يف غيأأاب دشأأارات يف املعا أأدة تقتضأأي خأأال   لأأكل ميكأأ  لل  ارسأأة الالحقأأة الأأيت تتفأأق علي

ي بغأأي افأأرتاض حأأدوث  ااطأأرا  أن تأأؤدي نظريأأا  دىل ددخأأال تعأأديالت علأأى معا أأدة مأأال فجنأأ  ال
 لأأأك ااثأأأر فعليأأأا و ود أأأا ي بغأأأي للأأأدول واحملأأأامم أن تبأأأ ل قصأأأارى جهأأأد ا العتبأأأار أن أي ممارسأأأة 

تلأك الحقة تتفق عليها ااطرا   ي حماولأة لتفسأري املعا أدة سطريقأة معي أةو وميكأ  ةهأود التفسأري 
تعطأأي  ال 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  31 ان املأأادة أن تأأتم يف دطأأار واسأأع ال طأأاق دىل حأأد مأأا

الصدارة اداة معي ة م  أدوات التفسري الواردة فيهال ود ا تتطلأب مأ  املفسأر أن يفخأ  يف احلسأبان 
مأأأأدى و ومأأأأ  االعتبأأأأارات اهلامأأأأةل يف  أأأأ ا السأأأأياقل (707)مجيأأأأع أدوات التفسأأأأري حسأأأأب االقتضأأأأاء

 و  (708)ميك  أن يبلغ  التفسري التطوري للحكم املعر م  أحكا  املعا دة ما
  [3] 8 ارستنتاج

 تفسير مصطلحاث المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن
 31ميكأأ  أن تسأأاعد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادتني  

ل طرا  ع أد دسأرا  املعا أدة  أي دعطأاء أي  يف حتديد ما د ا مانت ال ية املفرتضة 32و
 م  املصطلحات املستخدمة معا قاسال  للتطور عرب ال م و

 التعليق  
[ الأأأأدور الأأأأ ي ميكأأأأ  أن تؤديأأأأ  االتفاقأأأأات الالحقأأأأة 3] 8 يت أأأأاول مشأأأأروع االسأأأأت تاج (1)

 مصأأأطلح مأأأ  د ا مأأأان معأأأا يف حتديأأأد مأأأاوامل ارسأأأة الالحقأأأة يف سأأأياق املسأأأفلة ااعأأأم املت ثلأأأة 
 قاسال  للتطور عرب ال م و مصطلحات معا دة ما

__________ 

 prescriptionetpratiquesubséquente692 )احلاشأية "…,Kohen, "Uti possidetisانظر على سبي  املثأال  (706)
 وp. 274 (in particular with respect to boundary treaties)أعال (ل 

 Hafner, "Subsequent agreements andل والتعليأق عليأأ ؛ 5 [ل الفقأأرة1] 2 االسأت تاجانظأر أعأال  مشأأروع  (707)

practiceيُ ظأر دليأ  علأى  ويؤيأد سعأض املأؤلفني الأرأي القائأ  سأفن مأا ؛p. 117أعأال (ل  655 )انظأر احلاشأية "…
مأأ   31 مأأ  املأأادة 3 ممارسأأة الحقأأة مبوجأأب الفقأأرة أنأأ  "تفسأأري" يكأأون أوسأأع نطاقأأا  يف حالأأة اتفأأاق الحأأق أو

اهليئأأأات  يف  لأأأك نطأأاق التفسأأريات التطوريأأأة الأأيت تقأأأدمها احملأأامم أو حالأأة التفسأأري سأأأفدوات تفسأأري أخأأأرىل مبأأا
؛ p. 275 أعأال (ل 392 ل )انظأر احلاشأيةGardiner, Treaty Interpretationالقضأائيةل انظأر علأى سأبي  املثأال 

 Article31وpp. 554-555, para. 76 ل (أعال 439 )انظر احلاشية "…",Dörrو

 املثأأالل سأأبي  علأأى لهبأأا املتصأألة واحلقأأوق املالحأأة حبقأأوق املتعلأأق ال أأ اع قضأأية يف ؛[3] 8 االسأأت تاج انظأأر مشأأروع (708)
" )التجأأارة( قأد ُعأأّدل comercioن مصأطلح "مأأا د ا مأا سشأفن مفتوحأأة املسأفلة الدوليأأة العأدل حمك أأة تأرتك أن ميكأ 

 Disputeتطوريأأأأأأا و  إلمكأأأأأان دعطأأأأأأاء  أأأأأأ ا املصأأأأأطلح تفسأأأأأأريا  أهنأأأأأأا ارتأأأأأأفت أن سا للطأأأأأأرفنيل مبأأأأأاسامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأأة 

regarding Navigational and Related Rights أعال (ل  395 )انظر احلاشيةat pp. 242-243, paras. 64-66و 
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 (709)يسأ ى سالقأانون سأني الأ مر حالة املعا داتل سار التقليد على طرح مسأفلة مأا ويف (2)
يف ضوء الظأرو  القائ أة والقأانون السأاري وقأت  يف صيغة التساؤل    ي بغي تفسري معا دة ما

يف ضأأأوء الظأأأرو  القائ أأأة والقأأأانون السأأأاري وقأأأت  "الثاسأأأت"( أو دسرامهأأأا )"التفسأأأري الظأأأريف" أو
ودفعت فتوى احملّكم مأامس  (710)"الدي اميكي"( "التدرجي"ل أو تطبيقها )التفسري "التطوري" أو

ل القائلة دن "الواقعة القضائية نب أن تقيَّم يف ضوء القأانون املعاصأر ج يرة ساملاسر يف قضية  وس
مثأأريا  مأأ  احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةل فضأأال  عأأ  مثأأري مأأ  املأأؤلفنيل دىل تفضأأي    (711)هلأأا"

ود "تفييأد ل وجآيرن راي الوقت نفس ل أمدت احملك ة يف قضية  و ويف(712)التفسري الظريف ع وما  
 و(713)اليو  لدى املؤلفني الباروي  للتفسري التطوري لل عا دات" عا 
ل يف تعليقهأأأأا علأأأأى مشأأأأاريع مأأأأواد قأأأأانون املعا أأأأداتل أن 1966 ورأت اللج أأأأة يف عأأأأا  (3)

"حماولة صياغة قاعدة تش   سالكام  الع صر ال مر  ي مسفلة ت طوي على صعوسات"ل وسالتايل 
و وساملث ل أفضت امل اقشأات الأيت جأرت يف دطأار (714)لع صر ال مر""خلصت دىل ضرورة دغفال ا

مفأأاد  أن مأ  الصأأعب صأأياغة  2006 فريأق اللج أأة الدراسأي املعأأر سأالتج ؤ دىل اسأأت تاج يف عأا 
__________ 

(709) T.O. Elias, "The doctrine of intertemporal law", American Journal of International Law, vol. 74 

(1980), pp. 285 et seq.; 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", The Hague Yearbook of International Law, vol. 21 (2008), pp. 101-

153; M. Kotzur, "Intertemporal law", in Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(www.mpepil.com); 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, No. 2 (2008), pp. 109 et seq.; A. Verdross and B. Simma, Universelles Völkerrecht, 3rd 

edition (Berlin, Duncker & Humblot, 1984), pp. 496 et seq., paras. 782 et seqو 
(710) M.Dynamicinterpretationوأعال ( 709 )انظر احلاشية "…(evolutive)",Fitzmaurice 

(711) Island of Palmas case (the Netherlands/United States of America), award of 4 April 1928, 
UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), pp. 829-871, at p. 845و 

(712) Yearbookوvol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 220-221, para. (11) ,1966… 

(713) Award in Arbitration regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway أعأال (ل  397 )انظر احلاشأية
p. 35, at para. 81انظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل  ؛A. Aust, Modern Treaty Law and Practiceانظأأر  ل(

Dynamicinterpretation)انظأر  "…(evolutive)",Fitzmaurice.M؛ وpp. 215-216أعأال (ل  525 احلاشأية
.G؛ وat pp. 29-31أعأأال (ل  709 احلاشأأية Distefano, "L’interprétation évolutive de la norme 

internationale", Revue générale de droit international public, vol. 115, No. 2 (2011), pp. 373-396, 

at pp. 384 and 389 et seq؛ وHiggins, "Some observations on the inter-temporal rule)انظأر  "…
 ,Sorel and Boré Eveno, "1969 Vienna Convention؛ و.at pp. 174 et seqأعأأال (ل  636 احلاشأأية

Article 31  P-M Dupuy, "Evolutionary؛ وat p. 807, para. 8أعأأأال (ل  440 )انظأأأر احلاشأأأية "…
interpretation of treaties", in Cannizzaro, The Law of treaties … أعأال (ل  439 اشأية)انظأر احلat 

pp. 125 et seq. M. Kotzur, "Intertemporal Law" لأعال ( 709 )انظر احلاشية at para. 14و 

(714) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (16)؛ وHiggins, "Some 
observations on the inter-temporalruleوat p. 178أعال (ل  636 )انظر احلاشية "… 
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ملبأدأ يعأرت  ع ومأا   قاعدة عامةل واالتفاق عليهال تعطي اافضلية دمأا "ملبأدأ التفسأري الظأريف" أو
 و (715)ملتطور" لل عا داتسضرورة مراعاة "املعا ا

[ ساعتبأأأأأأأأأأار  يتخأأأأأأأأأأ  أي موقأأأأأأأأأأ ل دواء 3] 8 ي بغأأأأأأأأأأي قأأأأأأأأأأراءة مشأأأأأأأأأأروع االسأأأأأأأأأأت تاج وال (4)
جأأ  عأأا و سأأ  دن مشأأروع تطأأوري أمثأأر لتفسأأري املعا أأدات سو  اتبأأاع هنأأج ظأأريف أمثأأر أو استصأأواب
 لك [ يشدد سااحرى على أن االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقةل مثلها يف 3] 8 االست تاج

م ثأأ  أيأأأة وسأأأيلة أخأأرى لتفسأأأري املعا أأأداتل ميكأأ  أن تؤيأأأد مأأأال  مأأ  التفسأأأري الظأأأريف والتفسأأأري 
 evolutionaryيُعأأر  عأأادة ساسأأم التفسأأري التأأدرجي  )أو مأأا (evolutive interpretation)التطأأوري 

interpretation ل حسأأأب االقتضأأأاءو ومأأأ  مثل خلصأأأت اللج أأأة دىل أن  أأأ   الوسأأأائ  املتبعأأأة يف)
الل  د ا مأأأأان" التفسأأأأري التطأأأأوري م اسأأأأبا  أ  فسأأأأري املعا أأأأدات "ميكأأأأ  أن تسأأأأاعد يف حتديأأأأد مأأأأات

 يتعلق مبصطلح سعي   يف املعا دةو في ا
وتؤمأأأد  أأأ ا الأأأ هَج السأأأواسق القضأأأائية لل حأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأةو فيبأأأدو أن  (5)

ودن سأأأأدرجات  -سأأأأري التطأأأأوري خمتلأأأأ  احملأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأائية الدوليأأأأة الأأأأيت أخأأأأ ت سالتف
قد اتبعت هنج ال ظر يف م  قضية على حدة لدى الع  ل م  خالل اللجوء دىل شىت  - متفاوتة

د ا مأأأان ي بغأأأي  ل علأأأى حتديأأأد مأأأا32و 31 وسأأأائ  تفسأأأري املعا أأأداتل املشأأأار دليهأأأا يف املأأأادتني
 ودعطاء مصطلح م  مصطلحات املعا دة معا قاسال  للتطور عرب ال م  ال أ 
ويبأأأأدو أن حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأةل سوجأأأأ  خأأأأاصل قأأأأد اعت أأأأدت نأأأأوعني مأأأأ  السأأأأواسق  (6)

القضائيةل ميي  أحدمها دىل تفسري "ظأريف" أمثأر واآلخأر  أو تفسأري "تطأوري" أمثأرل مثل أا أشأار 
يتصأ  هبأا  املالحة ومأادلي  القاضي املخصص غيو  يف دعالن  الصادر سشفن ال  اع املتعلق حبقوق 

و فأأأالقرارات الأأأيت تفضأأأ  هنجأأأا  ظرفيأأأا  أمثأأأر هتأأأم يف الغالأأأب مصأأأطلحات حمأأأددة (716)مأأأ  حقأأأوق
 ؛ وأمسأأأأأأأأاء (718)؛ و"اجملأأأأأأأأرى الرئيسأأأأأأأأي/احلد املأأأأأأأأائي"(717)املعا أأأأأأأأدات )"مسأأأأأأأأتج عات امليأأأأأأأأا " يف
 

__________ 

 و478 (ل الفقرةCorr.1و A/CN.4/L.682) 2006 تقرير فريق الدراسة املعر ستج ؤ القانون الدويلل (715)

(716) Dispute regarding Navigational and Related Rights لأعأال ( 395 )انظأر احلاشأية Declaration of 

Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at pp. 294 et seq., paras. 9 et seq.انظأر أيضأا   ؛Yearbook,2005… 

vol. II (Part Two), p. 89, para. 479قريأر فريأق الدراسأة املعأر ستجأ ؤ القأانون الأدويلل )؛ تA/CN.4/L.682 
 Institut de droit international, resolution on "Le problème intertemporel en؛ 478 (ل الفقأرةCorr.1و

droit international public", Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 56 (Wiesbaden 

session, 1975), pp. 536 et seq. (www.idi-iil.org)و 

(717) Case concerning a boundary dispute between Argentina and 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), pp. 3-149, at p. 43, para. 130يتعلأق  انظأر أيضأا ل في أا ؛
 488 )انظأأر احلاشأأية Case concerning the Temple of Preah Vihearصأأطلح "مسأأتج عات امليأأا "ل مب

 وat pp. 16-22أعال (ل 
(718) Kasikili/Sedudu Island أعال (  395 )انظر احلاشيةat pp. 1060-1062, paras. 21 and 25و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/corr.1
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(و ومأ  ناحيأة أخأرىل يبأدو أن القضأايا الأيت تؤيأد اتبأاع هنأج (720)؛ و"مصب" ال هر(719)اامام 
حات أعأأأأأمو وي طبأأأأأق  أأأأأ ا الوضأأأأأعل سوجأأأأأ  خأأأأأاصل علأأأأأى تطأأأأأوري  أأأأأي قضأأأأأايا متصأأأأألة مبصأأأأأطل

"رفأأا   مصأأطلحات "تطوريأأة سطبيعتهأأا"ل مثأأ  عبأأاريت "ظأأرو  العأأامل احلأأديث البالغأأة الصأأعوسة" أو
مأأأ  عهأأأد عصأأأبة اامأأأمو وقأأأد أعطأأأت حمك أأأة  22  أأأ   الشأأأعوب وتطور أأأا" الأأأواردتني يف املأأأادة

ورتني معأا تطوريأا  مأ  خأالل اإلشأارة دىل ل العبأارتني املأ مفتوا أا سشأفن ناميبيأاالعدل الدوليأةل يف 
و وقأأد ي شأأف املعأأا التطأأوري (721)تطأأور حأأق الشأأعوب يف تقريأأر املصأأري سعأأد احلأأرب العامليأأة الثانيأأة

وعأ  مأون املعا أدة مصأ  ة لتسأري  (722)أيضا  ع  الطاسع "العأا " ملصأطلح معأني يف معا أدة مأا
 و(723)"ملدة متواصلة"

ضائية دولية أخرى هنجأا  تطوريأا  للتفسأريل مأ  خأالل دظهأار وتتبع أحيانا  أيضا   يئات ق (7)
درجأأأات متفاوتأأأة مأأأ  االنفتأأأاح علأأأى  لأأأك التفسأأأريو فلأأأم تلجأأأف  يئأأأة االسأأأتئ ا  التاسعأأأة مل ظ أأأة 

يف سعأأأض ااحيأأأانو غأأأري أهنأأأا   بأأأت يف قضأأأية معروفأأأة  التجأأأارة العامليأأأة دىل التفسأأأري التطأأأوري دال
الأأأواردة يف الفقأأرة )و( مأأأ  املأأادة العشأأأري  ليسأأأت ‘ ارد الطبيعيأأةاملأأأو ‘جيأأدا  دىل أن "العبأأأارة العامأأة 

و وقأأأد رأت غرفأأأة (724)‘"تطوريأأأة سطبيعتهأأأا‘مرجعيتهأأأا سأأأ   أأأي سأأأااحرى  يف مضأأأ وهنا أو‘ ثاستأأأة‘
م اوعأأأأأأأات قأأأأأأأاع البحأأأأأأأار يف احملك أأأأأأأة الدوليأأأأأأأة لقأأأأأأأانون البحأأأأأأأار أن معأأأأأأأا سعأأأأأأأض "االلت امأأأأأأأات 

وشأأأأددت علأأأأى أن قواعأأأأد مسأأأأؤولية الدولأأأأة ل (726)"قأأأأد يتغأأأأري مبأأأأرور الوقأأأأت" (725)…" سكفالأأأأة
امل صأوص عليهأا يف اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون البحأار قأادرة علأى موامبأة التطأورات املسأتجدة 

و ورأت احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأانل سوجأأ  أعأأمل (727)يف القأأانون و"ال تُعتأأرب قواعأأد ثاستأأة"

__________ 

(719) Decision regarding delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia (Eritrea v. Ethiopia), 
UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), pp. 83-195, p. 110, para. 3.5و 

(720) Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 338 and 339, para. 48, and 

p. 346, para. 59و 

(721) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  انظأر(
 وat p. 31, para. 53 أعال (ل 432 احلاشية

(722) Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3, at p. 32, para. 77تقريأر فريأق  ؛
 و478 (ل الفقرةCorr.1و A/CN.4/L.682) 2006 الدراسة املعر ستج ؤ القانون الدويلل

(723) Dispute regarding Navigational and Related Rights لأعال ( 395 )انظر احلاشية at p. 243, para. 66و 

(724) WTO Appellate Body Report, United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 

Products (US — Shrimp), WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 130و 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1833ل 1982 انظأأر اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأارل لعأأا  (725)

No. 31363, p. 3, art. 153, para. 4, and art. 4, para. 4 in annex IIIو 

)انظأأر مل طقأأة يتعلأأق ساانشأأطة املضأأطلع هبأأا يف ا مسأأؤوليات والت امأأات الأأدول امل ميأأة ل شأأخاص والكيانأأات في أأا (726)
 و117 أعال (ل الفقرة 396 احلاشية

 و211 ل الفقرةاملرجع نفس  (727)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
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أأأر يف ووو"االتفاقيأأأة صأأأك حأأأي ) أن و وتّتبأأأع حمك أأأة (728)ضأأأوء الظأأأرو  الرا  أأأة"( نأأأب أن يُفسَّ
سأي ا في أا يتصأ   اامريكية حلقوق اإلنسان سوج  أ   أيضا  هنجا  تطوريا  دواء التفسريل والالبلدان 

ل مأأأان اسأأأت رار صأأأالحية آيأأأرن رايأأأ قضأأأية  و ويف(729)صأأأاح البشأأأرية خدمأأأةس هجهأأأا املسأأأ ى هنأأأج 
لسأأكك احلديديأأة سأأببا   امأأا  دفأأع احملك أأة دىل أن وفعاليأأة ترتيأأب عأأرب احلأأدود متعأأدد ااسعأأاد سشأأفن ا

 و(730)توافق على أن التفسري التطوري قد يل   دعطاؤ  حىت للقواعد اليت يغلب عليها الطاسع التقر
تعأأأأرت  معظأأأأم احملأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأائية الدوليأأأأة سالتفسأأأأري  التحليأأأأ  ااخأأأأريل مل ويف (8)

خلصأت سأااحرى دىل  لأك التفسأري التطأوري التطوري مشك  م فص  م  أشكال التفسريل سأ  
ل 1969 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  32و 31 تطبيقأأا  ملختلأأأ  وسأأأائ  التفسأأأري املأأأ مورة يف املأأأادتني

( أعأأال ( مأأ  خأأالل دراسأأة مأأ  6سأأال ظر دىل معأأايري معّي أأة )وال سأأي ا املعأأايري الأأواردة يف الفقأأرة )
مصأأأطلح عأأرب الأأأ م  نأأب أن ي شأأأف عأأأ  قضأأية علأأأى حأأدةو ومأأأ  مثل فأأفي تفسأأأري تطأأأوري ملعأأا 

 و(731)الع لية االعتيادية لتفسري املعا دات
 وترى اللج ة أن     احلالة الرا  ة تؤمد هنجها ااصلي دواء تفسري املعا دات: (9)

( اسأأت د الأأ هج الأأ ي اتبعتأأ  اللج أأة دواء تفسأأري املعا أأدات دىل أنأأ  نأأب ووو") 
احلجيأة عأ  نوايأا ااطأرا ل ودىل أن تبيأان معأا  افرتاض أن نص املعا دة  و التعبري  و

ال ص سدال  م  التحقيأق مأ  البدايأة يف نوايأا ااطأرا  املفرتضأة يشأك  موضأوع التفسأري 
 نع  معا املصطلحات العاديل وسياق املعا دةل وموضوعها والغرض م هال  ( مماووو)
 

__________ 

(728) Tyrer v. the United Kingdom, no. 5856/72, ECHR Series A, no. 26, para. 31و 

(729) The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due 
Process of law دن  أ   التوجيهأات  ات أمهيأة خاصأة يف حالأة )" 114 أعأال (ل الفقأرة 431 )انظأر احلاشأية

القأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانل الأأ ي أحأأرو تقأأدما  مبأأريا  سفضأأ  التفسأأري التطأأوري للصأأكوك الدوليأأة للح ايأأةو 
عليهأأأأأا يف اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا  و أأأأأ ا التفسأأأأأري التطأأأأأوري متسأأأأأق مأأأأأع القواعأأأأأد العامأأأأأة لتفسأأأأأري املعا أأأأأدات امل صأأأأأوص

و ورأت     احملك ةل يف فتوا ا الصادرة سشفن تفسأري اإلعأالن اامريكأي حلقأوق اإلنسأان وواجباتأ  1969 لعا 
 .Tyrer v. United Kingdom (1978), Marckx v(ل واحملك أة ااوروسيأة حلقأوق اإلنسأانل يف قضأايا 1989)

Belgium (1979), Loizidou v. Turkey (1995)ض   مجلة قضايا أخرىل أن معا دات حقأوق اإلنسأان  أي  ل
 صكوك حية نب أن يراعي تفسري ا التغريات على مر ال م  والظرو  الرا  ة"( )احلواشي حم وفة(و

: "يف  أ   القضأيةل 80 أعأال (ل الفقأرة 397 )انظأر احلاشأية Arbitration regarding the Iron Rhineانظأر  (730)
عامأأا ل سأأ  التطأأورات التق يأأأة املتعلقأأة ستشأأغي  السأأكك احلديديأأأة  لأأيس موضأأوع اخلأأال  مصأأطلحا  مفا ي يأأأا  أو

؛ at p. 32, para. 77أعأال (ل  722 )انظأر احلاشأية Aegean Sea Continental Shelf caseوقأدرهتا"؛ ومأ لك 
 Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau and Senegalو

(Guinea-Bissau v. Senegal), Award, 31 July 1989, UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), 

pp. 119-213, at pp. 151-152, para. 85و 

ل "]نأأأأب أن تكأأأأون نقطأأأأة 2006 وم أأأأا  مأأأأر الفريأأأأق الدراسأأأأي املعأأأأر ستجأأأأ ؤ القأأأأانون الأأأأدويل يف تقريأأأأر  لعأأأأا  (731)
أن احلسأأم يف مسأأفلة ]التفسأأري التطأأوري[ يكأأون أمأأرا  متعلقأأا  ستفسأأري املعا أأدة نفسأأها" )انظأأر … االنطأأالق  أأي 

A/CN.4/L.682 وCorr.1و478 ل الفقرة)    

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
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احلجيأأأأة الأأأأيت تقأأأأدمها والقواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويلل دىل جانأأأأب التفسأأأأريات  ات 
 و (732)ااطرا ل املعايري ااساسية لتفسري معا دة ما"

[ل ساستخدام  عبارة "ال ية املفرتضة"ل يشري دىل نية 3] 8  فجن مشروع االست تاجوسالتايل 
مأ   32و 31 ااطرا  احملددة م  خالل تطبيأق خمتلأ  وسأائ  التفسأري املعأرت  هبأا يف املأادتني

االتفاقيأأةو وليسأأت "ال يأأة املفرتضأأة" مأأ  مثّ درادة أصأألية ميكأأ  حتديأأد ا سصأأورة م فصأألةل وليسأأت 
 أأي ااسأأاس ااويل للوقأأو  علأأى نيأأة ااطأأرا   (travaux préparatoires)ااع أأال التحضأأريية 

و ورغأم أن التفسأري نأب أن 32 يأرِد يف املأادة املفرتضةل س  مها  رد وسيلة تفسري تك يليأةل م أا
يسعى لتحديد نية ااطرا ل فعلى املفسِّر القيا  س لك اسأت ادا  دىل وسأائ  التفسأري املتاحأة وقأت 

تشأ   االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة الأيت تعت أد ا أطأرا  القيا  سع لية التفسأريل والأيت 
املعا دةو و ك ال فعلى املفسر أن نيأب علأى التسأاؤل ع أا د ا مأان مأ  امل كأ  أن نفأرتض أن 
ااطأأأرا  مانأأأت ت أأأويل ع أأأد دسأأأرا  املعا أأأدةل أن تعطأأأي ملصأأأطلح مسأأأتخد  معأأأا قأأأاسال  للتطأأأور 

 ال م و عرب
[ أي موقأأ ل دواء استصأأواب اتبأأاع هنأأج ظأأريف أمثأأر 3] 8 سأأت تاجيتخأأ  مشأأروع اال ال (10)
((و ومأأع  لأأكل 4)انظأأر أعأأال  التعليأأقل الفقأأرة ) تطأأوري أمثأأر لتفسأأري املعا أأدات سوجأأ  عأأا  أو

ي بغي فهم االست تاج ساعتبار  يشري دىل ضرورة توخي سعض احل ر دواء التوص ل يف قضية سعي هأال 
ا الغأأأأأرضل يشأأأأأري مشأأأأأروع بغأأأأأي اعت أأأأأاد هنأأأأأج تطأأأأأوريو وهلأأأأأ د ا مأأأأأان ي  دىل اسأأأأأت تاج سشأأأأأفن مأأأأأا

[ دىل االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة ساعتبار أا وسأائ  للتفسأري ميكأ  أن 3] 8 االست تاج
د ا مأأان معأأا  تتأأيح لل فسأأر سيانأأات مفيأأدة لُيقأأّيمل يف دطأأار الع ليأأة العاديأأة لتفسأأري املعا أأدةل مأأا

 و (733)ر عرب ال م مصطلح م  املصطلحات قاسال  للتطو 
ويسأأأت د  أأأ ا الأأأ هج دىل السأأأواسق القضأأأائية حملك أأأة العأأأدل الدوليأأأة وغري أأأا مأأأ  احملأأأامم  (11)

فتوا أأا واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةل وتؤمأأد   أأ   السأأواسقو فقأأد أحالأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف 
االسأأأت تاجات  دىل ممارسأأأة  يئأأأات اامأأم املتحأأأدة وممارسأأأة الأأأدول مأأ  أجأأأ  حتديأأأد سشأأفن ناميبيأأأا

ل حبأأر دنأأأةقضأأية  و ويف(734)اسأأت دهتا مأأ  الطبيعأأأة التطوريأأة ااصأأيلة للحأأق يف تقريأأأر املصأأري الأأيت
__________ 

(732) Yearbook … 1964, vol. II, document A/5809, pp. 204-205, para. (15)ل(13انظأأر أيضأأا  الفقأأرة ) ؛ 
أي  حتدد ع اصر تفسري أصيلة دضافية  ي: )أ( االتفاقأات سأني ااطأرا  سشأفن تفسأري املعا أدةل و)ب( 3 "فالفقرة

ل املرجأأأأأأع نفسأأأأأأ ممارسأأأأأأة الحقأأأأأأة يف تطبيأأأأأأق املعا أأأأأأدة حتأأأأأأدد سوضأأأأأأوح فهأأأأأأم مجيأأأأأأع ااطأأأأأأرا  سشأأأأأأفن التفسأأأأأأري" )
قأأأأانون املعا أأأأدات أن  (؛ ومأأأأ  ناحيأأأأة أخأأأأرىل أوضأأأأح والأأأأدوك يف تقريأأأأر  الثالأأأأث سشأأأأفن204-203 الصأأأأفحتان

ل Add.1-3و A/CN.4/167ل الوثيقأة املرجأع نفسأ ليستل يف حد  اهتال وسيلة أصأيلة للتفسأري )ااع ال التحضريية 
 ((و21ل الفقرة )59-58 الصفحتان

 ,R. Kolb؛ وat pp. 292-294أعأأأأأأأأأأأأال (ل  392 )احلاشأأأأأأأأأأأأية Gardiner, Treaty Interpretationانظأأأأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأأأأا   (733)
Interprétation et création du droit international أعال (ل  524 )انظر احلاشيةpp. 488-501؛ وJ. Arato, 

"Subsequent practice and evolutive interpretation", The Law & Practice of International Courts 

and Tribunals, vol. 9-3 (2010), pp. 443-494, at pp. 444-445, 465 et seqو 

(734) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  انظأر(
 وat pp. 30-31, paras. 49-51 أعال (ل 432 احلاشية

http://undocs.org/ar/A/5809
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167/add.1
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مانأأأت قأأأد حددتأأأ  علأأأى أنأأأ  "معأأأا عأأأادي وعأأأا "  خلصأأأت احملك أأأة دىل أن مأأأ  "اهلأأأا " أن مأأأا
 ي ملصأطلح "الوضأع اإلقلي أي" أمدتأ  امل ارسأة اإلداريأة ل مأم املتحأدة وأمأد  سألوك الطأر  الأ

تبتعأأد مثأأريا  القأأرارات الأأيت  و وعلأأى أيأأة حأأالل مل(735)احأأتج سالتفسأأري التقييأأدي يف سأأياق خمتلأأ 
اعت دت فيها حمك أة العأدل الدوليأة تفسأريا  تطوريأا  عأ  املعأا امل كأ  للأ ص وعأ  ال يأة املفرتضأة 

قاهتأأأا دن ااطأأأرا  أعرسأأأت أيضأأأا  عأأأ   لأأأك املعأأأا وتلأأأك ال يأأأة يف اتفا ل طأأأرا  يف املعا أأأدةل د 
 و(736)وممارساهتا الالحقة

ال  اع املتعلق حبقوق املالحة واحلقأوق ويبني احلكم الصادر ع  حمك ة العدل الدولية يف  (12)
علأى ميكأ  أن تسأاعد اتفاقأات ااطأرا  الالحقأة وممارسأتها الالحقأة  ميأ  أنأيضأا    املتصلة هبأا
رب الأأ م و ولأدى تفسأأري مصأأطلح قأأد أُعطأي معأأا قأاسال  للتطأأور عأ د ا مأان مصأأطلح مأا حتديأد مأأا

"comercio يلي: ل رأت احملك ة ما1858 " )التجارة( الوارد يف معا دة أُسرمت يف عا 
"مأأأ  ناحيأأأةل ميكأأأ  أن تأأأؤدي امل ارسأأأة الالحقأأأة للطأأأرفنيل سأأأاملعا املقصأأأود يف  

ااصألية مأ  اتفاقيأة فيي أال دىل االستعأاد عأ  ال يأة  31 ()ب( مأ  املأادة3الفقأرة الفرعيأة )
س اء  على اتفاق ض ر سني الطأرفنيو ومأ  ناحيأة أخأرىل   أاك حأاالت مانأت فيهأا نيأة 

( معأأأأا ووو( دعطأأأاء املصأأأأطلحات املسأأأتخدمة )وووالطأأأرفني ع أأأد دسأأأأرا  املعا أأأدة  أأأأي )
معأا ثاستأا  ثبوتأا  هنائيأا ل و لأك مأ  أجأ  السأ احل يف مجلأة  مض ونا  قاسال  للتطورل ال أو

 و(737)لتطورات املستجدة يف القانون الدويل"أمورل مبراعاة ا
مصطلح عأا " مأان "الطرفأان سالضأرورة " "comercioمث خلصت احملك ة دىل أن مصطلح " 

( حيت أأ  التطأأور عأأرب الأأ م " وسأأفن "املعا أأدة قأأد أُسرمأأت ملأأدة طويلأأة جأأدا "ل وووواعيأأني سأأفن مع أأا  )
عقأأدا ال يأأة علأأى" أن يكأأون هلأأ ا املصأأطلح ( قأأد وووواسأأت تجت أنأأ  "نأأب أن يُفأأرتض أن الطأأرفني )

رأي مسأأتق ل اختلأأ  القاضأأي سأأكوت يكو  مأأع  أأ ا االسأأتداللل غأأري  و ويف(738)"معأأا تطأأوري"
أنأأأ  توصأأأ  دىل ال تيجأأأة نفسأأأها يف هنايأأأة املطأأأا  ع أأأدما قبِأأأ  سأأأفن امل ارسأأأة الالحقأأأة الأأأيت اتبعتهأأأا  

ى هنأأر سأأان خأأوان "ملأأدة عقأأد مأأ  يتعلأأق ساانشأأطة السأأياحية علأأ موسأأتاريكا م أأ  عهأأد قريأأب في أأا
الأأأ م  علأأأى ااقأأأ " "مل حتأأأتج عليهأأأا أسأأأدا " نيكأأأاراغوا سأأأ  "دأسأأأت علأأأى السأأأ اح ساملالحأأأة اغأأأراض 

 و(739)يتعلق ستفسري ا" السياحة"ل فخلص دىل أن   ا "يشري دىل أن الطرفني قد أثبتا اتفاقا  في ا
يف اعتبار أأأأا أشأأأكاال  أعأأأم مأأأأ   وأخأأأ ت احملك أأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأأالفيا السأأأاسقة أحيانأأأا   (13)

يف  لأك االجتا أات السأائدة يف تشأريعات الأدول الأيت ميكأ  أن تأؤدي سأدور ا  ممارسة الأدولل مبأا

__________ 

(735) Aegean Sea Continental Shelf case أعال (ل  722 )انظر احلاشيةat p. 31, para. 74و 

 Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau andانظر أيضأا   (736)

Senegal أعال (ل  730 )انظر احلاشيةat pp. 151-152, Para. 85و 

(737) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعال (ل  395 )انظر احلاشيةat p. 242, para. 64و 

 و68-66 ل الفقراتاملرجع نفس  (738)

 و10و 9 ل الفقرتان285 ل والصفحة283 ل الرأي املستق  للقاضي سكوت يكو ل الصفحةاملرجع نفس  (739)



A/71/10 

237 GE.16-14345 

ل علأأى (740)فورونأدونااملأأدعي العأا  ضأأد قضأية ع اصأر او ففأأي  دىل تغأري تفسأأري نطأاق اةأأرائم أو
السأأأأاسقةل يف سأأأأعيها لتعريأأأأ  جرميأأأأة سأأأأبي  املثأأأأالل قامأأأأت دائأأأأرة احملك أأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفيا 

مأ  اتفاقيأة ج يأ  سشأفن محايأة ااشأخاص املأدنيني يف وقأأت  27 حتظر أا املأادة االغتصأاب م أا
 (742)( مأأأأأأأأأأأأ  الربوتومأأأأأأأأأأأأول اإلضأأأأأأأأأأأأايف ااول )الربوتومأأأأأأأأأأأأول ااول(1)76 واملأأأأأأأأأأأأادة (741)احلأأأأأأأأأأأأرب
 ظر يف مبأادئ القأانون ل سال(743)م  الربوتومول اإلضايف الثاين)الربوتومول الثاين(() ( 2)4 واملادة

 اة ائي املعروفة يف ال ظم القانونية الرئيسية يف العامل ورأت: 
"ووو أن  ميك  متيي  اجتا  يف التشريعات الوط ية لعأدد مأ  الأدول يوسأع مفهأو   

االغتصاب ليش   اآلن فعلني مانا ُيص َّفان يف الساسق علأى أهن أا جرميتأان أقأ  خطأورة 
 تأأك العأأرضو ويبأأنّي  أأ ا االجتأأا  أن الأأدول  عتأأداء اة سأأي أومأأ  االغتصأأابل ومهأأا اال

تتخ ل على الصعيد الوطرل موقفا  أشأد صأرامة جتأا  أشأكال االعتأداء اة سأي  غالبا  ما
 و(744)اخلطرية ووو"

مجلة ويست د أيضا  هنج "الصك احلي" ال ي تتبع  احملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان دىل  (14)
تشأأرتط ع ومأأا  "اتفأأاق  و ورغأأم أن احملك أأة ال(745)ال امل ارسأأة الالحقأأةم هأأا خمتلأأ  أشأأك أمأأور

ل 31 ()ب( مأأ  املأأادة3)31  لأأص دليأأ  مأأ  تفسأأري" سأأاملعا الأأوارد يف املأأادة ااطأأرا  علأأى مأأا
تُأأدعم القأأرارات الأأيت تتبأع فيهأأا احملك أأة هنجأأا  تطوريأأا  مبراعأاة تامأأة لل  ارسأأة )الأأيت تتبعهأأا  عأادة مأأا

 و (746)ة االجت اعية وامل ارسة القانونية الدولية( الالحقةالدولة وامل ارس
تأأأ مر امل ارسأأأة  وحتيأأأ  حمك أأأة البلأأأدان اامريكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان مأأأرارا ل رغأأأم أهنأأأا ال (15)

يف حأأاالت نأأادرة نسأأبيا ل دىل التطأأورات الدوليأأة ااعأأمل و أأ ا هنأأج يقأأع سأأني امل ارسأأة  الالحقأأة دال
__________ 

(740) Prosecutor v. Anto Furundžija, Trial Chamber, Judgment, 10 December 1998, case No. IT-95-

17/1-T, ICTY Judicial Reports 1998, vol. I, paras. 165 et seqو 
(741) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287و 

املتعلأأق حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات  1949 آب/أغسأطس 12 الربوتومأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املعقأأودة يف (742)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1125, no. 17512, p. 3املسلحة الدولية )الربوتومول ااول(ل 

املتعلأأق حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات  1949 آب/أغسأطس 12 الربوتومأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املعقأأودة يف (743)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1125, no. 17513, p. 609املسلحة غري الدولية )الربوتومول الثاين(ل 

Prosecutorانظأر  (744) v. Anto Furundžija أعأال (ل  740 )احلاشأيةpara. 179وساملثأأ   ؛The Prosecutor v. 

Alfred Musema, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, Judgment, 27 

January 2000, case No. ICTR-96-13-A, paras. 220 et seqسي ا  وال لpara. 228و 

 Jurisprudenceunderspecialregimesو.at pp. 246 et seq لأعال ( 398 )احلاشية "…",Nolteانظر  (745)
(746) Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, 12 May 2005, ECHR 2005-IV, para. 163; VO v. France 

[GC], no. 53924/00, 8 July 2004, ECHR 2004-VIII, paras. 4 and 70; Johnston and Others. v. 

Ireland, no. 9697/82, 18 December 1986, ECHR Series A no. 112, para. 53; Bayatyan v. Armenia 

[GC], no. 23459/03, 7 July 2011, para. 63; Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 

1989, ECHR Series A no. 161, para. 103; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, 

no. 61498/08, 4 October 2010, paras. 119-120, ECHR 2010 (extracts); Demir and Baykara v. 

Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-2008, para. 76و 
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مجاعأأة و ففأأي قضأأية (747)()ج(3)31 ت الصأألة" مبوجأأب املأأادةالالحقأأة وغري أأا مأأ  "القواعأأد  ا
 ل على سبي  املثالل أشارت احملك ة دىل أن:ماياغ ا )سومو( أواس تي غر ضد نيكاراغوا

instrumentos‘]"ووو معا أأدات حقأأوق اإلنسأأان صأأكوك حيأأأة   vivos‘]  نأأب
 و(748)ة"سي ا مع ظرو  العيش احلالي أن يتكي  تفسري ا مع تطور ااومان وال

واتبعأأت أيضأأا  اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان أحيانأأا  هنجأأا  تطوريأأا  يسأأت د دىل التطأأورات  (16)
ل  لأت اللج أة عأ  سأاسقتها القضأائية دجأادج ضأد م أدااملستجدة يف ممارسة الدولو ففي قضأية 

 مربرة  لك ماآليت: (749)مي دلراملتعلقة سقضية 
 10 الفة الأ مر قأد ُوضأعت قبأ  حأوايل"واللج ة تدرك أن الساسقة القضائية سأ 

سأأأ واتل وم أأأ   لأأأك الوقأأأت وتوافُأأأُق اآلراء الأأأدويل آخأأأ  يف الت ايأأأد لصأأأاح دلغأأأاء عقوسأأأة 
يوجأأد يف الأأدول الأأيت احتفظأأت سعقوسأأة اإلعأأدا  توافأأق آراء مت ايأأد حأأول  اإلعأأدا ل م أأا
 و(750)عد  ت في  ا"

احلقأأوق الأأواردة يف  ل شأأددت اللج أأة علأأى أن معأأا أي حأأق مأأ يأأون وشأأويويف قضأأية  
( م  العهد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة 3)18 العهد يتطور عرب ال م  وخلصت دىل أن املادة

والسياسية تتيح اآلن سعض احل اية علأى ااقأ  مأ  اإلمأرا  علأى التصأر  علأى  أو يتعأارض مأع 
ج ان "عأددا  مت ايأدا  و وتوصلت اللج أة دىل  أ ا االسأت تا (751)املعتقدات الدي ية املعتَ قة سجخالص

مأأ  الأأدول ااطأأرا  يف العهأأد الأأيت أسقأأت علأأى اخلدمأأة العسأأكرية اإلل اميأأة قأأد اعت أأد خأأدمات 
 و(752)سديلة اداء تلك اخلدمة"

__________ 

 .Velásquez-Rodríguez v. Honduras, Judgment, Merits, 29 July 1988, Inter-Amانظر على سبي  املثال  (747)

Ct. H.R. Series C No. 4, para. 151; The Right to Information on Consular Assistance In the 

Framework of the Guarantees of the Due Process of Law أعأال (ل  431 )انظأر احلاشأيةparas. 130-

133 and 137و 

(748) Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 

31 August 2001, Series C No. 79, para. 146; also see 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, 14 July 1989, OC10/89, Series A No. 10, para. 38و 

ل تقريأأر اللج أأة املع يأأة 470/1991 ل الأأبالغ رقأأم1993 متوو/يوليأأ  30 ل اآلراء املعت أأدة يفمي أأدلر ضأأد م أأدا (749)
(ل اجمللأأد A/48/40) 40 الوثأائق الرمسيأأة للج عيأة العامأأةل الأأدورة الثام أة واارسعأأونل امللحأق رقأأمحبقأوق اإلنسأأانل 

 الثاينل املرفق الثاين عشرل شنيو

 لاملرجأأأع نفسأأأ ل 829/1998 ل الأأأبالغ رقأأأم2002 آب/أغسأأأطس 5 ل اآلراء املعت أأأدة يفدجأأأادج ضأأأد م أأأدا (750)
 و3-10 ل الفقرةياملرفق اخلامسل وا(ل اجمللد الثاينل A/58/40) 40 الدورة الثام ة واخل سونل امللحق رقم

(751) United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171و 

ل البالغأأأأأأأأأأان 2006 تشأأأأأأأأأأري  الثأأأأأأأأأأاين/نوف رب 3 ل اآلراء املعت أأأأأأأأأأدة يفيأأأأأأأأأأون وشأأأأأأأأأأوي ضأأأأأأأأأأد مجهوريأأأأأأأأأأة موريأأأأأأأأأأا (752)
( A/62/40) 40 ق رقأمالأدورة الثانيأة والسأتونل امللحأ لاملرجع نفس ل 1322/2004 ورقم 1321/2004 رقم

 و4-8 اجمللد الثاينل املرفق الساسعل تاءل الفقرة

http://undocs.org/ar/A/48/40
http://undocs.org/ar/A/58/40
http://undocs.org/ar/A/62/40
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وأخريا ل شددت اهليئات القضائية التاسعة لل رم  الدويل لتسوية م اوعات االستث ار على  (17)
سالغأأأة اامهيأأة لتفسأأأري ااحكأأأا  الأأيت ت أأأوي أطأأأرا   أن امل ارسأأة الالحقأأأة ميكأأأ  أن تكأأون وسأأأيلة

شأرمة ميهأايل الدوليأة املعا دة أن يتطور مع ا ا يف ضوء ممارستها التعا دية الالحقأةو ففأي قضأية 
ل علأأأى سأأأأبي  املثأأأالل قأأأررت اهليئأأأة القضأأأأائية النكأأأأا االشأأأرتامية الدميقراطيأأأة ضأأأد مجهوريأأأة سأأأري

 يلي: ما
فاقيأة املرمأأ  الأدويل لتسأأوية م اوعأات االسأأتث ار "مل يؤمأد أي  مأ  الطأأرفني أن ات 

و سأ  تُأرك أمأر صأياغة  لأك التعريأ  يف "االسأتث ار"   ل مسأبقتتض   أي تعري  دقيق 
ضوء امل ارسة الالحقة للدولل اامأر الأ ي حيأاف  علأى السأالمة واملرونأة ويتأيح التطأوير 

 و(753)التدرني املستقبلي للقانون الدويل سشفن موضوع االستث ار"
وم  مث تؤمد السواسق القضائية لل حامم واهليئأات القضأائية الدوليأة و يئأات املعا أدات  (18)

"ميكأ  أن تسأاعد  32و 31 ااخرى أن االتفاقات الالحقة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى املأادتني
لفأأ  يقتصأر  د ا مأأان ي بغأي دعطأأاء "املصأطلح" معأأا قأاسال  للتطأأور عأرب الأأ م و وال يف حتديأد" مأا

"االغتصأأأأأاب"  "الوضأأأأأع اإلقلي أأأأأي" أو "مصأأأأأطلح" علأأأأأى مفأأأأأردات حمأأأأأددة )مثأأأأأ  "التجأأأأأارة" أو
"االسأأتث ار"(ل سأأ  قأأد يشأأ   أيضأأا  مفأأا يم أ أأ  وأمثأأر تأأداخال  )مثأأ  عبأأاريت "يأأ ص عليهأأا  أو

 18 "ضأرورية" )املأادة م  العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنية والسياسية( أو 9 القانون" )املادة
لعهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأأية(ل علأأى ال حأأو الأأ ي تأأرِدان سأأ ل مأأأثال ل يف مأأ  ا

ع اصأأر مأأ  القواعأأد الأأواردة  مانأأت "مصأأطلحات" معا أأدة مأأا معا أأدات حقأأوق اإلنسأأان(و وملأأا
 يف تلك املعا دةل فجن  لك يش   سالتبعية القواعد املتصلة سك  م هاو

يف  32()ب( و3)31  ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادتنيوعلأأى نفأأس امل أأوالل تسأأا م امل (19)
جعأأ  احملأأامم احملليأأة تعطأأي املعا أأدات تفسأأريات تكأأون تأأارة أمثأأر مأأيال  دىل املعأأا التطأأوري وتأأارة 
أمثأأأر مأأأيال  دىل املعأأأا الثاسأأأتو ففأأأي قضأأأية تأأأدخ  يف نطأأأاق االتفاقيأأأة املتعلقأأأة ساةوانأأأب املدنيأأأة 

ل فسأأأرت حمك أأأة االسأأأتئ ا  يف نيوويل أأأدا (754)  املثأأأاللالختطأأأا  الأأأدويل ل طفأأأالل علأأأى سأأأبي
يقتصأأر علأأى احلقأأوق القانونيأأةل سأأ  يشأأ   أيضأأا  "احلقأأوق  مصأأطلح "حقأأوق احلضأأانة" سكونأأ  ال

"و فاسأأأأت ادا  دىل اسأأأأتعراض لل  ارسأأأأة التشأأأأريعية والقضأأأأائية يف دول شأأأأىتل وسأأأأالرجوع دىل الفعليأأأأة
دل علأأأى حأأأدوث تغأأأري جأأأ ري يف املواقأأأ "ل ()ب(ل رأت احملك أأأة أن امل ارسأأأة "تأأأ3)31 املأأأادة

اامر ال ي حدا هبا دىل ااخ  سفهم عصري ملصطلح "حقوق احلضانة" سدال  مأ  ااخأ  سأالفهم 

__________ 

(753) Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (United States/Sri 
Lanka BIT), Award and Concurring Opinion, 15 March 2002, ICSID Case No. ARB/00/2, ICSID 

Reports, vol. 6 (2004), p. 308 et seq., at p. 317, para. 33وانظأر ساملثأ   ؛Autopista Concesionada de 

Venezuela, CA v. Bolivarian Republic of Venezuela, Decision on Jurisdiction, 27 September 2001, 

ICSID Case No. ARB/00/5, ibid., p. 419, para. 97و 

(754) United Nations, Treaty Series, vol. 1343, No. 22514, p. 89و 



A/71/10 

GE.16-14345 240 

احملك أأة الدسأأتورية االحتاديأأة ااملانيأأةل فقأأد  و وأمأأا(755)"1980 الأأ ي يتيحأأ  "م ظأأار يعأأود لعأأا 
ري املعا دة امل شئة مل ظ ة حل   ال اعتربت  ي ااخرىل يف   وعة م  القضايا املتعلقة ستفس

ل يف ضأأوء تغأأري السأأياق اامأأر سعأأد انتهأأاء احلأأرب البأأاردةل أن االتفاقأأات الالحقأأة (756)ااطلسأأي
()ب( "ميكأأأأ  أن تكتسأأأأب أمهيأأأأة سال سأأأأبة دىل معأأأأا 3)31 وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأى املأأأأادة

 و (757)املعا دة"ل وم  مث قضت سفن اامر مان م لك سالفع 
وتؤمد قرارات أخرى صادرة ع  احملامم احمللية أن االتفاقات الالحقة وامل ارسأة الالحقأة  (20)

تأأدعم سالضأأرورة ااخأأ  سالتفسأأري التطأأوري لل عا أأداتو ففأأي  ال 32( و3)31 مبقتضأأى املأأادتني
ل على سبي  املثأالل وجأدت (Eastern Airlines, Inc. v. Floyd) ديسرتن ديرالي   ضد فلويدقضية 
 (bodily injury)ك ة العليا للواليات املتحدة نفسها أما  سؤال    مصأطلح "الضأرر البأدين" احمل

يقتصر على الضرر البدين س  يشأ   أيضأا   ال 1929 م  اتفاقية وارسو لعا  17 الوارد يف املادة
" 1929 سعأد عأا  و وأمأدت احملك أةل آخأ ة يف االعتبأار "سألوك مأا(758)الضرر العقلأي الصأر 

و"تفسريات ااطرا  املوقعة"ل أن معظم ااطرا  درجت دوما  على فهم املصطلح ساملعا الأ ي 
 و(759) ال   لك   الك م  مبادرات ل خ  مبا غريل رغم ما يش   الضرر البدين ال

  [8] 9 ارستنتاج
 وزن ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة كأداة للتفسير

ممارسأأأأة الحقأأأأة مأأأأفداة للتفسأأأأري مبقتضأأأأى  يتوقأأأ  وون اتفأأأأاق الحأأأأق أو -1 
 على وضوح وخصوصية االتفاق أو امل ارسةل ض   أمور أخرىو  31م  املادة  3الفقرة 

__________ 

(755) New Zealand, Court of Appeal, C v. H [2009] NZCA 100, paras. 175-177 and 195-196 

(Baragwanath J.)وانظأر أيضأا :  ؛para. 31 (Chambers J.) دن ت قأيح الأ ص سالصأيغة الأيت أُعأد فيهأا واتُّفأق" :
 أو سبسأاطة أمأر غأري ع لأيل سأال ظر دىل أن أي ت قأيح يتعأني أن تتفأق عليأ    وعأة مبأرية  1980 عليها يف عأا 

م  الدول املتعاقدةو ول لك فجن التطورات الالومة ملوامبة االجتا ات االجت اعية وغري أا مأ  التطأورات نأب أن 
خأأالل دخأأأول تطأأورات علأأى التفسأأري والتفويأأأ و و أأ   ممارسأأة جأأائ ة يف ضأأأوء أحكأأا  اتفاقيأأة فيي أأأا تتحقأأق مأأ  

 سأأأفن تسأأأ ح( ب()3)31 فاملأأأادةو 1980 لقأأأانون املعا أأأداتل وقأأأد دخلأأأت حيأأأ  ال فأأأا   أأأي ااخأأأرى يف عأأأا 
ا"؛ وانظأر ى تفسأري علأ ااطأرا  اتفأاق يتضأ   املعا أدة تطبيأق  أال يف الحأق تعامأ  أي" نسأد ستفويأ  يؤخ 

 Canada, Supreme Court: Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenshipيف  أ ا الصأدد مأ لك: 

and Immigration), [1998] 1 SCR 982, para. 129 (Cory J.)و 

(756) United Nations, Treaty Series, vol. 34, No. 541, p. 243و 

(757) Germany, Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 90, p. 286, at pp. 363-364, para. 276 املرجع ؛
 وvol. 104, p. 151, at pp. 206-207ل نفس 

(758) Convention for the Unification of Certain Rules regarding International Transport, League of 

Nations, Treaty Series, vol. CXXXVII, p. 11و 

(759) United States of America, Supreme Court, Eastern Airlines, Inc. v. Floyd et al., 499 U.S. 530, 
pp. 546-549انظأر أيضأا   ؛United Kingdom, House of Lords, King v. Bristow Helicopters Ltd. 

(Scotland) [2002] UKHL 7, paras. 98 and 125 (Lord Hope)و 
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ل 31 )ب( م  املأادة3ويتوق  وون امل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة  -2 
 دضافة دىل  لكل على مدى وميفية تكرار او 

تفسأأأري تك يليأأأة مبقتضأأأى  وقأأأد يتوقأأأ  وون امل ارسأأأة الالحقأأأة مأأأفداة -3 
 و2و 1على املعايري املشار دليها يف الفقرتني  32املادة 

 التعليق  
[ سعأأأأض املعأأأأايري الأأأأيت ميكأأأأ  أن تسأأأأاعد يف حتديأأأأد الأأأأوون 8] 9 حيأأأأدد مشأأأأروع االسأأأأت تاج (1)

ممارسة الحقة يف سياق ع لية التفسري يف حالأة  التفسريي ال ي ميك  دسباغ  على اتفاق الحق أو
ممارسة الحقة نب أن حُيأدد  معي ةو وسطبيعة احلال فجن الوون التفسريي املعطى التفاقات الحقة أو

 (و5 الفقرة ل[1] 2 ااخرى )انظر مشروع االست تاج أيضا  يف دطار عالقت  مع أدوات التفسري

 الوضوح واخلصوصية والعوام  ااخرى الوون:  -1 الفقرة  
مأأ   3 ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة املعطأأى التفأأاق الحأأق أوالأأوون  1 وتت أأاول الفقأأرة (2)

علأأى أن  1 ل متطرقأأة  دىل الفقأأرتني الفأأرعيتني )أ( و)ب( مأأ  م ظأأور عأأا و وتأأ ص الفقأأرة31 املأأادة
ممارسأأأة الحقأأة مأأفداة للتفسأأأري يتوقأأ  علأأأى وضأأوح وخصوصأأأية  الأأوون املعطأأى التفأأأاق الحأأق أو

دىل أن  أأ   املعأأايري  "ضأأ   أمأور أخأأرى"شأأري تعبأأري و ويضأأ   أمأأور أخأرىامل ارسأأةل  االتفأاق أو
ل (760)امل ارسأأأأة تعتأأأأرب شأأأأاملةو فه أأأأاك معأأأأايري أخأأأأرى قأأأأد تتعلأأأأق ستوقيأأأأت االتفأأأأاق أو ي بغأأأأي أال

 سعبء اإلثبات املطبقو ممارسة معي ةل أو ساامهية اليت مت حها ااطرا  التفاق معني أو أو
امل ارسأأة الالحقأأة يف عالقتهأأا  ت الالحقأأة أويتوقأأ  الأأوون التفسأأريي لالتفاقأأا مثأأريا  مأأاو  (3)

امل ارسأأأأأة سال سأأأأأبة لل عا أأأأأدة  خصوصأأأأأية االتفأأأأأاق أووضأأأأأوح و سأأأأأفدوات التفسأأأأأري ااخأأأأأرى علأأأأأى 
و وتؤمأأأد  لأأأكل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل القأأأرارات الصأأأادرة عأأأ  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأةل (761)املع يأأأة

و ويعد قأرار (762) ة التجارة العامليةوقرارات التحكيم وتقارير أفرقة التحكيم و يئة االستئ ا  مب ظ
__________ 

أعطأت احملك أة اافضألية لل  ارسأة الأيت مانأت أقأرب وم يأا  دىل سال  اع البحري )سريو ضد شيلي( يف القضية املتعلقة  (760)
 ,Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at p. 50تأاريخ سأدء ال فأا و 

para. 126و 
(761) Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice  642 )احلاشأأية "…

 وp. 91أعال (ل 

 ,Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayenانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل (762)

Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at p. 55, para. 38; Question of the tax regime governing 

pensions paid to retired UNESCO officials residing in France أعأال (ل  532 )انظأر احلاشأيةp. 231, at 

p. 259, para. 74 ؛WTO Panel Report, United States — Continued Existence and Application of 

Zeroing Methodology, WT/DS350/R, adopted 19 February 2009, WTO Appellate Body Report, 

United States — Subsidies on Upland Cotton (US — Upland Cotton), WT/DS267/AB/R, adopted 21 

March 2005, para. 625و 
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ضأأأد احملأأأدودة سالمأأأا   وعأأأة شأأأرمات  يئأأأة املرمأأأ  الأأأدويل لتسأأأوية م اوعأأأات االسأأأتث ار يف قضأأأية 
 مفيدا  يف   ا الصدد: (Plama v. Bulgariaسلغاريا )مجهورية 
"صأأحيح أن املعا أأدات املربمأأة سأأني أحأأد ااطأأرا  املتعاقأأدة ودول ثالثأأة ميكأأ   

أن تؤخ  يف احلسبان لغرض توضيح معا نص املعا دة وقت االنض ا  دليهاو وقد قد  
يتعلأأأأق سأأأأجسرا  معا أأأأدات  املأأأأدعي عرضأأأأا  واضأأأأحا  ومفيأأأأدا  للغايأأأأة مل ارسأأأأة سلغاريأأأأا في أأأأا

و 1987 ر الث أأائي سأأني سلغاريأأا وقأأربص يف عأأا االسأأتث ار عقأأب دسأأرا  معا أأدة االسأأتث ا
تسعي ات القرن املاضيل سعد أن تغري ال ظا  الشيوعي يف سلغاريال شرعت سلغاريا يف  ويف

دسأأرا  معا أأدات لالسأأتث ار الث أأائي تشأأ   أحكامأأا  أمثأأر ليرباليأأة سكثأأري يف  أأال تسأأوية 
سوية م اوعات االستث ارو غأري يف  لك اللجوء دىل حتكيم املرم  الدويل لت امل اوعاتل مبا

أن املفاوضأات الالحقأة  أن تلك امل ارسة ليست  ات أمهيأة خاصأة يف  أ   القضأية مبأا
يكونأا يقصأدان  اليت جرت سني سلغاريا وقربص تشأري دىل أن  أ ي  الطأرفني املتعاقأدي  مل

مأأ   أن يتخأأ  احلكأأم املتعلأأق سالدولأأة اامثأأر رعايأأة املعأأا الأأ ي رمبأأا قأأد يسأأت تج سشأأك 
يتعلأأأأق ساملعا أأأأدةو وتفاوضأأأأت سلغاريأأأأا  ااشأأأأكال مأأأأ  امل ارسأأأأة الالحقأأأأة لبلغاريأأأأا يف مأأأأا

تأأأأأأ جح  و ومل1998 وقأأأأأأربص سشأأأأأأفن ت قأأأأأأيح معا أأأأأأدهت ا لالسأأأأأأتث ار الث أأأأأأائي يف عأأأأأأا 
 وووواملفاوضات ولك ها توخت سصفة خاصة ت قيح ااحكا  املتعلقة ستسوية امل اوعأات 

أن الطأأأرفني املتعاقأأأدي  يف معا أأأدة االسأأأتث ار  وميكأأأ  أن يسأأأت تج مأأأ   أأأ   املفاوضأأأات
يكونا يعتربان أن احلكم املتعلق سالدولة اامثر رعايأة يشأ   ااحكأا  املتعلقأة  الث ائي مل

 و(763)ستسوية امل اوعات يف معا دات االستث ار الث ائي ااخرى
عطأأأأاء وون متيأأأأ  دىل د حأأأأني أن حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة واهليئأأأأات القضأأأأائية عأأأأادة مأأأأا ويف (4)

تفسأأأريي أمأأأرب مل ارسأأأات الحقأأأة حمأأأددة نوعأأأا  مأأأال فأأأجن احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان غالبأأأا  
املواقأأأأ  الدوليأأأة الأأأأيت  تقتصأأأر علأأأأى دجأأأراء تقيي أأأات مقارنأأأأة واسأأأعة ال طأأأأاق للقأأأوانني احملليأأأة أو مأأأا

ت امل صأوص يغيب ع  الأ    أن احلقأوق والواجبأا   ا السياق نب أال و ويف(764)تعت د ا الدول
عليهأأأا يف معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأان نأأأب سأأأااحرى أن تأأأرتجم علأأأى ال حأأأو الصأأأحيحل وضأأأ   
 امش السألطة التقديريأة امل  أوحل دىل قأوانني وممارسأات ع ليأة وترتيبأات دوليأة لأدى الدولأة الطأر  

طأأرا  قأأد املع يأأةو وحتقيقأأا  هلأأ ا الغأأرضل فأأجن أوجأأ  التطأأاسق القأأوي يف التشأأريعات الوط يأأة للأأدول اا
ضأأرورة تقييأد و وساإلضأأافة دىل  لأأكل  تكأون هلأأا أمهيأة يف حتديأأد نطأأاق حأق مأأ  حقأوق اإلنسأأان أو

الواجبات يؤيد أحيانا  مراعأاة امل ارسأات ااقأ  خصوصأيةو فعلأى سأبي   فجن طاسع سعض احلقوق أو
 يلي: ارتفت احملك ة ما (Rantsev v. Cyprusرانتسي  ضد قربص )املثالل يف قضية 

__________ 

(763) Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on 
Jurisdiction, 8 February 2005, ICSID Review — Foreign Investment Law Journal, vol. 20, No. 1 

(Spring 2005), p. 262, at pp. 323-324, para. 195و 

 Cossey v. the United Kingdom, no. 10843/84, 27 September 1990, ECHRل انظأر علأى سأبي  املثأال (764)

Series A no. 184, para. 40; Tyrer v. the United Kingdom, no. 5856/72, ECHR Series A, no. 26, 

para. 31; Norris v. Ireland, no. 10581/83, 26 October 1988, ECHR Series A no. 142, para. 46و 
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 ووو"مأأأ  الواضأأأح مأأأ  أحكأأأا   أأأ ي  الصأأأكني الأأأدوليني أن الأأأدول املتعاقأأأدة  
توصأألت دىل رأي مفأأاد  أن ا أأا    وعأأة مأأ  التأأداسري الأأيت تعأأاجل مجيأأع اةوانأأب الثالثأأة 

وس أاء علأى  لأكل فواجأب  ووو ي الوسيلة الفعالأة الوحيأدة يف مكافحأة االجتأار سالبشأر 
جانأب مأ  جوانأب تعهأد الأدول   أو دال اص مأاالعقاب واحملام ة على االجتار سااشأخ

ااعضأأأاء العأأأا  مبكافحأأأة االجتأأأار سالبشأأأرو ونأأأب ال ظأأأر يف مأأأدى االلت امأأأات اإلناسيأأأة 
 و(765)]حظر الع   القسري[ ض     ا السياق ااوسع" 4 ال اشئة ع  املادة

 Chapman v. the Unitedشأامبان ضأأأد امل لكأة املتحأأدة )ومأ  جهأأة أخأرىل يف قضأأية  (5)
Kingdom) ل الحظأأت احملك أأة أنأأ  "قأأد يقأأال دن  أأة توافأأق آراء دوليأأا  ناشأأئا  سأأني الأأدول املتعاقأأدة

ااعضأأأاء يف  لأأأس أوروسأأأا يعأأأرت  ساالحتياجأأأات اخلاصأأأة ل قليأأأات وسواجأأأب تأأأوفري اامأأأ  هلأأأا 
لك ها خلصت يف هناية املطأا  دىل أهنأا "غأري مقت عأة سأفن  (766)("ووووهبويتها وأساليب عيشها )

املعيأأار الأأيت  فيأأ  الكفايأأة السأأت تاج أي توجيهأأات سشأأفن السأألوك أو وافأأق اآلراء  أأ ا مل أأوس مبأأات
 و(767)ترى الدول املتعاقدة أن م  املستصوب تطبيق  يف أي حالة معي ة"

 تكرار امل ارسةالوون:  -2 الفقرة  
الفقأأأرة [ علأأى امل ارسأأأة الالحقأأة مبوجأأأب 8] 9 مأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 2 ر الفقأأأرةوتقتصأأ (6)

ل وتأأأ ص علأأأى أن وون امل ارسأأأة الالحقأأأة يتوقأأأ  أيضأأأا  علأأأى مأأأدى 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 الفرعيأأأة
تكرار ا وميفيت و وت طوي عبارة "مدى تكرار ا وميفيت " علأى ع صأري الأ م  وطأاسع التكأرارو وتشأري 

عفأأوي مل ارسأأة ال مأأثال  دىل أنأأ ل حسأأب املعا أأدة املع يأأةل فأأجن طاسعأأا  يتجأأاوو  أأرد التكأأرار التقأأر أو
)ب( مأ  3  و ال ي ميك  أن يسهم يف القي ة التفسريية هل   امل ارسأة يف سأياق الفقأرة الفرعيأة ما

و ويفيأأأأد ع صأأأأر الأأأأ م  وطأأأأاسع التكأأأأرار أيضأأأأا  يف التأأأأدلي  علأأأأى "ترسأأأأيخ" موقأأأأ  معأأأأني 31 املأأأأادة
  أن يأأوحي ل طأأرا  جتأأا  تفسأأري املعا أأدةو وعأأالوة علأأى  لأأكل فأأجن عأأد  ت فيأأ  اتفأأاق الحأأق ميكأأ

 و(768)31 )أ( م  املادة3 أيضا  سافتقار  دىل الوون الالو  مفداة تفسري مبوجب الفقرة الفرعية
د ا مانأأأأأت "امل ارسأأأأأة  وت اولأأأأأت  يئأأأأأة االسأأأأأتئ ا  مب ظ أأأأأة التجأأأأأارة العامليأأأأأة مسأأأأأفلة مأأأأأا (7)

  مأرة تتطلب تطبيق امل ارسة أمثر م (769)31 )ب( م  املادة3 الالحقة" يف دطار الفقرة الفرعية
 ل على ال حو التايل:املشروسات الكحولية ثانيا   -الياسان واحدةل يف قضية 

__________ 

(765) Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, 7 January 2010, ECHR 2010 (extracts), para. 285; 
see also paras. 273-274و 

(766) Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, 18 January 2001, ECHR 2001-I, para. 93و 

 و94 الفقرة لاملرجع نفس  (767)

(768) Pulp Mills on the River Uruguay  أعال (ل  395 احلاشية)انظرat p. 63, para. 131و 

 و2 ل الفقرة4 انظر أعال  مشروع االست تاج (769)
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"ووو جأرى االعأرتا  سأفن امل ارسأة الالحقأة يف تفسأري املعا أدات  أي سلسألة  
سيانأات "متوافقأأة وموحأدة ومتسأأقة" تكفأي لتحديأأد  أ  واضأأح يأوحي ساتفأأاق  أفعأال أو

 و(770)املعا دة" ااطرا  سشفن تفسري 
 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 يشأأأري  أأأ ا التعريأأأ  دىل أن امل ارسأأأة الالحقأأأة يف دطأأأار الفقأأأرةو  (8)

يتعلق ستفسري املعا أدة؛ سأ  تتطلأب سأااحرى ع أال   سيان" واحد يف ما تتطلب أمثر م  "فع  أو
متأأأواترا  وموحأأأدا  سدرجأأأة تأأأربر اسأأأت تاج أن ااطأأأرا  قأأأد توصأأألت دىل اتفأأأاق ثاسأأأت سشأأأفن تفسأأأري 

 31 )ب( مأ  املأادة3 تبة عالية تعر ض  ا  أن امل ارسة الالحقة يف دطار الفقأرةاملعا دةو و ي ع
تتطلب شكال  م  أشكال امل ارسة اة اعية الواسعة ال طاق والثاستة واحملددة لتفسيس اتفأاق سأني 

 ااطرا  سشفن التفسريو
  )ب( مأأأ3 غأأأري أن حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأةل مأأأ  جهأأأة أخأأأرىل طبقأأأت الفقأأأرة الفرعيأأأة (9)

مبرونأأة أمأأرب دون دضأأافة أي شأأروط أخأأرىو وي طبأأق  لأأك سوجأأ  خأأاص علأأى احلكأأم  31 املأأادة
و وقأأد سأأارت احملأأامم (771)ج يأأرة ماسيكيلي/سأأيدودوالأأ ي أصأأدرت  يف القضأأية الرئيسأأية املتعلقأأة 

الدوليأأة ااخأأرى علأأى هنأأج حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف معظأأم ااحيأأانو وي طبأأق  لأأك علأأى حمك أأة 
 و(773)ل واحملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان(772)ديران والواليات املتحدة املطالبات سني

والفأأأرق سأأأني املعيأأأار الأأأ ي وضأأأعت   يئأأأة االسأأأتئ ا  مب ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة مأأأ  جهأأأةل  (10)
وال هج ال ي تتبع  حمك ة العدل الدولية وسائر احملامم الدولية م  جهة أخرىل  و فرق ظا ري 

يبأأأدو أن  يئأأأة االسأأأتئ ا  مب ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة تب أأأت صأأأيغة "متوافقأأأة  د أمثأأأر م أأأ  حقيقأأأيو 
جأأاء فيأأ  "دن قي أأة امل ارسأأة الالحقأأة سأأتتوق  سطبيعأأة احلأأال  (774)وموحأأدة ومتسأأقة" مأأ  م شأأور

__________ 

(770) WTO Appellate Body Report, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R 
and WT/DS11/AB/R, adopted on 1 November 1996, sect. E, pp. 12-13 (footnotes omitted)و 

(771) Kasikili/Sedudu Island لأعأال ( 395 )انظأر احلاشأية at pp. 1075-1076, paras. 47-50 and p. 1087, 

para. 63 ؛Territorial Dispute ل أعال ( 395 )انظر احلاشيةat pp. 34-37, paras. 66-71و 

(772) Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim)  انظأر(
 وp. 77, at pp. 116-126, paras. 109-133أعال (ل  537 احلاشية

(773) Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 1989, ECHR Series A no. 161, para. 103; 
Loizidou v. Turkey (preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series A 

no. 310, paras. 73 and 79-82; Bankovićet al. v.Belgiumand16othercontractingStates (dec.) 

[GC], no. 52207/99, ECHR 2001-XII, paras. 56 and 62يتعلق سالسواسق القضائية هليئات التحكيم  وفي ا ؛
؛ 345 الصأأفحةأعأأال (ل  498 )احلاشأأية Fauchaldعأأات االسأأتث ارل انظأأر التاسعأأة لل رمأأ  الأأدويل لتسأأوية م او 

 A. Roberts, "Power and persuasion in investment treaty interpretation: the dual role ofانظأر أيضأا  

States", American Journal of International Law, vol. 104, 2010, pp. 207-215و 

(774) Sinclair, The Vienna Convention … أعأأأأال (ل  393 )انظأأأأر احلاشأأأأيةp. 137انظأأأأر أيضأأأأا   ؛Yasseen, 
"L’interprétation des traités…" أعأأأأال (ل  393 )انظأأأأر احلاشأأأأيةpp. 48-49يف حأأأأني أن لفظأأأأة "موحأأأأدة"  ؛

"(commune"( "مأأفخو ة مأأ  أع أأال ة أأة القأأأانون الأأدويلل فأأجن عبأأاريت "متسأأقة نوعأأأا  مأأا )"d' une certaine 

concordante"( ومتوافقة )"concordante مها شرطان است دمها )"Yasseen  مأ  اسأتدالل آخأر؛ انظأرYearbook 

…وvol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 98-99, paras. 17-18 and p. 221-222, para. 15 ,1966 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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و وسأأأ لك تقأأأد  صأأأيغة "متوافقأأأة وموحأأأدة ومتسأأأقة" (775)علأأأى مأأأدى توافقهأأأا ووحأأأدهتا واتسأأأاقها"
)ب( مأأأ  3 فيهأأأا لل  ارسأأأة الالحقأأأة يف دطأأأار الفقأأأرة الفرعيأأأةمؤشأأرا  عأأأ  الظأأأرو  الأأأيت سأأأيكون 

أقأأ  سوصأأفها أداة مأأ  أدوات التفسأأري يف سأأياق ع ليأأة التفسأأريل أمثأأر  ل وونأأا  أمأأرب أو31 املأأادة
و وقأأد اعت أأدت  يئأأة االسأأتئ ا  مب ظ أأة التجأأارة (776)تقتضأأي تأأواترا  خاصأأا  لل  ارسأأة املع يأأة ممأأا

 و(777)يق يف حاالت معي ةالعاملية نفسها   ا امل ظور الدق
حأني تأأرى اللج أة أن صأأيغة "متوافقأة وموحأأدة ومتسأقة" قأأد تكأون مفيأأدة يف حتديأأد  ويف (11)

يكفأأي لصأأوغ عتبأأة دنيأأا  وون امل ارسأأة الالحقأأة يف حالأأة معي أأةل فجهنأأا تعترب أأا أيضأأا  غأأري ثاستأأة مبأأا
حلكأأم عليهأا خطأف سفهنأأا ل وتأرى أهنأأا حت أ  خمأاطرة ا31 )ب( مأأ  املأادة3 النطبأاق الفقأرة الفرعيأة

توجيهية الطاسع على  و مفرطو وتظأ  اللج أة يف آخأر املطأا  تأرى أن "قي أة امل ارسأة الالحقأة 
و ويعأر  لأك أن (778)يتعلق مبعأا املصأطلحات"  تل  ساختال  الفهم املشرتك ل طرا  يف ما
ساالعتبأار يف دطأار سشفن التفسأري ي بغأي أخأ  ا  هاممارسة واحدة ل طرا  ت طوي على اتفاق سي 

 و(779)31 )ب( م  املادة3 الفقرة
__________ 

(775) Sinclair, The Vienna Convention … ؛أعال ( 393 )انظر احلاشية Iran-United States Claims Tribunal, 

Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim) أعال (ل  537 )انظر احلاشيةp. 77, at p. 118, 

para. 114و 

(776) Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 
February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264, at p. 187, para. 169; J.-P Cot, "La conduite 

subséquente des parties a un traité", Revue générale de droit international public, vol. 70, 1966, 

pp. 644-647 ("valeur probatoire") ؛Distefano, "La pratique subséquente  573 )انظأأر احلاشأأية "…
Articleانظأر أيضأا  املرافعأة الشأفوية  ؛p. 556, para. 79أعأال (ل  439 )انظأر احلاشأية 31“,Dörr;46.p لأعأال (

 Maritime Dispute (Peru v. Chile), CR 2012/33, pp. 32-36, paras. 7-19أمأا  حمك أة العأدل الدوليأة يف 

(Wood), available from www.icj-cij.org/docket/files/137/17218.pdf and CR 2012/36, pp. 13-18, 

paras. 6-21 (Wordsworth)متاح يف املوقع التايل:  لwww.icj-cij.org/docket/files/137/17234.pdfو 
(777) WTO Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R 

and WT/DS68/AB/R, 22 June 1998, para. 93و 
Yearbook…انظأر  (778) 1966, vol. II, document A/6309/rev.1, p. 222, para. (15) ؛Cot, "La conduite 

subséquentedespartiesو652 أعال (ل الصفحة 776 )انظر احلاشية "… 

تكون مافية عادة إلنشاء اتفاق سني ااطرا  سشأفن تفسأري املعا أدة مقاعأدة عامأةل غأري  واقع أن ممارسة يتي ة ل وال (779)
تقتضأأي تكأأرار امل ارسأأة ود أأا اتفأأاق ااطأأرا  سشأأفن  ال 31 )ب( مأأ  املأأادة3 أن امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة

ة وحيأدة يتوقأ  علأى الفعأ  املعأر وعلأى املعا أدة تفسري ا فحسبو وس لك فجن احت ال أن ي شف اتفاق مأ  ممارسأ
 E. Lauterpacht, "The development of the law of international organization by the decisionsاملع يةو انظأر

of international tribunals", Recueildescours,Linderfalk؛ vol. 152, pp. 377-466, at p. 457 ,1976… 

On the Interpretation of Treaties لأعأال ( 446 )احلاشأية p. 166 ؛C.F. Amerasinghe, "Interpretation of 

texts in open international organizations", British Yearbook of International Law 1994, vol. 65, 

p. 175, at p. 199يؤيد  ؛Villiger علأى أن ال قطأة اهلامأة  أي نشأفة االتفأاقل  درجة معي ة مأ  التكأرارل لك أ  يشأدد
Villiger, Commentary يف   Sinclairو Yasseenو يأأأرى p. 431, para. 22أعأأأال (ل  414 )انظأأأر احلاشأأأية …

 L'interprétationdestraités"…",Yasseenميكأ  "سشأك  عأا " أن ت شأف سفعأ  واحأدل  متاساهت ا أن امل ارسأة ال
 393 )انظأأر احلاشأأأية … Sinclair, The Vienna Convention؛ 47 (ل الصأأفحةأعأأال  393 )انظأأر احلاشأأية

.cf؛ p. 137أعأأال (ل  Nolte, "Subsequent agreements and subsequent practice of States )انظأأر  "…
 وat p. 310أعال (ل  440 احلاشية

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.icj-cij.org/docket/files/137/17218.pdf%20and%20CR%202012/36
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.icj-cij.org/docket/files/137/17234.pdf
http://undocs.org/ar/A/6309/rev.1
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  32 وون امل ارسة الالحقة ااخرى مبقتضى املادة -3 الفقرة  
[ الوون ال ي ي بغي دعطاؤ  دىل "امل ارسة 8] 9 تاجم  مشروع االست  3 وتت اول الفقرة (12)

تتطأأأرق  (و وال4 االسأأأت تاجمأأأ  مشأأأروع  3 )انظأأأر الفقأأأرة 32 " مبقتضأأأى املأأأادةااخأأأرىالالحقأأأة 
أيأأأأة ظأأأأرو و وقأأأأد أمأأأأدت  يئأأأأة  دىل مأأأأىت ميكأأأأ  أخأأأأ   أأأأ   امل ارسأأأأة ساالعتبأأأأار ويف 3 الفقأأأأرة

 االستئ ا  مب ظ ة التجارة العامليةل يف وضع مشاس ل ضرورة الت يي  سني  اتني املسفلتني:
كأأ  مي "ووو نأأرى أن اة اعأأات ااوروسيأأة  لأأ  سأأني املسأأفلة ااوليأأة املتعلقأأة مبأأا 

واملسأفلة امل فصألة املتعلقأة سالتثبأت مأ  مأدى اامهيأة  "ظأر " إلسأرا  معا أدة مأا  وصف  س
 و(780)"32 اليت ميك  دس اد ا لظر  معني اغراض التفسري يف دطار املادة

 م لك دىل أن :  االستئ ا و  بت  يئة  
تفحأأص اهليئأأة قأأ  ممارسأأة التصأأ ي  يف اة اعأأات ااورسيأأة أث أأاء  ملووو أوال ل " 

مأ   32 يف دطار مفهو  املأادة أداة تفسري تك يليةجولة مفاوضات أوروغواي ساعتبار ا 
 و(781)…"؛ وثانيا ل قي ة ممارسة التص ي  مفداة تفسري تك يلية اتفاقية فيي ا

االسأأأأأتئ ا  دىل "العوامأأأأأ   ولتحديأأأأد مأأأأأدى "أمهيأأأأة" امل ارسأأأأأة الالحقأأأأةل أشأأأأأارت  يئأأأأة 
 املوضوعية":
الصأأأأك وطاسعأأأأ  القأأأأانوين؛  الوثيقأأأأة أو تشأأأأ    أأأأ   العوامأأأأ  نأأأأوع احلأأأأدث أو" 

 رد االطالع على الفع   والعالقة ال م ية سني الظر  ودسرا  املعا دة؛ واملعرفة الواقعية أو
عا أأأدة احلأأأدث يف عالقتأأأ  حبكأأأم امل الصأأأك أو الصأأأك امل شأأأور؛ وموضأأأوع الوثيقأأأة أو أو

ميفيأأة  أثأأر علأأى املفاوضأأات سشأأفن املعا أأدة أو د ا مأأان اسأأُتخد  أو املأأراد تفسأأري ؛ ومأأا
 و(782)تفثري " استخدام  أو

تسأأتخد   يئأأة االسأأتئ ا  مصأأطلح "اخلصوصأأية" فجهنأأا أشأأارت دىل املعأأايري  حأأني مل ويف (13)
و مرت أن االتساق  امل مورة أعال و وحتدثت  يئة االستئ ا  ع  "االتساق" سدال  م  الوضوحل

   ارسأأأة التصأأأ ي  السأأأاسقةف" يشأأأك  مقياسأأأا  ود أأأا حيأأأدد مأأأدى اامهيأأأة فحسأأأبو ي بغأأأي أن ال
أن  ميكأأ  الفأأممارسأأة التصأأ ي  غأأري املتسأأقة  أمأأايف أمثأأر ااحيأأانو  أمهيأأة ت اكأأون ت قأأد املتسأأقة

 و(783)تتص  ساامهية يف سياق تفسري معا امتياو التعريفة"
__________ 

(780) WTO Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R and Corr.1, and 
WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 297و 

(781) WTO Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R 

and WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, para. 92 احلاشية حم وفة والتوميد أصلي(و( 
(782) EC - Chicken Cuts و)احلاشية حم وفة( 290 أعال (ل الفقرة 780 )انظر احلاشية 
)انظأأر  cf. also EC - Computer Equipment)احلاشأأية حم وفأأة والتوميأأد أصأألي(؛  307 ل الفقأأرةاملرجأأع نفسأأ  (783)

 و95 أعال (ل الفقرة 781 احلاشية
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يف  32 دضأايف مسأأاعد يف حتديأد مأأدى أمهيأة امل ارسأأة يف دطأار املأأادة وقأد يت ثأ  عامأأ  (14)
 عدد الدول املتفثرة اليت اشرتمت يف امل ارسة املع يةو و مرت  يئة االستئ ا  يف   ا السياق:

ااطأرا  فقأ  قأد تكأون  احأد"للتحقق م      ال يةل فجن امل ارسة الساسقة  
لأأأأأأو مانأأأأأأت  تكون حمأأأأأأدودة أمثأأأأأأر ممأأأأأأاهلأأأأأا أمهيأأأأأأةل ولكأأأأأأ  مأأأأأأ  الواضأأأأأأح أن قي تهأأأأأأا سأأأأأأ

احلالأأة احملأأددة املتعلقأأة ستفسأأري امتيأأاو تعريفأأأي  مشأأرتمة سأأني مجيأأع ااطأأرا و ويف ممارسأأة
املسأتورد قأد تكأون هلأا يف الواقأع  عضأوتبعهأا اليخمط  مال فجن ممارسأة التصأ ي  الأيت  يف

 و(784)أمهية فائقة"
  [9] 10 ارستنتاج

 ما اتفاق األطراف بشأن تفسير معاهدة
 31)أ( و)ب( مأ  املأادة 3يستل   التوص  دىل اتفاق مبقتضأى الفقأرة  -1 

ومأأع أن  أأ ا وجأأود فهأأم مشأأرتك لتفسأأري معا أأدة تكأأون ااطأأرا  علأأى علأأم سأأ  وتقبلأأ و 
 االتفاق يؤخ  يف االعتبارل فليس م  الضروري أن يكون مل ما  م  ال احية القانونيةو

وقأأأد يتبأأأاي  عأأأدد ااطأأأرا  الأأأيت نأأأب أن تشأأأارك مشأأأارمة  فعالأأأة  يف  -2 
وميكأأ  و 31)ب( مأأ  املأأادة 3امل ارسأأة الالحقأأة مأأ  أجأأ  وضأأع اتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة 

أن يشأأك  التأأ ا  الصأأ ت مأأ  جانأأب طأأر  أو أمثأأر قبأأوال  لل  ارسأأة الالحقأأة ع أأدما 
 تستدعي الظرو  رد فع  ماو

 التعليق  

 شرتك"املفهم الوجود " -1 اة لة ااوىل م  الفقرة  
)أ( و)ب( مأ  3 على مبدأ أن "اتفاقا " مبقتضأى الفقأرة 1 ت ص اة لة ااوىل م  الفقرة (1)

  لأأك حيقأأق ولكأأييسأأتل   وجأأود فهأأم مشأأرتك سأأني الطأأرفني سشأأفن تفسأأري معا أأدة مأأاو  31 املأأادة
ل نأب أن تكأون ااطأرا  علأى علأم سأ  31 مأ  املأادة 3 ةفقأر ال يف املتأوخى ااثأر املشرتك الفهم

"اتفأأاق" مبقتضأأى  سشأأك  يتعلأأق في أأا االخأأتال  أوجأأ  أن ومأأعوتقبأأ  سالتفسأأري الأأ ي يتضأأ   و 
ل (785)والتعليأأق عليأأ  4 الفقأأرة الفرعيأأة )أ( والفقأأرة الفرعيأأة )ب( مبي أأة فعأأال  يف مشأأروع االسأأت تاج

 أأأأو مشأأأأرتك سأأأأني الفقأأأأرتني  ترمأأأأي دىل سيأأأأان مأأأأا [9] 10 مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 1 فأأأأجن الفقأأأأرة
 الفرعيتنيل أي اتفاق ااطرا  اةو ري سشفن تفسري املعا دةو

والع صأأر الأأ ي مييأأ  االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة سوصأأفه ا وسأأيلتني أصأأليتني  (2)
قأأة ااخأأرى عأ  غري أأا مأأ  امل ارسأأات الالح 31 )أ( و)ب( مأأ  املأأادة3 للتفسأري يف دطأأار الفقأأرة

__________ 

(784) EC - Computer Equipment و)التوميد أصلي( 93 أعال (ل الفقرة 781 )انظر احلاشية 

 (و10ل الفقرة )4 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (785)
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ااطأرا  علأى تفسأري مجيأع  أو "اتفأاق"  (786)32 سوصفها وسائ  تفسري تك يلية يف دطار املأادة
مأأأ   3 يعطأأأي وسأأأائ  التفسأأأري يف دطأأأار الفقأأأرة املعا أأأدة املع يأأأةو فاتفأأأاق ااطأأأرا   أأأ ا  أأأو مأأأا

دة وظيفتهأأأا وقي تهأأا اخلاصأأأتني اغأأراض ع ليأأأة التفسأأري التفاعليأأأة يف دطأأار القاعأأأ (787)31 املأأادة
 و(788)31 العامة للتفسري الواردة يف املادة

ويأأؤدي تضأأارب املواقأأ  املعأأرب ع هأأا مأأ  خمتلأأ  ااطأأرا  دىل اسأأتبعاد وجأأود اتفأأاقو  (3)
حيأث قضأت  الديون اخلارجيأة ااملانيأةوقد أمدت   ا  يئات م  سي ها  يئة التحكيم يف قضية 

د مأأ  رسأأائ  الومأأاالت املشأأرفة يكأأ  مأأ  امل كأأ  اسأت تاج "تفأأا م الحأأق ضأأ ر" مأأ  عأد سفنأ  مل
 و(789)أن دحدى     الوماالتل أي مصر  دنكلرتال أعرب ع  موق  خمال  على اإلدارة مبا

دامأت تلأك    ااطأرا  ومأامواقأ تتعأارض مأا سقأدر دال االتفأاق ي تفأي فأال  لأكل ومع (4)
  اتأأأأأ ل حأأأأأد يف ُنيأأأأأ ل ال خمتلفأأأأأة سفوجأأأأأ  معا أأأأأدة تطبأأأأأق ااطأأأأأرا  فكأأأأأوناملواقأأأأأ  متعارضأأأأأةو 

و فه ا االختال  ميك  أن يعكس املعا دة ستفسري يتعلق في ا متعارضة مواق  سوجود االست تاج
خالفأأا  سشأأفن التفسأأري الصأأحيح الوحيأأدل ولكأأ  ميكأأ  أن يعكأأس أيضأأا  فه أأا  مشأأرتما  مفأأاد  أن 

تت يأأأ   و واملعا أأأدات الأأأيت(790)املعا أأأدة تأأأرتك نطاقأأأا  معي أأأا  مل ارسأأأة السأأألطة التقديريأأأة يف ت فيأأأ  ا
ا أدات املتعلقأة حبقأوق غري ا م  املصأاح اجملت عيأة العامأةل مأ  قبيأ  املع ساالعتبارات اإلنسانية أو

الالجئأنيل متيأ  دىل تأوخي تفسأري موحأد ولكأ  أيضأا  دىل تأرك  أامش مل ارسأة الأدول  اإلنسان أو
 سلطتها التقديريةو

__________ 

 و4 م  مشروع االست تاج 3 والفقرة [2] 3 انظر أعال  مشروع االست تاج (786)
 Aconsensualistinterpretationofarticle31:p. 30أعأال (ل  606ل )احلاشأية ”… (3)“,Crawford:انظأر (787)

“Thereisnoreasonto think thattheword’agreement‘ in.para (b)hasanydifferentmeaningas

comparedtothemeaningithasinو”(a).para 
نأب أن "تقأرأ مكأأ "  31 (؛ واملأادة15)-(12ل الفقأرات )[1] 2 انظأر أعأال  التعليأق علأى مشأروع االسأت تاج (788)

اعأأأأأد املتعلقأأأأأة " و"ال تضأأأأأع تسلسأأأأأال   رميأأأأأا  للقو وحيأأأأأدة سوصأأأأأفها "ع ليأأأأأة مرمبأأأأأة و أأأأأي تصأأأأأور ع ليأأأأأة التفسأأأأأري
Yearbook املعا أدات"ل ستفسأري … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 219, para. (8), and 

p. 220, para. (9)و 
(789) Case concerning the question whether the re-evaluation of the 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, Award of 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX, part III, pp. 67-

145, pp. 103-104, para. 31;   انظأر أيضأا :EC – Computer Equipment (footnote 372 above), para. 95; 

Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau  ل
 و at p. 175, para. 66 أعال (ل 730)احلاشية 

 (و15)-(12ل الفقرات )7 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (790)

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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ل (791)القأأأول سوجأأأود اتفأأأاقمي أأأع  أمثأأأر سسأأألوك ملتأأأبس عأأأادة مأأأا ومأأأع أن قيأأأا  طأأأر  أو (5)
فليس م  ع صر م  ع اصر سلوك دولة غري مطاسق سالكام  لصورة عامة نع  سالضأرورة سألوك 

ل مأثال ل دىل أنأ  رغأم وجأود ق أاة سيغأ خلصأت  يئأة التحكأيم يف قضأية  فقأدتلك الدولأة ملتبسأا و 
يثبأت   لأك الاختال  يف الرأي سني ااطرا  يف وقت م  ااوقات سشفن تفسري معا أدةل فأجن 

 سالضرورة أن غياب االتفاق مسفلة دائ ة:
 الأأأيت التسأأأوية مفاوضأأأات علأأأى دائأأأم أثأأأر يرتتأأأب قّل أأأا نفسأأأ ل ال حأأأو وعلأأأى"ووو  
 ااطأرا  أع أال عأ  مؤقتأا   ت ي  قد تقديرل أمثر فعلىفضي دىل نتيجة ]أي تسوية[و ت ال
 جأأرت قأد ااع أال  أأ   دامأت مأا لل عا أأدةل م هأا مأ  تفسأأريات لأدعم دثباتيأة قي أة أي

 و(792)"قدر ا م  أمثر املسفلة     دعطاء ميك  و والاملفاوضات ع لية خالل
ل قضأأأت احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان سأأأفن لوي يأأأدو ضأأأد ترميأأأاوساملثأأأ ل يف قضأأأية  (6)

يتعلأق سقبوهلأا اختصأاص احملك أة "تؤمأد  امل ارسأة  نطاق القيود اليت ميك  ل طرا  وضأعها في أا
في أا سأأني  ل طأرا  املتعاقأأدة" أي "وجأود دليأ  علأأى ممارسأة تشأأري ع ليأا  دىل اتفأاق عأأا  الالحقأة

جتيأأأ ان وضأأأع قيأأأود دقلي يأأأة  مأأأ  االتفاقيأأأة ال…  46و 25 ااطأأأرا  املتعاقأأأدة علأأأى أن املأأأادتني
ل "ممارسأأة 31 )ب( مأأ  املأأادة3 و وقأأد وصأأفت احملك أأةل دع أأاال  م هأأا للفقأأرة(793)موضأأوعية" أو

اعرتفأت يف الوقأأت  اتأ  سأفن دولتأني رمبأأا  رة" سفهنأا "موحأدة ومتسأأقة" سأالرغم مأ  أهنأا الأدول املأ مو 
ملفسأأأري ل علأأأأى ااقأأأأ  يف دطأأأأار االتفاقيأأأأة ا أن دىل القأأأأرار  أأأأ ا ويشأأأأريو (794)تشأأأكالن اسأأأأتث اءي 

 و(795)د ا مان اتفاق ااطرا  ثاستا  سشفن تفسري معني ااوروسيةل لديهم  امش معني لتقدير ما

__________ 

(791) Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in 

France atLamodificationd’unل ”… traité“,Kolb;para. 70,p. 258أعأأأأأأأأال (ل 532ل )انطأأأأأأأأر احلاشأأأأأأأأية
 وat p. 175, para. 16 أعال (ل 695)انظر احلاشية 

(792) Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 

February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264, at p. 188, para. 171و 
 Loizidou v. Turkey (preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series Aانظأر:  (793)

no. 310, paras. 79 and 81و 
د ا   تتعلق ستفسري حق معني م  حقوق اإلنسأانل ولكأ  مبسأفلة مأا ؛ القضية ال82و 80 ل الفقرتاناملرجع نفس  (794)

 مل مة أصال  ساالتفاقيةو مانت دولة ما
يشأأأري اجتهأأأاد  يئأأأة تسأأأوية امل اوعأأأات التاسعأأأة مل ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة املتسأأأم سدرجأأأة أعلأأأى مأأأ  التقييأأأد دىل أن  (795)

 United States - Laws, Regulations and: ي  قأأد  تلفأأون يف تقيأأيم اامأأور سأأاختالفهمل انظأأراملفسأأر 

Methodology for Calculating Dumping Margins (Zeoing), WT/DS294/R, adopted 9 May 2006, 

para. 7.218 ]…[" :اة اعأأأات الأأ ي  أشأأأارت دلأأيهم  76ل حأأىت لأأو ثبأأأت سشأأك  قأأأاطع أن مجيأأع ااعضأأأاء ا
ل فه ا سيعر فق  أن عأددا  مبأريا  مأ  أعضأاء م ظ أة التجأارة العامليأة …[ااوروسية قد اعت دوا ممارسة ]معي ة[]

ونالحأأ  أن طرفأأا ثالثأأا يف  أأ   الأأدعوى قأأد  حججأأا  ووو  قأأد اعت أأدوا هنجأأا  خمتلفأأا  عأأ  هنأأج الواليأأات املتحأأدة
 وتدحض وجهة نظر اة اعات ااوروسيةووو"
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أيأأأأأأة اشأأأأأأرتاطات  (796)يتضأأأأأأ   ال 1969 ح "االتفأأأأأأاق" يف اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأأا لعأأأأأأا ومصأأأأأأطل (7)
و غأري أن (798)31 املأادة )أ( و)ب( مأ 3 مبقتضأى الفقأرة (797)يف  لك "اتفأاق" سالشك ل مبا تتعلق

وممارسأة الحقأة  31 )أ( مأ  املأادة3 اللج ة أشارت دىل أن الت يي  سني اتفاق الحأق يف دطأار الفقأرة
 أأأو أن االتفأأأاق الالحأأأق يفأأأرتض  31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 ااطأأأرا  يف دطأأأار الفقأأأرة"تثبأأأت اتفأأأاق" 

)أ( مأأأأ  3 يشأأأأرتط أن ي شأأأأر اتفأأأأاق مبقتضأأأأى الفقأأأأرة و وال(799)مقأأأأدما  وجأأأأود "فعأأأأ  موحأأأأد وحيأأأأد"
 و(800)م  ميثاق اامم املتحدة 102 يسج  يف دطار املادة أو 31 املادة
يكفأي أن تتأداخ  مواقأ   ل ال31 ادةمأ  املأ 3 ةالفقأر  دطأار يف اتفأاق  أة يكون ولكي (8)

ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدةل سأأأ  نأأأب أيضأأأا  أن تكأأأون ااطأأأرا  واعيأأأة سأأأفن تلأأأك املواقأأأ  
ل اشأأرتطت حمك أأة العأأدل ج يأأرة ماسيكيلي/سأأيدودوال ففأأي قضأأية و كأأ و سأأ لكموحأأدة وتقبأأ  

تكأون "السألطات واعيأة أن  31 ()ب( م  املأادة3يتعلق سامل ارسة يف دطار الفقرة )  االدولية في
 الأأوعي فأأجن وسالفعأأ لو (801)متامأأا  هبأأ ا اامأأر وتقبلأأ  سوصأأف  تفميأأدا  للحأأدود الأأواردة يف املعا أأدة"

يأربر وصأ  اتفأاق يف دطأار  فن تفسري معا دة وقبول  مها وحدمها مأاسش ااخرى ااطرا  مبوق 
 ميكأ  الظأرو ل سعأض و ويف(802)سفنأ  وسأيلة تفسأري "أصألية" 31 )ب( م  املادة )أ( أو3 الفقرة

__________ 

 و60ل و58ل و41-39(ل و2)24ل و3()أ(ل و1)2 املواد انظر (796)
 the Bay of :؛ وأمدتأ  حمك أة التحكأيم الدائ أة يف(5) ل الفقأرة4 انظأر أعأال  التعليأق علأى مشأروع االسأت تاج (797)

Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v. India), Award of 7 July 2014, available at 

www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2705, p. 47, para. 165; Yasseen, “L’interprétation des

traités ;p. 45  أعأأال (ل 393ل )انظأر احلاشأية ”… Distefano, “La pratique subséquente …” ل )انظأأر
 وp. 47 أعال (ل 573احلاشية 

ل )انظأر احلاشأية Gardiner, Treaty Interpretation(؛ 5)ل الفقأرة 4 انظر أعال  التعليق على مشروع االسأت تاج (798)
ل )انظأر احلاشأية pp. 231-232 and 243-247; Aust, Modern Treaty Law and Practice  أعأال (ل 392
;p. 213أعأأال (ل  525 Dörr, “Article  .p. 554, para. 75; R أعأأال (ل 439ل )انظأأر احلاشأأية ”… 31

Gardiner, “The Vienna Convention rules on treaty interpretation”, in The Oxford Guide to 

Treaties, D.B. Hollis, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 475 and 483و 
(؛ قأد يت ثأ  "الفعأ  املوحأد الوحيأد" أيضأا  يف تبأادل 10)ل الفقأرة 4 انظر أعال  التعليق علأى مشأروع االسأت تاج (799)

 European Molecular Biology Laboratory Arbitration (EMBL v. Germany), 29 Juneللرسأائ ل انظأر: 

1990, International Law Reports, vol. 105 (1997), p. 1, at pp. 54-56;Article 31 (3) (a) and“,Fox 

(b) …”  أعال (ل 440)انظر احلاشية p. 63; Gardiner, Treaty Interpretation  ل أعأال ( 392)انظأر احلاشأية
pp. 248-249و 

,Aust انظأر: (800) “The theory and practiceof informal international instruments”465ل )انظأر احلاشأية  
 و pp. 789-790 أعال (ل

at p. 1094, para. 74 أعأال (ل 395ل )انظأر احلاشأية Kasikili/Sedudu Island انظأر: (801) (“occupation of the

islandbytheMasubiaandpp. 1077, para. 55Easonwhichappearsnevertohave“,”Report“)(”tribe

been made known to Germany”);Articlep. 560, para. 88  أعال (ل 439ل )انظر احلاشية ”… 31“,Dörr 
تتطلبأأ   ()ب( أمثأأر صأأعوسة ممأأا3)31 ا يكأأون التثبأأت مأأ  امل ارسأأة الالحقأأة يف دطأأار املأأادةيف  أأ ا الصأأدد رمبأأ (802)

BoissondeSubsequentل ”… practices,practice“,Chazournes نشفة القانون الدويل العريفل ولك  انظأر:
 وpp. 53-55  أعال (ل 415)احلاشية 
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 املعا أأدات حالأأة يف سأأي ا ال وقبولأأ ل ااخأأرى ااطأأرا  أو اآلخأأر الطأأر  مبوقأأ  الأأوعي افأأرتاض
 والوطر الصعيد على ت ف  اليت

)أ( و)ب( مأأ  3 اآلثأأار القانونيأأة احملت لأأة لالتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة -1 اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة  
 31 املادة
 أأي تكأأرار التفميأأد علأأى أن مصأأطلح "اتفأأاق"  1 الثانيأأة مأأ  الفقأأرةوالغايأأة مأأ  اة لأأة  (9)

ل (803)ل ليس مشروطا  يف حد  ات  سفن يكأون مل مأا  قانونأا  31 م  املادة 3 ساملعا الوارد يف الفقرة
حيأأث مصأأطلح "اتفأأاق" مسأأتخد  مبعأأا صأأك  1969لعأأا   خبأأال  سأأائر أحكأأا  اتفاقيأأة فيي أأا

 و(804)مل   قانونا  
 لأأك  أأو أن اللج أأة اسأأتخدمت يف مشأأاريع مواد أأا ال هائيأأة املتعلقأأة سقأأانون  وممأأا يؤمأأد (10)

و وتأوحي  (805)املعا دات عبارة "أي ممارسأة الحقأة تقأيم تفامهأا  ]التوميأد مضأا [ سأني ااطأرا "
يقتضأي مأ  ااطأرا   ال 31 مأ  املأادة 3 مل ة "تفا م" سفن مصأطلح "اتفأاق" الأوارد يف الفقأرة

و (806)م فصأأ  ع هأأا دنشأأاء أي التأأ ا  قأأانوين دىل جانأأب املعا أأدة أو وين أوالتعهأأد سأأفي التأأ ا  قأأان
لسأأأأبب موضأأأأوعي سأأأأ   "تفأأأأا م" يف مأأأأؤمتر فيي أأأأا مبصأأأأطلح "اتفأأأأاق" ال مصأأأأطلح عأأأأ  واسأأأأتعيض
 "تتعلق سالصياغة فق " م  أجأ  التشأديد علأى أن التفأا م سأني ااطأرا    وفقأا  لفهأم  اغراض

 

__________ 

.P (؛6ل الفقأرة )4 االسأت تاجانظأر أعأال  التعليأق علأى مشأروع  (803) Gautier, “Non-binding agreements”, in

Max Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com), para. 14; Benatar, 

“Fromprobativevaluetoauthentic;at pp. 194-195أعأال (ل  440اشأية ل )انظأر احل”… interpretation 

Aust, Modern Treaty Law and Practice  أعأال (ل 525ل )انظأر احلاشأية p. 213; Gardiner, Treaty 

Interpretation  أعأال (ل 392ل )انظأر احلاشأية p. 244انظأر أيضأا : ؛ Nolte,Subsequentagreementsand“

subsequent practice of States …” أعال ( 440)احلاشية ل p. 307, at p. 375و 
 و60ل و58ل و41-39(ل و2)24ل و3()أ(ل و1)2 انظر املواد (804)
 Yearbookوvol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (15) ,1966… :انظر (805)
 Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 انظر: (806)

February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264, at p. 187, para. 169; The Question whether 

the re-evaluation of the 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, 16 

May 1980, ibid., vol. XIX, pp. 67-145, pp. 103-104, para. 31; Karl, VertragundspäterePraxisل  …
 Lamodificationd’un695ل )انظر احلاشية ”… traité“,Kolb;pp. 190-195أعال (ل 454)انظر احلاشية 

 أعأأال (ل 446ل )انظأأر احلاشأأية pp. 25-26; Linderfalk, On the Interpretation of Treaties  أعأأال (ل

pp. 169-171و 
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"اتفأأأاق" مبوجأأأب  القانونيأأأة ال احيأأأة مأأأ  مل مأأأا   يكأأأون أن أيضأأأا   يشأأأرتط و وال(807)"مشأأأرتك" سي هأأأا
سأوى الشأك   31 )ب( م  املأادة3 ميي   ع  اتفاق مبوجب الفقرة ال 31 )أ( م  املادة3 الفقرة

 و(808)دون اةو ر
ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى  وعليأأ ل حتصأأ  الكفايأأة يف أن تسأأ د ااطأأرا ل ساتفأأاق الحأأق أو (11)

سعبأأأارة أخأأأرى أن تعت أأأد "فه أأأا " معي أأأا   ل أو(809)ل معأأأا معي أأأا  لل عا أأأدة31 مأأأ  املأأأادة 3 الفقأأأرة
و و كأأأأ ال ف أأأأ  امل كأأأأ  أن ت شأأأأف عأأأأ  االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأى (810)هلأأأأا

تكأأأ  يف حأأأد  اهتأأأا مل مأأأة  ل ساعتبار أأأا وسأأأيلة للتفسأأأريل ولأأأو مل31 )أ( و)ب( مأأأ  املأأأادة3 الفقأأأرة
 احملأأامم تشأأرتط و وس أأاء  عليأأ ل مل(811)31 دطأأار ع ليأأة التفسأأري وفقأأا  لل أأادةقانونأأا ل آثأأار قانونيأأة يف 

نيأأأة ااطأأأرا  يف  31 مأأأ  املأأأادة 3 "اتفأأأاق" مبقتضأأأى الفقأأأرة نسأأأد أن الدوليأأأة القضأأأائية واهليئأأأات
 مأأأأ مرات سأأأأفن أحيانأأأأا   اإلقأأأأرار   وساملثأأأأ لو (812)م فصأأأألة مل مأأأأة قانونأأأا   دنشأأأاء تعهأأأأدات جديأأأأدة أو

__________ 

ل (A/CONF.39/11)… Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties انظأر: (807)
 .thirty-first meeting, 19 April 1968, p. 169, at para. 59 (Australia); P أعأال (ل 575)انظأر احلاشأية 

Gautier,Lesaccords“ informelset laConventiondeViennesur ledroitdes traitésentre,”États in

Droit du pouvoir, pouvoir du droit: mélanges offerts à Jean Salmon, N. Angelet, ed. (Brussels,

Bruylant,atpp. 430-431Lalettreduparagraphe3faitréférenceàunaccord[a]“),pp. 425-454,(2007

interprétatifetl’onpeutsupposerqueletermeesticiutilisédansunsensquine,générique’accord‘

correspond pas nécessairement audéfiniàl’article,de la convention de Vienne. Ainsi 2’traité‘ 

l’accordinterprétatifultérieurpourraitêtreunaccordvoireunaccordو(”politique,verbal 
,Gautier: انظأر (808) “Non-binding agreements” لأعأال ( 803ل )احلاشأية para. 14; Aust, Modern Treaty 

Law and Practice أعال (ل 525ل )انظر احلاشية pp. 211, 213و 
)تعريأ  اإلعالنأات التفسأريية(  2-1 املصطلحات املستخدمة م سوجة على م وال التعليق على املبدأ التأوجيهي (809)

العامأأةل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة الأأوارد يف دليأأ  اللج أأة لل  ارسأأة املتعلقأأة سالتحفظأأات علأأى املعا أأداتل )انظأأر 
 ((و19( و)18ل الفقرتان )A/66/10/Add.1ل 10 الدورة السادسة والستونل امللحق رقم

Yearbook انظأر: (810) … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, paras. (15) and (16) 
 ()ب( ملتيه او3)31 ()أ( واملادة3)31 أصبح يعر  ساملادة ستخد  مصطلح "التفا م" يف سياق ماي)

 ,United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport User Chargesانظأر: (811)

Award on the First Question, 30 November 1992, UNRIAA, vol. XXIV (Sales No. E/F.04.V.18), 

pp. 1-359, at p. 131, para. 6.7; Aust, “The theory and practice of informal international

instruments” أعأال (ل 465ل )انظأر احلاشأية pp. 787 and 807; Linderfalk, On the Interpretation of 

Treaties أعأال (ل 446ل )انظأر احلاشأأية p. 173; Hafner, “Subsequent agreements and practice …” ل
;pp. 110-113 أعأال (ل 655)انظأر احلاشأية  Gautier, “Les accords informels et la Convention de

Vienne …” أعال (ل 807ل )انظر احلاشية p. 434و 

 WTO Appellate Body Report, Japan – Alcoholic) مث  "   ي م ع  اتفاق ااطرا  في أا يتعلأق سالتفسأري"ل (812)

Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996, 

section E, p. 13)تفسأأري الب أأد املعأأر"ل سشأأفن اتفأأاق" أأ  ووو نأأب أن يأأ م عأأ   ؛ أو (WTO Panel Report, 

European Communities and its member States – Tariff Treatment of Certain Information Technology 

Products, WT/DS375/R, WT/DS376/R and WT/DS377/R, adopted 21 September 2010, para. 7.558)؛ 
 Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award) يتعلأق سالتفسأري"ل"ممارسأة تعكأس اتفاقأا  في أا  أو

No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim) أعأأال (ل  537ل )انظأأر احلاشأأيةp. 77, at p. 119, para. 116)أن  أو ؛
 BankovićetBelgium and.v.al) ووو"؛ "ممارسأة الأدول تأدل علأى عأد  وجأود أيأة خمأاو  لأدى الأدول املتعاقأدة

16 other contracting States (dec.) [GC], no. 52207/99, ECHR 2001-XII, para. 62)و 

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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ولك هأأأا "ليسأأأت مصأأأدرا  حلقأأأوق  -ميكأأأ  أن يكأأأون هلأأأا دسأأأها  مبأأأري يف التفسأأأري" "وسأأأيلة  التفأأأا م
 و(813)وواجبات قانونية مستقلة"

وساملقاس ل اعترب سعأض ااعضأاء أن مصأطلح "اتفأاق" لأ  مأدلول واحأد يف مجيأع أحكأا   (12)
 و وحسأأب  أأؤالء ااعضأأاءل فأأجن  أأ ا املصأأطلح يعأأر أي تفأأا م لأأ  أثأأر1969 اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا 

يتعأأارض مأأع  أأ ا التعريأأ  يف االجتهأأاد القضأأائي املشأأار  يوجأأد مأأا قأأانوين سأأني الأأدول املع يأأةل وال
حيأأأأول  أأأأ ا التعريأأأأ  دون مراعأأأأاة تفأأأأا م غأأأأري ملأأأأ   قانونأأأأا  مبقتضأأأأى  دليأأأأ  يف  أأأأ ا التعليأأأأقو وال

 ل اغراض التفسريو32 املادة

 أشكال املشارمة يف امل ارسة الالحقة -2 الفقرة  
املبدأ القائ  سفن  ليس م  الواجب أن تشارك ااطرا   2 تؤمد اة لة ااوىل م  الفقرة (13)

و 31 )ب( مأ  املأادة3 مجيعها يف ممارسأة معي أة مأي تشأك  تلأك امل ارسأة اتفاقأا  مبقتضأى الفقأرة
 ميك  امل ارسة يف املشارمة غري ااطرا  جانب م  امل ارسة تلك قبول أن الثانية اة لة وتوضح

 امت اعهاو تلك ااطرا  أو سسكوت معي ةل ظرو  يف يثبتل أن
وأقأأأرت اللج أأأةل م أأأ  الو لأأأة ااوىلل سأأأفن "اتفاقأأأا " مصأأأدر  امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى  (14)

أمثأرو  امت أاع طأر  واحأد أو ميكأ  أن ي شأف ج ئيأا  عأ  سأكوت أو 31 )ب( م  املأادة3 الفقرة
"تفأأأأأأأأأأا م ااطأأأأأأأأأأرا " يف مشأأأأأأأأأأروع  معأأأأأأأأأرض تفسأأأأأأأأأأري اللج أأأأأأأأأأة لسأأأأأأأأأأبب اسأأأأأأأأأتخدا  عبأأأأأأأأأأارة ويف
()ب( 3)31 ()ب( )و ي العبارة اليت استعيض ع ها الحقا  سعبارة "اتفاق" يف املادة3)27 املادة

 يلي: ااطرا "  مرت اللج ة ما مجيع( أعال (ل وليس عبارة "تفا م 10)انظر الفقرة )
"اعتأأأأأربت أن عبأأأأأارة "تفأأأأأا م ااطأأأأأرا " تعأأأأأر سالضأأأأأرورة "ااطأأأأأرا  مكأأأأأ "و  

"م " جملأرد تفأادي أي دسأاءة فهأم حمت لأة مؤدا أا أن مأ  طأر  نأب  مل ة سقطتوأ
 و(814)علي  فرديا  االخنراط يف امل ارسةل يف حني يكفي  رد قبول امل ارسة"

وأقأأرت حمك أأة العأأدل الدوليأأة سجمكانيأأة التعبأأري عأأ  االتفأأاق سشأأفن تفسأأري معأأني مبجأأرد  (15)
أنأأأ  "مأأأىت مأأأان واضأأأحا  أن الظأأأرو   معبأأأد سريأأأ  فيهأأأرياالمت أأأاعل فأأأ مرت يف قضأأأية  السأأأكوت أو

تقتضي سطبيعتها اإلعراب ع  ردود فع  معي ة يف غضون أج  معقول"ل نب اعتبار الدولة الأيت 
و و أأ ا الطأأرح العأأا  (815)تواجههأأا دولأأة أخأأرى ستصأأر  الحأأق معأأني "قأأد أعرسأأت عأأ  موافقتهأأا"

ود اتفأأأاق سشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة الأأأ ي جأأأاءت سأأأ  احملك أأأة سشأأأفن دور السأأأكوت يف دثبأأأات وجأأأ

__________ 

 811ل )انظر احلاشية United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport انظر: (813)
 397ل )انظأر احلاشأية Arbitration regarding the Iron Rhine  انظأر أيضأا : ;at p. 131, para. 6.7 أعأال (ل
 وat p. 98, para. 157أعال (ل 

 Yearbookوvol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (15) ,1966… انظر: (814)
 وat p. 23أعال (ل  488ل )انظر احلاشية Case concerning the Temple of Preah Vihear انظر: (815)
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ل وأيدت  ع وما  مؤلفأات (816)مبوجب ممارسة الحقة قد   تفميد  يف قرارات صدرت في ا سعد ما
و وتشأ   "الظأرو " الأيت "تقتضأي اإلعأراب عأ  ردود فعأ  معي أة" احلأاالت اخلاصأة (817)الفقهاء

 و(818)اليت يوجد فيها تواص  سني الدول ااطرا  سشفن املعا دة
يف ادعأأاء اارج تأأني سأأفن أفعأأال ممارسأأة  (819)ق أأاة سيغأأ ظأأرت  يئأأة التحكأأيم يف قضأأية ون (16)

تصأدر عأ   مل ميكأ  اعتبار أا سألوما  الحقأا  يعتأد سأ  د  شيلي لواليتها الوط ية على ج ر معي ة ال
 تلك اافعالو ولك   يئة التحكيم   بت دىل أن: لىعاارج تني ردود فع  

دد الوسأأأائ  الأأأيت ميكأأأ  التعبأأأري هبأأأا عأأأ  االتفأأأاقو حتأأأ "أحكأأأا  اتفاقيأأأة فيي أأأا ال 
 مصأدر دثبأات الوط يأة الواليأة ممارسأة سففعأال يأراد يكأ  مل ال ظرل قيد القضية سياق ويف

 ااحكأا  تلأك مأع مت اقضأة اعتبار أا أيضأا   ميكأ  وال املعا أدةل أحكا  ع  مبع ل ملكية
 عل يأة مانأت اافعأال تلأك سأفن يفيأد الأ ي الأرأي اادلة وتدعمو هلا شيلي فهم حسب

__________ 

 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminaryانظأر أيضأا   (816)

Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, p. 815, para. 30; Military and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 410, para. 39; Prosecutor v. Anto 

Furundžija (see footnote 354 above) أعأال (ل  740ل )انظأر احلاشأيةparas. 165 et seq., at para. 179; 

Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, 7 January 2010, ECHR 2010 (extracts), para. 285؛ 
 WTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts WT/DS269/AB/R andوانظأر مأع تأوخي احلأ ر: 

Corr.1, WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 272 ؛ وانظأر أيضأا ل علأى
 Iran-United States Claims Tribunal, Award No. 30-16-3, RayGo Wagner Equipment :نطأاق حمأدود

Company v. Iran Express Terminal Corporation, Iran-United States Claims Tribunal Reports, 

vol. 2 (1983), p. 141, at p. 144; The Question whether the re-evaluation of the 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, 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX, pp. 67-145, 

pp. 103-104, para. 31و 
(817) Kamto, “La volonté de l’État en droit international”;pp. 134-141أعأال (ل  533اشأية ل )انظأر احل 

Yasseen, “L’interprétation des traités …”p. 49; Gardiner, Treatyأعأال (ل  393ل )انظأر احلاشأية  

Interpretation أعأأأال (ل  392ل )انظأأأر احلاشأأأيةp. 267; Villiger, Commentary  414ل )انظأأأر احلاشأأأية 
;p. 431, para. 22أعأأال (ل  Dörr, “Article  ,pp. 557 and 559أعأأال (ل  439ل )انظأأر احلاشأأية ”… 31

paras. 83 and 86و 

 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 :مثال  ع د الع   يف دطار م ظ أة دوليأةل انظأر (818)

(the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. 

Reports 2011, p. 644, at pp. 675-676, paras. 99-101; Kamto, “La volonté de l’État en droit

international” أعال (ل  533ل )انظر احلاشيةp. 136و 
 Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18انظر:  (819)

February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264و 
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يف أحكأا  املعا أدةو  ميكأ  أن جتأد مصأدر ا دال ومعروفة جيدا  لأدى اارج تأنيل وأنأ  ال
 هبأأا يأأراد مأأان املأأ مورة اافعأأال أن اسأأت تاج اارج تأأني سأأكوت يتأأيح الظأأرو ل  أ   ويف

 و(820)"نفسها الوط ية الوالية ممارسة أفعال ع  مبع ل املعا دة لداللة تفسري تفميد
 يلي: ت  يئة التحكيم ماارتف نفسهال القضية ويف 

 الأأيت( أوضأأحت  أن التحكأيم هليئأأة سأبق م أأا) اخلأرائ  مأأ  عأدد نشأأر  أرد دن" 
ودن مانأأت مأأأع  لأأك متثأأأ  وجهأأة ال ظأأأر  - للغايأأة فيه أأأا مشأأكوك وقي أأأة سوضأأع تتسأأم

حيأأر  شأأيلي مأأ  القيأأا  سفع أأال مأأ  شأأفهنال يف  ميكأأ  أن مي أأع أو ال -الرمسيأأة ل رج تأأني 
مانأأأأأت عليأأأأأ  حقوقهأأأأأا مبوجأأأأأب معا أأأأأدة  املقاسأأأأأ ل أن تبأأأأأني رأيهأأأأأا اخلأأأأأاص سشأأأأأفن مأأأأأا

 ميك  هل   امل شورات يف حد  اهتا أن تعفي اارج تني م  مأ  ضأرورة ل وال1881 عا 
 و(821)"اعتربهتا خمالفة لل عا دة د ا ماأخرى للرد على تلك ااع الل 

وتتوقأأ  داللأأة السأأكوت أيضأأا  علأأى الوضأأع القأأانوين الأأ ي تتعلأأق سأأ  امل ارسأأة الالحقأأة  (17)
للطر  اآلخر وعلى املطالبأة املعأرب ع هأا س أاء  علأى  لأكو فقأد قضأت حمك أة العأدل الدوليأةل يف 

 يلي: ل مبالربية والبحرية سني الكامريون ونيجريياساحلدود االقضية املتعلقة 
 والشأأأأرطة والتعلأأأأيم الصأأأأحة قطاعأأأأات ت ظأأأأيم مثأأأأ  اانشأأأأطةل  أأأأ   سعأأأأض دن" 

 احملك أأة أن غأأريو السأأيادةن تعتأأرب عأأادة أع أأاال  متأأارس يف دطأأار أ ميكأأ  العأأدلل ودقامأأة
 االختبأار فجن امل طقةل هب   يتعلق ساسق ملكية س د الكامريون حلياوة اعتبارا   أن  تالح 
 الكأأامريون موافقأأة دليأأ  تأأوفر مأأ  التفمأأد  أأو الصأأدد  أأ ا يف دجأأراؤ  امل اسأأب القأأانوين
 و(822)"نيجرييا دىل حتوو  ال ي امللكية س د نق  على

وي  ب   ا احلكم دىل أن  يف القضأايا املتعلقأة ساملعا أدات الأيت ترسأم احلأدود مبوجبهأال  (18)
حأاالت اسأتث ائية للغايأة ا أا  ردود أفعأال جتأا  السألوك املتعأارض مأأع يف  تقتضأي الظأرو  دال ال

يعأربان  االمت أاع ال أو السكوت سفن تفيد قوية قري ة  ة أن يبدو احلاالتل     مث  الرتسيمو ويف
 و(823)ع  قبول ممارسة م  امل ارسات

__________ 

 )أ(و169 ل الفقرة187 ل الصفحةاملرجع نفس  (820)
 و171 رةالفق لاملرجع نفس  (821)
 :Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeriaانظأر:  (822)

Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 352, para. 67و 
: "غري أن احملك ة تالحأ  اآلن وقأد قضأت سأفن احلأدود علأى مسأتوى 64 ل الفقرة351 الصفحةل املرجع نفس  (823)

اآلثأأار القانونيأأة  ل ي بغأأي تبعأأا  لأأ لك تقيأأيم أي حيأأاوة فعليأأة ل يجرييأأا وفقأأا  ملعيأأار…حبأأرية تشأأاد مانأأت مرسأأومة 
 Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports :املرتتبأة عليهأا ساعتبار أا أع أاال  خمالفأة للقأانون"؛ انظأر أيضأا  

1986, p. 554, at p. 586, para. 63; Case concerning the delimitation of maritime boundary between 

Guinea-Bissau and Senegal أعال (ل  730ل )انظر احلاشيةat p. 181, para. 70و 
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  دىل حأد مبأري االمت اع سال سأبة إلثبأات اتفأاق سشأفن التفسأري تتوقأ وأمهية السكوت أو (19)
 مأ  لأيس أنأ  الدوليأة القضأائية واهليئأات احملأامم قأرارات وتبأنيعلى ظرو  م  قضية على حدةو 

 االمت اعو أمثر ع  طريق السكوت أو ر  واحد أوط جانب م  ممارسة قبول دثبات السه 
اجت اعأأأات ولطاملأأأا مانعأأأت احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأةل مأأأثال ل يف قبأأأول وقأأأائع  (20)

ااحكأأأأا  الصأأأأادرة عأأأأ  احملأأأأامم احملليأأأأة ساعتبار أأأأا ممارسأأأأة الحقأأأأة مبقتضأأأأى  اهليئأأأأات التداوليأأأأة أو
يُتوقأأأأع أن يصأأأأدر عأأأأ  ااطأأأأرا  ااخأأأأرى يف املعا أأأأدة ردود فعأأأأ   31 )ب( مأأأأ  املأأأأادة3 الفقأأأأرة

ااحكأا  مأ  خأالل ق أوات أخأرى مأ  ضأ  ها  سشفهنال حىت ودن أحاطت عل ا  ستلك الوقأائع أو
 و(824)دوائر الدسلوماسية التاسعة هلاال
وعالوة على  لكل فحىت يف حالة دعراب أحد ااطرا ل ستصأرف ل عأ  موقأ  معأني جتأا   (21)

يستل    لأك سالضأرورة ردود فعأ  مأ   طر  آخر )أو أطرا  آخري ( سشفن تفسري معا دة مال فال
 قضأأأأأأية ج يأأأأأأرة ااطأأأأأأرا  ااخأأأأأأرىو فقأأأأأأد قضأأأأأأت حمك أأأأأأة العأأأأأأدل الدوليأأأأأأة يف الطأأأأأأر  اآلخأأأأأأر أو
سشفن اسأت تاجات ة أة خأرباء مشأرتمة  سفن عد  صدور ردود فع  ع  دولة ما ماسيكيلي/سيدودو

لكأي أساسأا   يتأيح عهد دليها الطرفان سا ا  قرار سشفن حقأائق معي أة تتعلأق مبسأفلة مت أاوع عليهأا ال
ن طأأريف تلأك القضأأية و وخلصأأت احملك أة دىل أ(825)أنأ    التوصأأ  دىل اتفأاق سشأأفن امل اوعأة ُيسأت تج

اعتأأربا أن أع أأال اخلأأرباء  أأرد خطأأوة حتضأأريية ال أأا  قأأرار م فصأأ  الحقأأا  علأأى املسأأتوى السياسأأيو 
 يلي: وعلى مستوى أعمل قضت  يئة االستئ ا  التاسعة مل ظ ة التجارة العاملية مبا

"يف حأاالت خاصأأةل ميكأأ  أن يفهأأم مأأ  "عأد  صأأدور ردود فعأأ " عأأ  طأأر   
مأأأأ  سأأأأكوت ل يف ظأأأأ  ااحأأأأوال الرا  أأأأةل قبأأأأول ممارسأأأأة  ة معي أأأأة أومأأأأ  أطأأأأرا  معا أأأأد

 طأأر  يأأدرك حي  أأا احلأأاالت  أأ   مثأأ  تقأأع أن وميكأأ ااطأأرا  ااخأأرى يف املعا أأدةو 
حيأأاط عل أأا   اتبأأاع ااطأأرا  ااخأأرى لتلأأك امل ارسأأة أو يتبأأع ممارسأأة مأأا مأأ  ااطأأرا  ال

ع أأأأد املشأأأأارمة يف م تأأأأدى ت أأأأاقش فيأأأأ  امل ارسأأأأة(ل  سأأأأ لك )مأأأأثال  عأأأأ  طريأأأأق دخطأأأأار أو
 و(826)"ع   لك الطر  أي ردود فع  عليها يصدر مع  لك وال

ضأأت احملك أأةل مراعأأاة م هأأا ق فقأأدو البحأأار لقأأانون الدوليأأة احملك أأة الأأ هج  أأ ا وأمأأدت 
مأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأدة لقأأانون البحأأارل  73و 58و 56 مل ارسأة الأأدول يف  أال تفسأأري املأأواد

 يلي: مبا
__________ 

 395ل )انظأر احلاشأية Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (see footnote 8 above) انظأر: (824)
 at p. 650, para. 48; WTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R andأعأال (ل 

Corr.1, WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 334mereaccesstoa…“)

publishedjudgmentcannotbeequatedwithacceptanceو(”… 
 ,at pp. 1089-1091أعأال (ل  395ل )انظأر احلاشأية Kasikili/Sedudu Island (see footnote 8 above) انظر: (825)

paras. 65-68و 

 WTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts (see footnote 438 above), para. 272 انظأر: (826)

(footnote omitted)و 
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 غأأأرب م طقأأأة يف لأأأيس عأأأدةل لأأدول الوط يأأأة التشأأأريعات سأأأفن احملك أأأة تعأأرت " 
صأيد ال سف  متوي  ت ظم العاملل م  ااخرى امل اطق سعض يف أيضا   س  فحسبل أفريقيا

سيساوو  -ااج بية يف م اطقها االقتصادية اخلالصة سطريقة مماثلة لتلك اليت تتبعها غي يا 
 تُقاسأ  وأهنأا التشأريعات تلأك علأى ظأا ر اعأرتاض يوجأد ال أن  م لك احملك ة وتالح 
 و(827)ساالمتثال" الع و  على

جانأأب طأأر  يف  يقأأر أيضأأا  سأأفن التأأ ا  الصأأ ت مأأ  ويوجأأد مأأ  القأأرارات القضأأائية مأأا (22)
و (828)"حي  ا تستدعي الظرو  دسداء رد فع  معنّي" ميك  محل  على معا القبول دال معا دة ال

وتتجلأأى  أأ   الظأأرو  أحيانأأا  يف سأأياقات حمأأددة مطبوعأأة سالتعأأاونل مأأثال  يف ظأأ  معا أأدة ث ائيأأة 
و وقأأأد  تلأأأ  اامأأأر د ا مأأأان شأأأك  (829)تأأأ ص علأأأى شأأأك  خأأأاص مأأأ  أشأأأكال التعأأأاون الوثيأأأق

ارسأأأة مم االسأأأت اد دىلقواعأأأد ا   أأأعمتلتعأأأاون املتأأأوخى يف املعا أأأدة ي أأأدرج يف سأأأياق م ظ أأأة دوليأأأة ا
 و(830)التفسري لغرضالت امها الص ت  ااطرا  أو

االمت أأأاع دواء ممارسأأأة الحقأأأة احأأأد  وال تقتصأأأر الداللأأأة القانونيأأأة احملت لأأأة للسأأأكوت أو (23)
أن تؤدي  أيضا   ة اتفاق ض ر مشرتكل س  ميك ااطرا  يف املعا دة على دسها  حمت   يف دقام

 و(831)دورا  يف تفعي  القواعد املست دة دىل عد  الرضال مث  اإلغالق احلك ي وامل ع والتقاد 
()أ( 3)31 وميكأأ  دهنأأاء الع أأ  يف هنايأأة اامأأر سأأفي اتفأأاق سأأني ااطأأرا  مبقتضأأى املأأادة (24)

ع أأ  ساتفأأاق آخأأر لأأ  نطأأاق ومضأأ ون  و)ب( مأأىت ثبأأت وجأأود و فبجمكأأان ااطأأرا  االستعاضأأة
 أأ   احلالأأةل حيأأأ  االتفأأاق اةديأأد حمأأ  االتفأأأاق  و ويف31 مأأأ  املأأادة 3 ن مبقتضأأى الفقأأرةاخمتلفأأ

مأ  تأاريخ وجأود ل علأى ااقأ  سأفثر ميتأد دىل  الساسق ساعتبار  وسيلة أصلية لتفسري املعا دة استأداء  
تغأري  وجود مث      احلاالت ان الأدول الي بغي التسا   يف افرتاض  ال  و غري أن(832)املستقب 

 يف العادة تفسري ا ملعا دة س اء  على اعتبارات قصرية ااج و
__________ 

The انظأأر: (827) M/V “Virginia G” (Panama/Guinea-Bissau), Judgment, ITLOS Reports 2014, 

para. 218و 

 Switzerland, Federal Court: Judgment of 17 February 1971, BGE vol. 97 I, p. 359, at: انظأر (828)

pp. 370-371و 
 United States, Supreme Court: O’ConnorUnited,States, 479 U.S. 27, pp. 33-35; Germany.vانظر:  (829)

Federal Constitutional Court: BVerfGE vol. 59, p. 63, pp. 94-95و 
 United Kingdom, Supreme Court: on the one hand, Assange v. The Swedish Prosecutionانظأر:  (830)

Authority [2012] UKSC 22, paras. 68-71 (Lord Phillips); and, on the other, Bucnys v. Ministry of 

Justice, Lithuania [2013] UKSC 71, paras. 39-43 (Lord Mance)و 
 Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisoryانظأر: (831)

Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 182 (Dissenting Opinion of Judge 

Spender)و 

(832) ,Hafner  “Subsequent agreements and practice ؛ ويعأر 118 أعأال (ل الصأفحة 655 )انظأر احلاشأية”…
يعأأود سالضأأرورة دىل تأأاريخ دخأأول املعا أأدة حيأأ  ال فأأا ل  ( ال3)31  لأأك أن ااثأأر التفسأأريي التفأأاق مبقتضأأى املأأادة

أعأأأأأأأأال (ل  393 )انظأأأأأأأأر احلاشأأأأأأأأية ”…L’interprétation des traités“يف  Yasseen   أأأأأأأأب دليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى  أأأأأأأأو مأأأأأأأأا
 و47 الصفحة
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سعد توصلها دىل اتفاق عا دة موميك  أيضا  أن ي شف خال  سني ااطرا  سشفن تفسري  (24)
دن   يلغأي عأادة االتفأاق الالحأق ااصأليل د الحق سشفن  لك التفسريو غري أن   ا اخلأال  ال

مبدأ حس  ال ية حيول دون دنكار أحد ااطرا  للتوقعات املشروعة اليت نشفت مبقتضى التفسري 
و ومأأ  جهأأة أخأأرىل يأأؤدي دعأأراب أحأأد ااطأأرا  سوضأأوح عأأ  دنكأأار تفأأا م سأأاسق (833)املشأأرتك

ناشأئ عأ  ممارسأة مشأرتمة دىل "تقلأأيص فعلأي وسدرجأة مبأرية امهيأأة امل ارسأة سعأد  لأك التأأاريخ"ل 
 و(834)يقلص مع  لك م  أمهية امل ارسة املشرتمة الساسقة دون أن

  رابعالجزء ال
 فاصةالجوانب ال

  [10] 11 ارستنتاج
 القراراث المعتمدة في إطار مؤتمر للدول األطراف

االسأأت تاجات  أأ  ل يقصأأد مبأأؤمتر للأأدول ااطأأرا ل مبقتضأأى مشأأاريع  -1 
اجت اع تعقد  الدول ااطرا  ع ال  مبعا دة ما لغرض اسأتعراض املعا أدة أو ت فيأ  ال 

 د ا تصرفت سصفتها أعضاء يف جهاو تاسع مل ظ ة دوليةو دال

ويتوق  ااثر القانوين لقرار يُعتَ د يف دطار مأؤمتر للأدول ااطأرا  يف  -2 
وتبعأأا  للظأأرو ل قأأد نّسأأد اعأأد دجرائيأأة سأأاريةو املقأأا  ااول علأأى املعا أأدة وعلأأى أي قو 

ل أو 31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 أأأ ا القأأأرارل صأأأراحة  أو ضأأأ  ا ل اتفاقأأأا  الحقأأأا  مبقتضأأأى الفقأأأرة 
ل أو دىل ممارسأأة الحقأأة 31)ب( مأأ  املأأادة 3يأأؤدِّي دىل ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة 

ر للأدول ااطأرا  غالبأا  نطاقأا  وتتيح القرارات املعت دة يف دطار مؤمتو 32مبقتضى املادة 
 غري حصري للخيارات الع لية لت في  املعا دةو

ونسأأأد القأأأرار الأأأ ي يُعت أأأد يف دطأأأار مأأأؤمتر للأأأدول ااطأأأرا  اتفاقأأأا   -3 
عأ  اتفأاقل مأ   ل مأا دا  يعأرب31مأ  املأادة  3الحقا  أو ممارسة الحقأة مبقتضأى الفقأرة 

حيث اةو رل سني ااطرا  سشفن تفسأري معا أدة أيأا  مأان الشأك  الأ ي ا أ   اعت أاد 
 القرار واإلجراء املتبع يف اعت اد ل مبا يف  لك اعت اد  ستوافق اآلراءو

 التعليق  
شأكال  حمأددا  مأ  دجأراءات الأدول ميكأ  أن يسأفر  [10] 11 يت اول مشروع االست تاج (1)

ممارسأة الحقأة مبقتضأأى  ل أو31 مأ  املأادة 3 ممارسأة الحقأة مبقتضأى الفقأرة عأ  اتفأاق الحأق أو
 و(835)و و القرارات املعت دة يف دطار مؤمترات الدول ااطرا  ل أال32 املادة

__________ 

(833) Karl, VertragundspäterePraxisوp. 151أعال (ل  454ل )انظر احلاشية … 

(834) Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at p. 52, para. 142و 

 ااطرا واة عيات العامة للدول  يلي: اجت اعات ااطرا ل أو تش   التس يات ااخرى ما (835)
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 تعري  مؤمترات الدول ااطرا   -1 الفقرة  
دة دىل مأؤمترات الأدول ااطأرا  سوصأفها شأكال  دجرائيأا  السأت رار ع ليأة تلجف الدول عا (2)

 دىل دمجأأاال   املأأؤمترات  أأ   تصأأ ي  وميكأ و (836)اسأتعراض املعا أأدات املتعأأددة ااطأأرا  وت فيأأ  ا
 م ظ أأة أجهأأ ة مأأ  جهأأاو عأأ  عبأأارة الواقأأع يف  أأي املأأؤمترات  أأ   سعأأض أوال لتأأني أساسأأيتنيو فئ

 ااطأرا  الدول اجت اعات مثال  ) اةهاو  لك يف أعضاء سصفتها دطار  يف الدول تتصر  دولية
دين املأأأأ الطأأأأريان م ظ أأأأة أو الكي يائيأأأأةل ااسأأأألحة حظأأأأر م ظ أأأأة أو العامليأأأأةل التجأأأأارة م ظ أأأأة يف

 مشأأأأأأروع س طأأأأأأاق مشأأأأأأ ولة غأأأأأأري الفئأأأأأأة  أأأأأأ   مأأأأأأ  ااطأأأأأأرا  الأأأأأأدول ومأأأأأأؤمتراتو (837)الأأأأأأدويل(
و (838)داخلهأأا امل ارسأأة الالحقأأة لل  ظ أأات الدوليأأة واليت أأاول  ل الأأ ي ال[10] 11 جاالسأأت تا 

ثانيأأأأا ل تُعقأأأأد مأأأأؤمترات أخأأأأرى للأأأأدول ااطأأأأرا  ع أأأأال  مبعا أأأأدات غأأأأري م شأأأأئة مل ظ أأأأات دوليأأأأة؛ 
علأأى  أأرد عقأأد اجت اعأأات شأأب  دوريأأة للأأدول ااطأأرا  اغأأراض  تأأ ص تلأأك املعا أأدات دال وال

 ولسألومها ااطرا  الدول لتعاون أطر لقبي ا   ا م  االستعراض ومؤمتراتاالستعراض والت في و 
 الأأأدول مأأأؤمترات فئأأأات مأأأ   أأأاتني الفئتأأأني اي أيضأأأا   يكأأأون وقأأأدو ساملعا أأأدة يتعلأأأق في أأأا الحقأأأا  

 ع ليأة اامثلأة وتشأ  تعأدي  و/أو تكييأ  املعا أداتو س يتعلأق في أا حمددة صالحيات ااطرا 
 ل واملأأؤمتر االستعراضأأي املعقأأود (839)1972 لعأأا  البيولوجيأأة ااسأألحة التفاقيأأة االستعراضأأي املأأؤمتر
ل (840)1968 مأ  معا أدة عأد  انتشأار ااسألحة ال وويأة لعأا  املأادة الثام أة مأ  3الفقرة  مبوجب
__________ 

ConferenceofStates,”Parties(Meeting)“,Röben.V :انظأر (836) inMax Planck Encyclopedia of Public 

International Law (wwwmpepil.com), p. 605; R.R. Churchill and G. Ulfstein, “Autonomous

institutional arrangements in multilateral environmental agreements: a little-noticed phenomenon in 

international law”,.American Journal of International Law, vol. 94, No. 4 (2000), pp. 623-659; J 

Brunnée,COPingwithlaw-makingundermultilateralenvironmentalLeiden,”agreements:consent“ 

Journal of International Law, vol. 15, No. 1 (2002), pp. 1-52;Thenewinternational“,Wiersema.A

law-makers? Conference of the Parties to multilateral environmentalMichigan Journal,”agreements 

of International Law, vol. 31, No. 1 (2009), pp. 231-287;BoissondeEnvironmental“,Chazournes.L

treatiesinوEnvironmental Policy and Law, vol. 39, No. 6 (2009), pp. 293-298,”time 
أعأال (؛ واتفاقيأة حظأر اسأتحداث  445 ( )انظأر احلاشأية1994لعامليأة )اتفاق مرامش امل شئ مل ظ ة التجأارة ا (837)

أعأال (؛  545 ( )انظأر احلاشأية1993ودنتاج وتكديس واستخدا  ااسلحة الكي يائية وتأدمري تلأك ااسألحة )
 .United Nations, Treaty Series, vol. 15, No(ل 1944 واتفاقيأة الطأريان املأدين الأدويل )اتفاقيأة شأيكاغول

102, p. 295و 
 أدنا و [11] 12 انظر مشروع االست تاج (838)
انظأأر اتفاقيأأة حظأأر اسأأتحداث ودنتأأاج و أأ ي  ااسأألحة البكرتيولوجيأأة )البيولوجيأأة( والتكسأأي ية وتأأدمري تلأأك ااسأألحة  (839)

أعأأال (ل املأأادة احلاديأأة عشأأرةو واسأأت ادا  دىل  أأ   اآلليأأةل تقأأو  الأأدول ااطأأرا  اجملت عأأة  545 ( )انظأأر احلاشأأية1972)
"استعراض سأري الع أ  ساالتفاقيأة سغيأة ضأ ان حتقأق مقاصأد ديباجأة االتفاقيأة وأحكامهأاو ويراعأى    سيف مؤمتر استعراضي 
 تفاقية" )املادة الثانية عشرة(وتك ولوجية  ات صلة ساال يستجد م  تطورات عل ية أو يف   ا االستعراض ما

 .United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485, p(ل 1968معا دة عد  انتشار ااسلحة ال وويأة ) (840)

مأأ  املأأادة الثام أأة علأأى أن يعقأأد مأأؤمتر استعراضأأي سعأأد شأأس سأأ وات مأأ  نفأأا  االتفاقيأأةل  3 ؛ وتأأ ص الفقأأرة161
تقأرر  لأكل "السأتعراض سأري املعا أدة سغيأة التفمأد مأ  أنأ  نأري   لأكل د ا مأاوعلى فأرتات شأس سأ وات سعأد 

حتقيأأق أ أأدا  الديباجأأة ودع أأال أحكأأا  املعا أأدة"و ومبوجأأب  أأ   القأأراراتل تسأأتعرض الأأدول ااطأأرا  سأأري 
 سعةوالع   مبعا دة عد  انتشار ااسلحة ال وويةل مادة مادةل و رج ساست تاجات وتوصيات سشفن دجراءات املتا

file:///C:/Users/Balan/Desktop/wwwmpepil.com
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 الدوليأأة اللج أأة وحالأأةو (841)ومأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  امل شأأفة مبوجأأب املعا أأدات البيئيأأة الدوليأأة
م  لأأة سأأني فئأأيت  (842)احليتأأان صأأيد لت ظأأيم الدوليأأة ةاالتفاقيأأ مبوجأأب امل شأأفة احليتأأان صأأيد لشأأؤون

مؤمترات الدول ااطرا  ااساسيتنيل وقد نظرت يف ممارسأاهتا الالحقأة حمك أة العأدل الدوليأة يف 
 و(843)صيد احليتان يف القطب املتج د اة ويبحك ها الصادر يف قضية 

فهأأأأأي دىل حأأأأأد تُ شأأأأأف مبوجأأأأأب معا أأأأأداتل  مانأأأأأت مأأأأأؤمترات ااطأأأأأرا  عأأأأأادة مأأأأأا وملأأأأأا (3)
 مسأأتقلني خأأرباء املؤلفأأة مأأ  اهليئأأات وسأأني سي هأأا اخللأأ  ي بغأأي ال أنأأ  سيأأد" يئأأات معا أأدات"و  مأأا
ااطأأأأأرا  اجت اعأأأأأات دوريأأأأأة دىل حأأأأأد  الأأأأأدول ف أأأأأؤمتراتو احملأأأأأدودة العضأأأأأوية  ات اهليئأأأأأات أو
 تكون املشارمة فيها مفتوحة أما  مجيع أطرا  املعا دةو ما
الت وع الواسأع يف مأؤمترات الأدول ااطأرا  والقواعأد الأيت تع أ  وحرصا  على االعأرتا  سأ (4)

تعريفأأأا  موسأأأعا  ملصأأأطلح "مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا " اغأأأراض مشأأأاريع  1 مبقتضأأأا ال تقأأأد  الفقأأأرة
سأأوى تصأأر  الأأدول سوصأأفها أعضأأاء يف جهأأاو  أأ ا التعريأأ  يسأأتبعد  االسأأت تاجات  أأ  ل وال

 روع است تاج الحق(وسيكون موضوع مش تاسع مل ظ ة دولية )و و ما
 اآلثار القانونية للقرارات -ل 2 الفقرةم  اة لة ااوىل   

سأأأفن القي أأأة القانونيأأأة اي دجأأأراء تتخأأأ   مأأأؤمترات  2 تعأأأرت  اة لأأأة ااوىل مأأأ  الفقأأأرة (5)
الأأأدول ااطأأأرا  تتوقأأأ ل يف املقأأأا  ااولل علأأأى القواعأأأد الأأأيت حتكأأأم مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا ل 

 ااطأرا  الأدول مؤمترات وتضطلعة امل شئة هلا وأية قواعد دجرائية أخرى ساريةو سي ا املعا د وال
سأأأأتعراض ت فيأأأأ  املعا أأأأدةل واسأأأأتعراض املعا أأأأدة ا  لأأأأك يف مبأأأأا ااع أأأأالل مأأأأ  مت وعأأأأة مبج وعأأأأة

 و(844)نفسهال والقرارات املتخ ة مبوجب دجراءات التعدي 
__________ 

 1992 مأأأأأ  اامثلأأأأأة علأأأأأى  لأأأأأك مأأأأأؤمتر ااطأأأأأرا  يف اتفاقيأأأأأة اامأأأأأم املتحأأأأأدة اإلطاريأأأأأة سشأأأأأفن تغأأأأأري امل أأأأأأاخل (841)
(United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107) ل ومأؤمتر ااطأرا  العامأ  سوصأفة اجت أاع

( 1997 ااطرا  يف سروتومول ميوتو امللحق ساتفاقية اامم املتحدة اإلطارية سشأفن تغأري امل أاخ )سروتومأول ميوتأو
(United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 161) ل ومأأؤمتر ااطأأرا  املتعاقأأدة يف

( 1971 ات اامهيأأأة الدوليأأأة وخاصأأأة سوصأأأفها مأأأوئال  للطيأأأور املائيأأأة )اتفاقيأأأة رامسأأأارااراضأأأي الرطبأأأة   اتفاقيأأأة
(United Nations, Treaty Series, vol. 996, No. 14583, p. 245)و 

تفعأأ   لأأك سصأأورة واضأأحةل فهأأي متأأ ح  توصأأ   أأ   االتفاقيأأة سفهنأأا م شأأئة مل ظ أأة دوليأأةل ولك هأأا ال مثأأريا  مأأا (842)
 ؤون صيد احليتان مسات تطاسق التعري  الرا   ملؤمتر الدول ااطرا واللج ة الدولية لش

 .Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J انظأر: (843)

Reports 2014, p. 226, at p. 248, para. 46و 
سشأفن مهأا   6 مأ  املأادة 1 اتفاقية ااراضي الرطبة  ات اامهية الدولية وخاصة سوصفها موئال  للطيور املائيأة: الفقأرة (844)

مأأ   2 سشأأفن التعأأديالت؛ اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطاريأأة سشأأفن تغأأري امل أأاخ: الفقأأرة مكأأررا   10 االسأأتعراضل واملأأادة
مأأأ  سروتومأأأول ميوتأأأو  13 مأأأ  املأأأادة 4 سشأأأفن التعأأأديالت؛ الفقأأأرة 15 سشأأأفن سأأألطة االسأأأتعراضل واملأأأادة 7 املأأأادة

 20 سشفن سلطة االستعراض امل  وحأة ملأؤمتر ااطأرا  العامأ  سوصأف  اجت أاع ااطأرا  يف سروتومأول ميوتأول واملأادة
 سشأأأأأأأفن دجأأأأأأأراءات التعأأأأأأأدي ؛ اتفاقيأأأأأأأة التجأأأأأأأارة الدوليأأأأأأأة سأأأأأأأفنواع احليوانأأأأأأأات وال باتأأأأأأأات الربيأأأأأأأة املهأأأأأأأددة سأأأأأأأاالنقراض

(United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537, p. 243) ل املأادة احلاديأة عشأرة سشأفن مأؤمتر ااطأرا ل
واملادة الساسعة عشرة سشفن دجراءات التعدي ؛ معا دة عد  انتشار ااسلحة ال وويأة؛ اتفاقيأة م ظ أة الصأحة العامليأة 

مأ   5 ل الفقأرة(United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032, p. 166)اإلطاريأة سشأفن مكافحأة التبأغ 
 )الربوتوموالت(و 33 )التعديالت( واملادة 28 )سلطة االستعراض(ل واملادة 23 املادة
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أحكأأا   وقأد تكأون سأألطات مأؤمتر الأدول ااطأأرا  م صوصأا  عليهأا يف أحكأأا  عامأة أو (6)
مأ  اتفاقيأة اامأم املتحأدة  7 مأ  املأادة 2 الفقأرة تفتأتح املثأالل سأبي  فعلىيف مليه او  حمددة أو

اإلطاريأأأة سشأأأفن تغأأأري امل أأأاخ سالعبأأأارات العامأأأة التاليأأأةل قبأأأ  أن تسأأأرد ثأأأالث عشأأأرة مه أأأة حمأأأددة 
 تتعلق دحدا ا سفحص الت امات ااطرا  مبوجب املعا دة:لل ؤمترل 
"يبقأأأي مأأأؤمتر ااطأأأرا ل سوصأأأف  اهليئأأأة العليأأأا هلأأأ   االتفاقيأأأةل قيأأأد االسأأأتعراض  

امل أأأأأأأتظم ت فيأأأأأأأ   أأأأأأأ   االتفاقيأأأأأأأة وأي صأأأأأأأكوك قانونيأأأأأأأة أخأأأأأأأرى  ات صأأأأأأألة يعت أأأأأأأد ا 
يأأأأ  الت فيأأأأأ  ااطأأأأرا ل ويتخأأأأ  املأأأأؤمترل يف حأأأأدود واليتأأأأ ل القأأأأرارات الالومأأأأة لتع   مأأأأؤمتر
 لالتفاقية"و الفعال

وتشأأأأري أحكأأأأا  حمأأأأددة واردة يف معا أأأأدات خمتلفأأأأة دىل مأأأأؤمتر ااطأأأأرا  مجهأأأأة تقأأأأرتح  (7)
حتأأدد "املبأأادئ والطرائأأق  ل أو(845)"املبأأادئ التوجيهيأأة" املتعلقأأة ست فيأأ  أحكأأا  معي أأة مأأ  املعا أأدة
 و(846)ماوالقواعد واملبادئ التوجيهية  ات الصلة" املتعلقة س ظا  معا دة 

وتشأ   دجأأراءات التعأدي  )سأأاملعا الواسأع لل صأأطلح( اإلجأراءات الأأيت ميكأ  سواسأأطتها  (8)
تتطلأب ال تأائج املرتتبأة عليهأا يف الغالأب تصأديق الأدول الأيت تعأدي  الأ ص ااساسأي لل عا أدة )و 

ااطأأأأأأأأرا  عليهأأأأأأأأا وفقأأأأأأأأا  إلجراءاهتأأأأأأأأا الدسأأأأأأأأتورية(ل فضأأأأأأأأال  عأأأأأأأأ  دجأأأأأأأأراءات القبأأأأأأأأول الضأأأأأأأأ ر 
الع اصأأأر  اانأأأواع أو الأأأيت تسأأأري عأأأادة علأأأى املرفقأأأات املتضأأأ  ة قأأأوائم املأأأواد أو (847)واالنسأأأحاب

 و(848)ااخرى اليت ي بغي حتديثها سانتظا 
مأأ  أن ااثأأر القأأانوين لقأأرار يُعت أأد يف دطأأار مأأؤمتر  2 تأأ ص عليأأ  الفقأأرة وامل طلأأق  أأو مأأا (9)

وعلأأأى أي قواعأأأد دجرائيأأأة سأأأاريةو للأأدول ااطأأأرا  يتوقأأأ  يف املقأأأا  ااول علأأأى املعا أأدة املع يأأأة 
يرد يف املعا دة نص خمأال " )انظأر  "يف املقا  ااول" تفسح اجملال للقواعد الثانوية "ما مل وعبارة

مأأأأأ   1 والفقأأأأأرة 24 واملأأأأأادة 22 مأأأأأ  املأأأأأادة 1 والفقأأأأأرة 20و 16 علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأال املأأأأأادتني
"أي" أن  مل أأأةتوضأأأح  و (و 1969 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  72 مأأأ  املأأأادة 1 والفقأأأرة 70 املأأأادة

اانظ ة الداخلية ملأؤمترات الأدول ااطأرا ل دن وجأدتل سأتكون سأارية انأ  رمبأا توجأد حأاالت 
 و(849)حتديدا   تع   فيها تلك املؤمترات سدون أي نظا  داخلي معت د

__________ 

 م  اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارية سشفن مكافحة التبغو 9و 7 املادتان (845)
ChurchillandAutonomousinstitutional“,Ulfstein انظأر: ميوتأولمأ  سروتومأول   17 يوجد مثال يف املأادة (846)

arrangements in multilateral environmental agreements …”  أعأال (ل  836)انظأر احلاشأيةp. 639; J. 

Brunnée, “Reweaving the fabric of international law? Patterns of consent in environmental

framework agreements”,inDevelopments of International Law in Treaty Making, R. Wolfrum and 

V. Röben, eds. (Berlin, Springer, 2005), pp. 110-115و 
.J :انظأر (847) Brunnée, “Treaty amendments”, in Hollis, The Oxford Guide to Treaties  798)احلاشأية 

 وpp. 354-360أعال (ل 
 واملرجع نفس  (848)
      ي احلالة مثال  سال سبة التفاقية اامم املتحدة اإلطارية سشفن تغري امل اخو (849)
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 ممارسة الحقة قرارات سوصفها قد جتسد اتفاقا  الحقا  أوال -2 الفقرةم  اة لة الثانية   
سأأفن قأرارات مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  قأأد تشأأك  اتفاقأأا   2 تقأّر اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة (10)

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  32و 31 ممارسأأة الحقأأة اغأأراض تفسأأري املعا أأدات مبوجأأب املأأادتني الحقأأا  أو
 وظيفأة ااطأرا  الأدول مأؤمترات دطأار يف املعت أدة القأرارات تؤدي أن امل ك  وم و 1969 لعا 
 واملعا دة ملعا املشرتك ااطرا  فهم حتديد يف  ةمه
تعكس مجلة أمور م هأا اتفاقأات الحقأة  وقد تشك  قرارات مؤمترات الدول ااطرا  أو (11)

ل تفسر مبوجبها ااطأرا  املعا أدة املب يأة عليهأاو فعلأى 31 )أ( م  املادة3 مبقتضى الفقرة الفرعية
التفاقيأأأأة ااسأأأألحة البيولوجيأأأأة علأأأأى اعت أأأأاد "تفامهأأأأات سأأأأبي  املثأأأأالل دأب املأأأأؤمتر االستعراضأأأأي 

واتفاقات دضافية" تتعلق ستفسري أحكا  االتفاقيةو وقد اعت دت الدول ااطرا   أ   االتفاقأات 
ستوافأأأق اآلراء يف دطأأأار املأأأؤمترات االستعراضأأأيةل و"تأأأدرجت لتشأأأ   مجيأأأع مأأأواد املعا أأأدة وتعأأأاجل 

دول ااطأأأرا  أحكأأأا  االتفاقيأأأةل عأأأ  طريأأأق  أأأ   و وتفسأأأر الأأأ(850)املسأأأائ  مأأأىت وأي  أأأا نشأأأفت"
التفامهأأأاتل ومأأأ لك عأأأ  طريأأأق اعت أأأاد مبأأأادئ توجيهيأأأة سشأأأفن ت فيأأأ  ال و لأأأك ستحديأأأد معأأأا 

 الت فيأأ  دعأأم وحأأدة وتعأر تفصأيله ا علأأى أي وجأأ  آخأأرو  توضأأيحه ا أو ااحكأا  ونطاقهأأا أو
 :(851)ن "االتفاق اإلضايف" على أ البيولوجية ااسلحة التفاقية التاسعة

 نطاق حكم م  أحكا  االتفاقية؛ أو يُفّص  معا أو حيدد أو يفّسر أو '1'
يقأأد  توصأيات سشأأفن الكيفيأة الأأيت ي بغأأي  مبأادئ توجيهيأأة أو يعطأي تعلي أأات أو '2'

 و(852)أن يُ ّف  هبا حكم ما
وساملثأأ ل فأأجن مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  يف اتفاقيأأة م أأع التلأأوث البحأأري ال أأاجم عأأ  دغأأراق  (12)

تلأك االتفاقيأةو  (853)ومواد أخرى )اتفاقية ل أدن املتعلقأة سأاإلغراق( اعت أد قأرارات تفسأر ال فايات
 مأأ  طلأأب علأأى س أأاء   الدوليأأةل البحريأأة لل  ظ أأة التاسعأأة القانونيأأة للشأأؤون الفرعيأأة الشأأعبة وأسأأدت
"قأرار تفسأريي" صأادر عأ  مأؤمتر الأدول ااطأأرا  يف   س يتعلأق في أا التأايل الأرأي اإلداريأةل اهليئأات

 اتفاقية ل دن:
__________ 

.P: انظأر (850) Millett, “The Biological Weapons Convention: securing biology in the twenty-first 

century”,وJournal of Conflict and Security Law, vol. 15, No. 1 (2010), pp. 25-43, at p. 33 
أنشأف مأؤمتر الأدول ااطأأرا  "وحأدة دعأم الت فيأ " مأأ  أجأ  تقأدمي الأدعم اإلداري دىل املأأؤمترل وتع يأ  تأداسري س أأاء  (851)

الثقأة في أا سأني الأدول ااطأأرا  )انظأر الوثيقأة اخلتاميأة لل أؤمتر االستعراضأأي السأادس للأدول ااطأرا  يف اتفاقيأأة 
اج و أأأأأ ي  ااسأأأأألحة البكرتيولوجيأأأأأة )البيولوجيأأأأأة( والتكسأأأأأي ية وتأأأأأدمري تلأأأأأك ااسأأأأألحة حظأأأأأر اسأأأأأتحداث ودنتأأأأأ
(BWC/CONF.VI/6) (و5 اة ء الثالث )القرارات والتوصيات(ل الفقرة 

أعأدت لل أؤمتر االستعراضأي السأاسع للأدول انظر وثيقة املعلومات ااساسية املقدمة م  وحدة دعم الت في ل الأيت  (852)
ااطرا  يف االتفاقيةل املع ونة "التفامهات واالتفاقات اإلضافية اليت توصلت دليها املؤمترات االستعراضأية السأاسقة 

)ُحأأأأدثت يف وقأأأأت الحأأأأق لتشأأأأأ    (BWC/CONF.VII/INF.5)في أأأأا يتعلأأأأق سكأأأأ  مأأأأادة مأأأأ  مأأأأأواد االتفاقيأأأأة 
 (و2012 التفامهات واالتفاقات اليت توص  دليها  لك املؤمترل ج ي ل

(853) وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1046, No. 15749, p. 120 

http://undocs.org/ar/BWC/CONF.VI/6
http://undocs.org/ar/BWC/CONF.VII/INF.5
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مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات ووو  31 ()أ( مأأأ  املأأأادة3) للفقأأأرة وفقأأأا   
  أ   تأ ص يؤخ  يف احلسبان أي اتفاق الحق سني ااطرا  سشفن تفسأري املعا أدةو وال

   ا يف وتبدوو التفسري   ا   تتض اليت الالحقة االتفاقات م  معني شك  على املادة
شأأكاال  خمتلفأأةل أ التفسأأري يفخأأ  أن ميكأأ  واضأأحةل التفسأأري نيأأة دامأأت مأأا أنأأ  دىل دشأأارة
حأىت مقأرر مسأج  يف احملاضأر املأوج ة  يف  لك قرار معت د يف اجت اع ل طرا ل أو مبا

 و(854)الجت اع ل طرا 
 يلي: الصحة العاملية سعبارات عامة ما املستشار القانوين مل ظ ة السياق نفس ل سنّي  ويف (13)

يأع ااطأرا  مج تضأم  يئأة أعلأى ساعتبأار  ااطأرا ل مؤمتر قرارات أن شك "ال 
اتفاقأأأا  الحقأأأا  سأأأني ااطأأأرا  سشأأأفن ‘يف االتفاقيأأأة اإلطاريأأأة سشأأأفن مكافحأأأة التبأأأغل متثأأأ  

 و(855)"فيي ا م  اتفاقية 31 ل على ال حو الوارد يف املادة‘تفسري املعا دة
أيضأأا  دىل قأأرارات مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  ساعتبار أأا قأأادرة علأأى جتسأأيد  املعلقأأونوي ظأأر  (14)

 :(856)يلي اتفاقات الحقةل والحظوا ما
"    اإلعالنات ليست مل مأة قانونأا  يف حأد  اهتأال ولكأ  قأد تكأون هلأا أمهيأة  

 و(857)"صدر للتفسريات احملّك ة لل عا دةسي ا م  قانونيةل وال
يتعلأق سأدور اللج أة الدوليأة لشأؤون صأيد احليتأان يف  حمك ة العأدل الدوليأة في أاوقضت  (15)

 يلي: دطار االتفاقية الدولية لت ظيم صيد احليتان مبا
للج أة أن تقأد  مأ  حأأني ‘ ميكأ  أنأ  علأأى تأ ص االتفاقيأة مأ  السادسأة "املأادة 

سشأأأفن أي دىل مجيأأأع احلكومأأأات املتعاقأأأدة  آلخأأأر توصأأأيات دىل أي حكومأأأة متعاقأأأدة أو
__________ 

م  جدول ااع أال ) صأيب احمليطأات(ل قدمتأ  اامانأة سشأفن املقتضأيات اإلجرائيأة في أا يتعلأق سالبأت  4 الب د (854)
ل LC 33/J/6يف قأأرار تفسأأريي: آراء الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون القانونيأأة التاسعأأة لل  ظ أأة البحريأأة الدوليأأةل الوثيقأأة 

 و3 الفقرة
 Conference of the Parties to the World Health Organization Framework Convention on: انظأر (855)

Tobacco Control, Intergovernmental Negotiating Body on a Protocol on Illicit Trade in Tobacco 

Products, “Revised Chairperson’s text on a protocol on illicit trade in tobacco products, and

general debate: legaladviceon thescopeof the,”protocol noteby theWHOLegalCounsel on

scope of the protocol on illicit trade in tobacco products (FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6) 

annex, para. 8; S.F. Halabi, “The World Health Organization’s Framework Convention on 

Tobacco:Control an analysis of guidelines adopted by theConference of the Parties”,Georgia

Journal of International and Comparative Law, vol. 39 (2010), pp. 121-183و 
(856) D.H. Joyner, Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty (Oxford, Oxford University Press, 

2011), p. 83 (with respect to the Non-Proliferation Treaty); Aust, Modern Treaty Law and 

Practice أعال (ل  525ل )انظر احلاشيةpp. 213-214و 
(857) B.M.,Carnahan “Treaty review conferences”,,American Journal of International Law, vol. 81 

No. 1 (1987), pp. 226-230, at p. 229و 
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 و أأأأ  و ‘صأأأأيد احليتأأأأان وسف أأأأدا  ومقاصأأأأد  أأأأ   االتفاقيأأأأة مسأأأأائ  تتعلأأأأق ساحليتأأأأان أو
 ستوافأق تعت أد حي  أا أهنأا غري  شك  قرارات ليست هلا قوة دل اميةو تتخ اليت التوصيات

 ال ظأا  أو االتفاقيأة تفسري حيث م  وجا ة هلا تكون فقد ساإلمجاعل ستصويت أو اآلراء
 و(858)هبا" املرفق

امل ارسأأة املتبعأأة يف مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا ل الطأأرح  مأأ  املأأفخو ة التاليأأةل اامثلأأة وتؤيأأد (16)
)أ( مأأأأ  3 القائأأأأ  دن قأأأأرارات  أأأأ   املأأأأؤمترات ميكأأأأ  أن جتسأأأأد اتفاقأأأأات الحقأأأأة مبقتضأأأأى الفقأأأأرة

 و31 املادة
ااطأرا   م  املادة ااوىل م  اتفاقية ااسلحة البيولوجية على أن الأدول 1 ت ص الفقرة (17)

يلأأيل   أأ ي  مأأا دنتأأاج أو تتعهأأد سأأفال تع أأد أسأأدا ل يف أي ظأأر  مأأ  الظأأرو ل دىل اسأأتحداث أو
 حفظ  على أي  و آخر: اقت ائ  أو وال

 مأأأان أيأأأا   التكسأأأي ات أو ااخأأأرىل البيولوجيأأأة العوامأأأ  أو اةرثوميأأأة "العوامأأأ  
 اغأأأراض موجهأأأة تكأأأون ال الأأأيت وسالك يأأأات اانأأأواع مأأأ  دنتاجهأأأا أسأأألوب أو م شأأأؤ ا
 ااغراض السل ية ااخرى"؛ أو احل اية أو الوقاية

 احلظأأر أنأأواع (ل أوضأأحت الأأدول ااطأأرا  أن1991) الثالأأث االستعراضأأي املأأؤمتر ويف (18)
 التكسأأي ات أو ااخأأرى البيولوجيأأة العوامأأ  أو اةرثوميأأة العوامأأ أ "سأأ تتصأأ  احلكأأم  أأ ا يف املقأأررة

 و(859)"وووالضارة سال باتات واحليواناتل وم لك سالبشر 
 لطبقأأأة املسأأأت فدة املأأأواد سشأأأفن مونرتيأأأال سروتومأأأولمأأأ   4 مأأأ  املأأأادة 9 وأثأأأارت الفقأأأرة (19)

و (860)الأأأوارد فيهأأأا جأأأدال  سشأأأفن تعريأأأ  مصأأأطلح "دولأأأة غأأأري طأأأر  يف  أأأ ا الربوتومأأأول"ااووون 
 يلي: ت ص على ما 4 م  املادة 9 ةفالفقر 

ل ‘دولأأة غأأري طأأر  يف  أأ ا الربوتومأأول‘"اغأأراض  أأ   املأأادةل يشأأ   مصأأطلح  
م ظ أأأأأة دقلي يأأأأأة للتكامأأأأأ   يتعلأأأأأق سأأأأأفي مأأأأأادة معي أأأأأة خاضأأأأأعة للرقاسأأأأأةل دولأأأأأة أو في أأأأأا

 توافق على أن تلت   ستداسري الرقاسة السارية على تلك املادة"و االقتصادي مل
 (ل يفأأأأرض تعأأأأديالن مه أأأأانHCFCS) وسال سأأأأبة حلالأأأأة اهليأأأأدرو ملأأأأورو فلأأأأورو مرسونأأأأات (20)

الت امأأات أثأأارت التسأأاؤل التأأايل:  أأ  نأأب علأأى دولأأة مأأال لكأأي تكأأون  (861)لربوتومأأول مونرتيأأال
__________ 

(858) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 248, para. 46و 
و أأأ ي  ااسأأألحة اإلعأأأالن اخلتأأأامي لل أأأؤمتر االستعراضأأأي الثالأأأث ل طأأأرا  يف اتفاقيأأأة حظأأأر اسأأأتحداث ودنتأأأاج  (859)

 1991 أيلول/سأأأأأأأبت رب 27-9  يأأأأأأأل ج البكرتيولوجيأأأأأأأة )البيولوجيأأأأأأأة( والتكسأأأأأأأي ية وتأأأأأأأدمري تلأأأأأأأك ااسأأأأأأألحة
(BWC/CONF.III/23و)ل اة ء الثاين 

(860) United Nations, Treaty Series, vol.3و.p,26369.No,1522 
 .Treaty Series, vol(ل 1992تعأأدي  موس هأأاج  لربوتومأأول مونرتيأأال املتعلأأق سأأاملواد املسأأت فدة لطبقأأة ااووون ) (861)

1785, No. 26369, p. 517( ل 1999؛ وتعدي  سيجني لربوتومأول مونرتيأال املتعلأق سأاملواد املسأت فدة لطبقأة ااووون)
 و183 الصفحةل 26369 ل الرقم2173 ل اجمللداملرجع نفس 

http://undocs.org/ar/BWC/CONF.III/23
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اجت أأاع ااطأأرا  وقأأرر "غأأري طأأر  يف  أأ ا الربوتومأأول" أن تكأأون غأأري طأأر  يف مأأال التعأأديلنيو 
 يلي: ما

ل وامل ظ أات يشأ   مجيأع الأدو  ‘دولة غري طر  يف   ا الربوتومول‘ "مصطلح 
ن تلتأأأأأأأأ   ستعأأأأأأأأديلي سيجأأأأأأأأني توافأأأأأأأأق علأأأأأأأأى أ اإلقلي يأأأأأأأأة للتكامأأأأأأأأ  االقتصأأأأأأأأادي الأأأأأأأأيت مل

 و(862)"وموس هاغ 
ل يف حأأد  اهتأأال (863)تشأأك  ااع أأال ال اجتأأة عأأ  دجأأراء يتعلأأق سقبأأول ضأأ ر وسي  أأا ال (21)

دىل ل ميك هأال ساإلضأافة 31 )أ( مأ  املأادة3 اتفاقأات الحقأة مأ  جانأب ااطأرا  مبوجأب الفقأرة
ظأأ  ظأأرو  معي أأةل أن تعأأر اتفاقأأا  الحقأأا و ومأأ  اامثلأأة علأأى  أثر أأا ااويل مبوجأأب املعا أأدةل ويف

 لأك مثأال يتعلأأق سأبعض مقأررات مأأؤمتر ااطأرا  يف اتفاقيأأة ل أدن املتعلقأة سأأاإلغراقو فقأد اعت أأد 
ل 1993 االجت أأأاع التشأأأاوري ل طأأأرا  املتعاقأأأدةل يف دورتأأأ  السادسأأأة عشأأأرةل املعقأأأودة يف عأأأا 

ثالثأأأأأأة تعأأأأأأديالت علأأأأأأى املرفأأأأأأق ااول عأأأأأأ  طريأأأأأأق دجأأأأأأراء القبأأأأأأول الضأأأأأأ ر امل صأأأأأأوص عليأأأأأأ  يف 
تك      التعديالتل يف حأد  اهتأال اتفاقأات الحقأةو ولك هأا أدت أيضأا  دىل  و ومل(864)االتفاقية

__________ 

مبوجأأب  1999 املتعلأأق سالت امأأات ااطأأرا  يف تعأأدي  سيجأأني لعأأا  15/3 لالطأأالع علأأى التفاصأأي ل انظأأر املقأأرر (862)
مأأأ  سروتومأأأول مونرتيأأأال في أأأا يتعلأأأق مبرمبأأأات اهليأأأدرو ملأأأورو فلأأأورو مرسونأأأات؛ ويأأأرد التعريأأأ  يف حأأأد  اتأأأ   4 املأأأادة

 4مأ  املأأادة  9لأة غأري طأأر  يف  أ ا الربوتومأول" الأأوارد يف الفقأرة ي طبأق مصأأطلح "دو  )أ( ال"… سالصأيغة التاليأة: 
ع أدما  2016مأانون الثاين/ي أاير   1مأ  الربوتومأولل و لأك حأىت  5مأ  املأادة  1على الدول العاملة مبوجأب الفقأرة 

اج  وسيجأنيل لتعأديلي موس هأ ا  يدرو ملورو فلورو مرسونأاتل وفقأتصبح تداسري الرقاسة على دنتاج واستهالك مرمبات اهل
مأ  الربوتومأأول؛ )ب( ويشأ   مصأطلح "دولأة غأري طأأر   5مأ  املأادة  1سأارية علأى الأدول العاملأة مبوجأأب الفقأرة 

توافأأأق علأأأى االلتأأأ ا   يف  أأأ ا الربوتومأأأول" مجيأأأع الأأأدول وامل ظ أأأات اإلقلي يأأأة للتكامأأأ  االقتصأأأادي ااخأأأرى الأأأيت مل
للصأأعوسات الع ليأأة الأأيت يفرضأأها التوقيأأت املأأرتب  ساعت أأاد  ستعأأديلي موس هأأاج  وسيجأأني؛ )ج( ومأأع  لأأكل وددرامأأا  

تقأأم الدولأأة املع يأأةل يف  مل )ب( مأأا1 أأ ا الربوتومأأول"ل ت طبأأق الفقأأرة التفسأأري السأأاسق ملصأأطلح "دولأأة غأأري طأأر  يف 
ت أأأوي التصأأأديق علأأأى تعأأأدي  سيجأأأني هنأأأا دخطأأأار اامانأأأة سف‘ 1‘يلأأأي:  ل مبأأأا2004آ ار/مأأأارس  31موعأأأد أقصأأأا  

 2ألأأ  دىل  2و 2يف حالأأة امتثأأال مامأأ  لل أأواد هنأأا دثبأأات أ‘ 2‘قبولأأ  يف أقأأرب وقأأت ممكأأ ؛  ضأأ ا  دليأأ  أواالن أو
تقأأأأأدمي سيانأأأأأات عأأأأأ  الفقأأأأأرتني ‘ 3‘مأأأأأ  الربوتومأأأأأول علأأأأأى ال حأأأأأو املعأأأأأدل يف تعأأأأأدي  موس هأأأأأاج ؛  4واي واملأأأأأادة 

الأأأة تكأأأون  أأأ   الدولأأأة خأأأارج  أأأ   احل ل ويف2005 آ ار/مأأأارس 31أعأأأال  دىل اامانأأأةل لتسأأأتك   يف ‘ 2‘و‘ 1‘
تعريأأأأأأأأ  "دولأأأأأأأأة غأأأأأأأأري طأأأأأأأأر  يف  أأأأأأأأ ا الربوتومأأأأأأأأول" دىل حأأأأأأأأني اختتأأأأأأأأا  االجت أأأأأأأأاع السأأأأأأأأاسع عشأأأأأأأأر ل طأأأأأأأأرا  

(UNEP/OzL.Pro.15/9ل الفص  الثام  عشرل الفرع أل ل املقرر) و1 ل الفقرة15/3 
 ( م    ا التعليقو8) انظر أعال  الفقرة (863)
LC.49 (16 )ل والقأرارات London Sixteenth Consultative Meeting of the Contracting Partiesانظأر:  (864)

 وLC.51 (16) (United Nations, Treaties Series, vol. 1775, No. 15749, p. 395)( و16) LC.50و
مأأانون   31 لتأأدرني علأأى دغأأراق ال فايأأات الصأأ اعية حبلأأولقأأرر االجت أأاع تعأأدي  احلكأأم املتعلأأق سالقضأأاء ا لأوال  

ااخأريل قأرر  ويف ل حظر املؤمتر دحراق ال فايات الص اعية ومحفة اجملأاري يف البحأرووثانيا   و1995 ااول/ديس رب
ظأأر غري أأا مأأ  املأأواد املشأأعة )ان مأأ  املرفأأق ااول الأأيت حتظأأر دغأأراق ال فايأأات املشأأعة أو 6 االستعاضأأة عأأ  الفقأأرة

 Dumping at sea: the evolution of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by": أيضأا  

Dumping of Wastes and Other Matter (LC), 1972", Focus on IMO (July 1997), p. 11)و 

http://undocs.org/ar/UNEP/OzL.Pro.15/9
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 االجت أأأأأاع ا أأأأأ   قأأأأأرار دىل التعأأأأأدي  ويشأأأأأريو (865)تفسأأأأأري متوسأأأأأع لل عا أأأأأدة ااساسأأأأأية نفسأأأأأها
"اتفاقيأأة ل أأدن  أن علأأى ااطأأرا  اتفأأاق عأأ  وأسأأفر سأأ وات سأأثالث  لأأك قبأأ  قأأوداملع التشأأاوري

املتعلقأة سأاإلغراق  أي اهليئأأة امل اسأبة ملعاةأة مسأفلة الأأتخلص مأ  ال فايأات امل خفضأة اإلشأأعاع يف 
سأت د التعأدي  دىل  أ ا ي مستودعات حتأت قأاع البحأر يأتم الوصأول دليهأا عأ  طريأق البحأر"ل م أا

مبفهو  االتفاقية  "اإلغراق""يوسع سالفع  نطاق تعري   سكون  القرار   ا ُوص  وقدو (866)القرار
حتتأأ  انطالقأأا  مأأ   س صأأ  علأأى أن  أأ ا املصأأطلح يشأأ   الأأتخلص مأأ  ال فايأأات يف قأأاع البحأأر أو

و ومأ  مث فأجن التعأدي  أمأد أن القأرار (867)البحر ولك  ليس انطالقا  مأ  الياسسأة سواسأطة أنفأاق"
 تفاقا  الحقا  يتعلق ستفسري املعا دةوالتفسريي يتض   ا

م هأأا عأأرب  (868)وتأأ ص اتفاقيأأة سأأاول سشأأفن الأأتحكم يف نقأأ  ال فايأأات اخلطأأرة والأأتخلص (22)
سأني ااطأرا  الأيت قبلتهأا … علأى أنأ  "يبأدأ نفأا  التعأديالت  17 م  املادة 5 احلدود يف الفقرة

اإلقأأأأرار الرمسأأأأي  املوافقأأأأة أو يف اليأأأأو  التسأأأأعني مأأأأ  اسأأأأتال  الوديأأأأع للصأأأأك اخلأأأأاص سالتصأأأأديق أو
 وقأأرر…"و يقأأ  عأأ  ثالثأأة أرسأأاع ااطأأرا  الأأيت قبلأأت التعأأديالت  القبأأول مأأ  جانأأب مأأا ال أو

 القبأأول اشأأرتاط يوضأأح أن وسويسأأرال دندونيسأأيا سقيأأادة الُقطريأأة ساملبأأادرة مأأدفوعا   ااطأأرا ل مأأؤمتر
 اتفق: حيث ااطرا ل أرساع ثالثة م 

 5 "دون اإلخالل سفي اتفاقات سيئية أخرى متعددة ااطأرا ل أن معأا الفقأرة 
ن قبأأأول ثالثأأأة أرسأأأاع مأأأ  اتفاقيأأأة سأأأاول ي بغأأأي أن يفسأأأر علأأأى أنأأأ  يعأأأر أ 17 مأأأ  املأأأادة

ااطرا  اليت مانت أطرافا  يف تاريخ اعت اد التعأدي  الو  لبأدء نفأا  التعأدي  املعأرل مأع 
ُنأأرب أي طأأر  علأأى التصأأديق  ال 17 مأأ  املأأادة 5 اإلشأأارة دىل أن  أأ ا التفسأأري للفقأأرة

 و(869)على تعدي  احلظر"
ل ستوافأأق اآلراءل 17 املأأادةمأأ   5 واعت أأدت ااطأأرا   أأ ا القأأرار املتعلأأق ستفسأأري الفقأأرة 

مأأأع تفميأأأد العديأأأد مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  علأأأى أن مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  يف أي اتفاقيأأأة  أأأي 

__________ 

ل أأأدن املتعلقأأأة سأأأاإلغراق "تشأأأك    أأأب الأأأبعض دىل أن  أأأ   التعأأأديالت الأأأيت أُدخلأأأت علأأأى املرفأأأق ااول التفاقيأأأة  (865)
ChurchillandAutonomousinstitutionalarrangementsin“,Ulfstein :ووو" )انظر تغيريات مبرية يف االتفاقية

multilateral environmental agreements …” أعال (ل 836ل )احلاشية p. 638)و 
اري الثالأأث عشأأر ل طأأرا  املتعاقأأدة يف اتفاقيأأة م أأع التلأأوث امل ظ أأة البحريأأة الدوليأأةل تقريأأر االجت أأاع االستشأأ (866)

 و1 (ل الفقرة13) LDC.41ل القرار 7 ل املرفقLDC 13/15البحري ال اجم ع  دغراق ال فايات ومواد أخرىل 
ChurchillandAutonomousinstitutionalarrangementsinmultilateralenvironmental“,Ulfstein انظأر: (867)

agreements …” أعال (ل  836ل )انظر احلاشيةp. 641و 

(868) United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911, p. 57و 
انظأر تقريأر مأأؤمتر ااطأرا  يف اتفاقيأأة سأاول سشأفن الأأتحكم يف نقأ  ال فايأأات اخلطأرة والأتخلص م هأأا عأرب احلأأدود  (869)

 UNEP/CHW.10/28(ل 2011 تشأأأري  ااول/أمتأأأوسر 21-17 عأأأ  اجت اعأأأ  العاشأأأر )مارتاخي أأأال مولومبيأأأال
at p. 31 ل املرفأأق ااولل املقأأررBC-10/3  املبأأادرة الُقطريأأة سقيأأادة دندونيسأأيا وسويسأأرا مأأ  أجأأ  حتسأأني فعاليأأة(

 و2 اتفاقية ساول(ل الفقرة

http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/i28e.pdf
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حأأني أن  أأ ا يأأوحي سأأفن القأأرار نسأأد اتفاقأأا   و ويف(870)يتعلأأق ستفسأأري ا" "السأألطة ال هائيأأة في أأا
ار سعأأد دجأأراء م اقشأأة ل فقأأد ا أأ  القأأر 31 )أ( مأأ  املأأادة3 الحقأأا  سأأني ااطأأرا  مبقتضأأى الفقأأرة

 وجتأدرو (871)حول مدى ضرورة ددخال تعدي  رمسي على االتفاقيأة مأ  أجأ  حتقيأق  أ   ال تيجأة
"يؤيأد  دنأ  قأال املأؤمترل تقرير يف املوق    ا تسجي  طلب وقد الياسانلوفد  أن دىل أيضا   اإلشارة

لتعأديالتل علأى ال حأو املبأني اتباع هنج الوقت الرا   يف تفسأري س أد االتفاقيأة املتعلأق سبأدء نفأا  ا
يقب   ل ودن  مل(872)يف مشورة قانونية قدمها مكتب اامم املتحدة للشؤون القانونية سوصف  الوديع

س هج الوقت الثاست املشار دلي  يف القرار املتعلق ساملبادرة الُقطرية الأيت تقود أا دندونيسأيا وسويسأرا 
 و(873)"يف     احلالة سعي ها دال
السأأأاسقة تبأأأني أن قأأأرارات مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  قأأأد جتسأأأد يف ظأأأ  ظأأأرو   واامثلأأأة (23)

وتأأأأؤدي دىل نشأأأأوء ممارسأأأأة الحقأأأأة  31 )أ( مأأأأ  املأأأأادة3 معي أأأأة اتفاقأأأأات الحقأأأأة مبقتضأأأأى الفقأأأأرة
تكأأ   ل د ا مل32 ممارسأأة الحقأة أخأأرى مبقتضأأى املأأادة ل أو31 املأأادة)ب( مأأ  3 الفقأأرةمبقتضأى 

ي بغأي علأأى الأدوا  سأأ ل الع ايأة يف حتديأأد السأ ات اخلاصأأة  لأأكل  ومأعتعكأس اتفأاق ااطأأرا و 
 ووضأأأوح دقأأأة مأأأدى مراعأأأاة تلأأأ   الغأأأرضل وهلأأأ امأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا و صأأأادر عأأأ  قأأأرار ي ا

 وموضأأأوع عأأأا ل سوجأأأ  ااطأأأرا  مأأأؤمتر يتخأأأ   الأأأ ي القأأأرار نأأأص ضأأأوء يف املختأأأارة املصأأأطلحات
تكأأأون لأأأدى ااطأأأرا  نيأأأة يف  حيأأأانل المثأأأري مأأأ  اا و ويفت فيأأأ   وطريقأأأة م أأأ ل والغأأأرض القأأأرار

  ى قانوين معنيوغدعطاء   ا القرار أي م

 قرارات سوصفها قد تقد  طائفة م  اخليارات الع ليةال -2 الفقرةم  اة لة الثالثة   
أ [10] 11 م  مشروع االست تاج 2 ُت ّمر اة لة ااخرية م  الفقرة (24) ر سأفن قأرارات املفسِّ

و و أأأأ   تأأأوفر طائفأأأة مأأأ  اخليأأأأارات الع ليأأأة لت فيأأأ  املعا أأأدة ااطأأأرا  مثأأأريا  مأأأأامأأأؤمترات الأأأدول 
ل حأىت د ا  جتسد سالضرورة اتفاقا  الحقا  وممارسة الحقة اغراض تفسري املعا أدات قد ال القرارات

 السأأأعي ااطأأأرا  الأأأدول مأأأؤمترات تتج أأأب مأأأا مثأأأريا   الواقأأأعل و ويفمأأأان القأأأرار متََّخأأأ ا  ساإلمجأأأاع
 ت اوهلاو املسائ  املتعلقة ستفسري معا دة ما أو ح  ىلد الصريح

__________ 

 و65 أل ل الفقرة-ل الفص  ثالثا  املرجع نفس  (870)
GüntherInternationalbyconferencesofthepartiesandotherpolitically’lawmaking‘“,Handl :انظأر (871)

mandated bodies”, inWolfrum andDevelopments of International Law in Treaty Making,Röben 

(footnote 460 above) أعال (ل  846ل )احلاشيةpp. 127-143, at p. 132و 
يأأ ص "هنأأج الوقأأت الأأرا  " املفضأأ  لأأدى مستشأأار اامأأم املتحأأدة للشأأؤون القانونيأأة علأأى أنأأ  "ع أأدما تسأأكت  (872)

عأدد تقاسل  سالغ وضل فجن ممارسأة اامأني العأا   أي حسأاب عأدد املوافقأات علأى أسأاس  املعا دة ع  اامر أو
ااطأأرا  يف املعا أأأدة يف وقأأأت ديأأداع مأأأ  صأأأك قبأأأول للتعأأدي "و انظأأأر مقتطفأأأات مأأ  مأأأ مرة مكتأأأب الشأأأؤون 

  يف الع وان التايل: 2004 آ ار/مارس 8 القانونيةل املؤرخة
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/Amendments/Background/tabid/2760/Default.aspxو 

 )التوميد مضا (و 68 أعال (ل الفقرة 869 تقرير مؤمتر ااطرا  يف اتفاقية ساول ووو )انظر احلاشية (873)

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/Amendments/Background/tabid/2760/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/Amendments/Background/tabid/2760/Default.aspx
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ويرد مثال يف قرار ا    مؤمتر الدول ااطرا  يف اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارية  (25)
مأأأ  االتفاقيأأأة تت أأأاوالنل علأأأى التأأأوايلل ت ظأأأيم حمتويأأأات  10و 9 نفاملادتأأأاسشأأأفن مكافحأأأة التبأأأغو 

 مأأ  ودقأأرارا  املعلومأأات املتعلقأأة مبحتويأأات  أأ   امل تجأأاتو  م تجأأات التبأأغل وت ظأأيم الكشأأ  عأأ 
 دطأار يف اتفقأتل فقأد مبريةل مالية موارد  صيص تتطلب التداسري     مث  سفن ااطرا  الدول
ل على "سعض اخليارات اليت ميكأ  10و 9 "اعتبارات ع لية" اغراض ت في  املادتني املع ون الب د

 أن ت ظر ااطرا  يف استخدامها"ل وم ها:
 التبغ؛ على مفروضة ضرائب (أ)" 
 رسو  على ص اعة التبغ و/أو الرتخيص ساسترياد ؛ )ب( 
 رسو  على تسجي  م تجات التبغ؛ )ج( 
 غ و/أو جُتّار  سالتج ئة؛م ح الرتاخيص ملووعي التب )د( 
 رسو  عد  امتثال جُتي على قطاع ص اعة التبغ وجُتّار  سالتج ئة؛ ) ( 
 و(874)رسو  س وية ملراقبة التبغ )قطاع ص اعة التبغ وجُتّار  سالتج ئة(" )و( 
مأأ   10و 9 املأأادتني لت فيأأ  الع ليأأة اخليأأارات مأأ  حصأأرية غأأري طائفأأة القأأرار  أأ ا ويتأأيح 

  ا  رغأأأم  لأأأك علأأأى أن "اخليأأأارات" املأأأ مورة ضأأأ اتفقأأأت قأأأد ااطأأأرا  تكأأأون  الوهبأأأاالتفاقيأأأةو 
 ستكونل يف حد  اهتال متوافقة مع االتفاقيةو

 مك    2 الفقرة  
يسأأتتبع  لأأأك أن قأأأرارات مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  قأأأد تكأأأون هلأأأا آثأأأار قانونيأأأة خمتلفأأأةو  (26)

جتسأدل يف حأأد  اهتأال اتفاقأا  الحقأا  مبقتضأأى يقصأأد هبأ   القأرارات أن    ااحيأانل المأ مثأري ويف
يُأأأأراد م هأأأأا أن تكأأأأون مبثاسأأأأة سيأأأأان سشأأأأفن تفسأأأأري املعا أأأأدةو  انأأأأ  ال 31 )أ( مأأأأ  املأأأأادة3 الفقأأأأرة
 نسأد ااطأرا  الأدول مأؤمتر قأرار أن الوضأوح مأ  يكفأي مبا ااطرا  سي ت أخرىل حاالت ويف

 واجأأب مأأع سأأاالقرتان أثأأرا   القأأرارات تلأأك حتأأدث أن أيضأأا   ميكأأ و فن تفسأأري املعا أأدةو سشأأ اتفاقهأأا
ديأأالء الع ايأأة الواجبأأة" لتلأأك ي بغأأي ل طأأرا   لوتبعأأا  لأأ لك" املعا أأدةل مبوجأأب سالتعأأاون قأأانوين

دامأأت املعا أأدة  نأأ  مأأاد سسأأاطة سكأأ  يُقأأال أن ميكأأ  فأأال أمأأرل مأأ  يكأأ  ومه أأاو (875)القأأرارات

__________ 

لصحة العاملية اإلطارية سشأفن مكافحأة التبأغ م  اتفاقية م ظ ة ا 10و 9 املبادئ التوجيهية اة ئية لت في  املادتني (874)
ل املرفأأأأقل الأأأأيت FCTC/COP4(10)ل )ت ظأأأأيم حمتويأأأأات م تجأأأأات التبأأأأغل وت ظأأأأيم الكشأأأأ  عأأأأ  م تجأأأأات التبأأأأغ(

اعت د ا املؤمتر الراسع للدول ااطرا  يف اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارية سشفن مكافحأة التبأغ )سونتأا ديأ  
 و39 ل الصفحةFCTC/COP/4/DIV/6(ل يف 2010 تشري  الثاين/نوف رب 20-15 دسيتل أوروغوايل

(875) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 257, para. 83و 
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مل مأأأة قانونأأأا ل فأأأجن مجيأأأع قراراتأأأ   أأأي  أأأول مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا  صأأأالحية ال أأأا  قأأأرارات  ال
 و(876)تعدو موهنا الت امات سياسية سالضرورة عدمية ااثر القانوين وال

هنايأأأة املطأأأا ل يتوقأأأ  ااثأأأر املرتتأأأب علأأأى قأأأرار مأأأ  مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا  علأأأى  ويف (27)
 أحأد نيكأو  ورمبأاسد م  تفسري     القرارات على الوج  الصحيحو  ظرو  م  حالة سعي هال وال

 قأأرار يف الأأوارد تفسأأري ا وفأأق املعا أأدة ست فيأأ  ااطأأرا  الأأدول قيأأا  مأأدى  أأو الوجيهأأة االعتبأأارات
أأأدا   ت فيأأأ ا   ااطأأأرا  الأأأدول مأأأؤمتر و فأأأاختال  امل ارسأأأة عقأأأب قأأأرار يتخأأأ   اعأأأرتاض دون أو موحَّ

يشأك  اتفاقأا  تكأ  تعتأرب أن القأرار  مؤمتر الدول ااطرا  ميكأ  أن يقأو  دلأيال  علأى أن الأدول مل
و ومأأع  لأأكل فأأجن قأأرارات مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  (877)31 )أ( مأأ  املأأادة3 الحقأأا  مبقتضأأى الفقأأرة

يف نطأأأاق  وال 31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 تأأأدخ  يف نطأأأاق االتفاقأأأات الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة الأأأيت ال
يأأة ميكأأ  أن تشأأك  وسأأائ  تفسأأري فرع 31 )ب( مأأ  املأأادة3 امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة

 و(878)32 مبوجب املادة

 املعا دة سشفن تفسري اتفاق -3 الفقرة  
 3 املبأدأ القاضأي سأفن االتفاقأات املتعلقأة ستفسأري معا أدة مبوجأب الفقأرة 3 ترسي الفقرة (28)

 االتفاق جو ر  و املهم فجن وسالتايللنب أن تكون هلا عالقة مبض ون املعا دةو  31 م  املادة
  لأك دىل سأ  التوصأ    الأ ي اإلجأراء أو الشأك  ولأيس ااطرا  الدول مؤمتر قرار نسد  ال ي
و وااع أأأال الأأأيت تصأأأدر عأأأ  مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  ميكأأأ  أن تأأأفيت علأأأى أشأأأكال شأأأىت القأأأرار

ميك  أن تكون نتيجة إلجراءات خمتلفةو س  دن مؤمترات الأدول ااطأرا   ومبس يات خمتلفةل م ا
 الأدول مأؤمتر قأرار مأان ود او (879)نظ أة داخليأة معت أدة رمسيأا  ميك  أن تع   دون أن تكون هلا أ

__________ 

 و46 الفقرةل 248 الصفحةل املرجع نفس  (876)
 (و24)-(23ل الفقرتني )[9] 10 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (877)
(878) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226 أرى أن القأأرارات 454 مأأ  الصأأفحة 4 )رأي مسأأتق  للقاضأأي اخلأأاص تشأأارل وورثل الفقأأرة" :
تأأدخ  يف  املعت أأدة ستصأأويت مأأ  ]اللج أأة الدوليأأة لشأأؤون صأأيد احليتأأان[ ترتتأأب عليهأأا سعأأض اآلثأأار رغأأم أهنأأا ال

 ( م  اتفاقية فيي ا"(و3)31 نطاق أحكا  املادة
يطبأأق مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  يف االتفاقيأأة اإلطاريأأة سشأأفن تغأأري امل أأاخ سصأأفة مؤقتأأة مشأأروع ال ظأأا  الأأداخلي ملأأؤمتر  (879)

الأأوارد يف فصأ  "التصأويت"ل نظأأرا   42 ث اء مشأروع املأادة(ل ساسأأتFCCC/CP/1996/2ااطأرا  و يئاتأ  الفرعيأة )
لعأأد  التوصأأ  حأأىت اآلن دىل اتفأأاق سشأأفن أحأأد سأأديلي التصأأويت الأأواردي  فيأأ ل انظأأر تقريأأر مأأؤمتر ااطأأرا  عأأ  

؛ 10 ل الفقأأأأرة8 (ل الصأأأأفحةFCCC/CP/1995/7( )1995 نيسأأأأان/أسري  7 -آ ار/مأأأأارس  28دورتأأأأ  ااوىل )
( 2013 تشأأأأأأأأأأأأري  الثأأأأأأأأأأأأاين/نوف رب 23-11وتقريأأأأأأأأأأأأر مأأأأأأأأأأأأؤمتر ااطأأأأأأأأأأأأرا  عأأأأأأأأأأأأ  دورتأأأأأأأأأأأأ  التاسأأأأأأأأأأأأعة عشأأأأأأأأأأأأرة )

(FCCC/CP/2013/10ل الصفحة) لأوجي ؛ وساملث ل فجن مؤمتر الدول ااطرا  يف اتفاقيأة الت أوع البيو 4 ل الفقرة6
(1992, United Nations, Treaties Series, vol. 1760, No. 30619, p. 79)40 مأ  املأادة 1 يعت أد الفقأرة مل 

)التصأأويت( مأأ  ال ظأأا  الأأداخلي "نظأأرا  لعأأد  وجأأود توافأأق يف اآلراء سأأني ااطأأرا  في أأا يتعلأأق سااغلبيأأة املطلوسأأة 
االجت أأاع احلأأادي عشأأر ملأأؤمتر ااطأأرا  يف اتفاقيأأة الت أأوع  ال أأا  قأأرارات سشأأفن املسأأائ  املوضأأوعية"ل انظأأر تقريأأر

 و65 (ل الفقرةUNEP/CBD/COP/11/35( )2012 تشري  ااول/أمتوسر 19-8البيولوجي )

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/1996/2
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/1995/7
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2013/10
http://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/11/35
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أساس تصويت ساإلمجاع تشارك في  مجيع ااطرا ل فجن  قد نسد سوضوح  على متخ ا   ااطرا 
 ل شريطة أن يكون "متعلقا  ستفسري املعا دة"و31 )أ( م  املادة3 "اتفاقا  الحقا " مبقتضى الفقرة

تُتخأ   دول ااطأرا  املتعلقأة مبهأا  االسأتعراض والت فيأ  عأادة مأاغري أن قرارات مأؤمتر الأ (29)
يقتضأأي مأأ  الأأدول  ستوافأأق اآلراءو و أأ   امل ارسأأة مسأأت دة مأأ  ال ظأأا  الأأداخلي الأأ ي عأأادة مأأا

ااطرا  س ل م  جهد ممك  للتوص  دىل توافق يف اآلراء سشفن املسائ  املوضوعيةو وم  اامثلة 
خلي املؤقأأأت لل أأأؤمتر االستعراضأأأي ل طأأأرا  يف اتفاقيأأأة ااسأأألحة املبكأأأرة علأأأى  لأأأك ال ظأأأا  الأأأدا

 يلي: ت ص على ما 28 م  املادة 2 البيولوجيةو فالفقرة
"ملا مانت مه ة املؤمتر االستعراضأي  أي اسأتعراض سأري الع أ  ساالتفاقيأة سغيأة  

ضأأأ ان حتقيأأأق مقاصأأأد ديباجتهأأأا وأحكامهأأأال وسالتأأأايل تع يأأأ  فعاليتهأأأال ي بغأأأي سأأأ ل مأأأ  
دجأأأأراء  ي بغأأأأي جهأأأأد للتوّصأأأأ  دىل اتفأأأأاق سشأأأأفن املسأأأأائ  املوضأأأأوعية ستوافأأأأق اآلراءو وال

 و(880)"تست فد م  اةهود م  أج  حتقيق توافق اآلراء مل تصويت على     املسائ  ما
 تتبعهأأأا الأأأيت القاعأأأدة  أأأي فقأأأ ل طفيفأأأة اختالفأأأات مأأأع الصأأأيغةل  أأأ   أصأأأبحت وقأأأد 

 واملوضوعية القرارات ا ا  دجراءات يف ااطرا  الدول مؤمترات
وم  أج  معاةة الشواغ  املتعلقة سأالقرارات املعت أدة ستوافأق اآلراءل أضأيفت عبأارة "مبأا  (30)

لرفأأأع اللأأأبس في أأأا يتصأأأ  سفكأأأرة أن القأأأرار املتخأأأ   3 توافأأأق اآلراء" يف هنايأأأة الفقأأأرةووو  يف  لأأأك
لواقع أن توافأق اآلراء لأيس مفهومأا  يأدل ستوافق اآلراء يكون سالضرورة مبثاسة اتفاق على اةو رو وا

تعليقات على ورد يف  ملا سالضرورة على أي درجة حمددة م  درجات االتفاق على اةو رو ووفقا  
اليت أصدر ا مكتب الشؤون القانونية ساامانة العامة ل مأم املتحأدة وفقأا   سعض املسائ  اإلجرائية
 :(881)2006 أيلول/سبت رب 8 املؤرخ 60/286 لقرار اة عية العامة

سكون  ع لية لص ع القرار تقأو  علأى التوصأ  دىل  "يُفهم توافق اآلراء سوج  عا  
 يعأأر ال قأأد أنأأ  سيأأدُنأأرى تصأأويت سصأأورة رمسيأأةو  قأأرار مأأ  غأأري أن تُبأأدى اعرتاضأأات أو

راء على املسائ  اةو ريةو ويستخد  املفهأو  لوصأ  امل ارسأة الأيت "دمجاع" اآل سالضرورة
يبأأدي أي وفأأد سشأأك  صأأريح  حبيأأث ال تقضأأي سبأأ ل مافأأة اةهأأود لتحقيأأق اتفأأاق عأأا 

 و(882)"على توافق يف اآلراء يتم تسجيل  اعرتاضات
__________ 

مأأأأ  ال ظأأأا  الأأأأداخلي املؤقأأأت لل أأأأؤمتر االستعراضأأأي ل طأأأأرا  يف اتفاقيأأأة حظأأأأر  28 مأأأأ  املأأأادة 2 انظأأأر الفقأأأرة (880)
استحداث ودنتاج و  ي  ااسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكسأي ية وتأدمري تلأك ااسألحةل الأ ي ُعقأد يف 

 و(BWC/CONF.I/2) 1980 آ ار/مارس 21 دىل 3 ج ي  م 
سشفن ت شي  أع أال اة عيأة العامأةل الأ ي  2006 أيلول/سبت رب 8 املؤرخ 60/286 انظر قرار اة عية العامة (881)

طلأأأب دىل مكتأأأب الشأأأؤون القانونيأأأة ساامانأأأة العامأأأة أن نعأأأ  "ااحكأأأا  وامل ارسأأأات السأأأاسقة املتعلقأأأة سقواعأأأد 
 (و24 الفقرةاملرفقل اهليئات احلكومية الدولية التاسعة لل  ظ ة يف مت اول الع و " )وممارسات 

Consensus“انظأر:  (882) in UN practice: General”, paper prepared by the Secretariat, available from

http://legal.un.org/ola/media/GA_RoP/GA_RoP_EN.pdf; see also R. Wolfrum and J. Pichon, 

“Consensus”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com), 

paras. 3-4 and 24و 

http://undocs.org/ar/A/res/60/286
http://undocs.org/ar/BWC/CONF.I/2
http://legal.un.org/ola/media/GA_RoP/GA_RoP_EN.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mpepil.com
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)ب( 3 ويستتبع  لك أن االعت اد ستوافق اآلراء ليس شرطا  مافيا  التفاق مبقتضى الفقرة (31)
 ااثأر دىل دشأارة ااطأرا  الأدول ملأؤمترات الأداخلي ال ظأا  يتضأ   ال العأادةل و ويف31 م  املادة
 31 )أ( مأ  املأادة3 ار ساعتبأار  اتفاقأا  الحقأا  مبقتضأى الفقأرةقر  ع  ي جم أن ميك  ال ي القانوين

 الكيفية ستحديد الداخلي ال ظا  ويكتفيو 31 )ب( م  املادة3 ممارسة  الحقة  مبقتضى الفقرة أو
 ع هأا يأ جم قأد الأ ي القأانوين ااثأر يت أاول أن دون قراراتأ ل ااطأرا  الأدول مأؤمتر هبأا يتخ  اليت

و ورغأأم أن االتفاقأأأات الالحقأأة مبقتضأأأى 31 مأأأ  املأأادة 3 الحقأأأا  مبقتضأأى الفقأأرة اتفاقأأا   ساعتبأأار 
حأأأأد  اهتأأأال فأأأأجن اتفاقيأأأة فيي أأأأا يشأأأأرتط فيهأأأا أن تكأأأأون مل مأأأة يف  ال 31 )أ( مأأأأ  املأأأادة3 الفقأأأرة
يك    اك اتفاق على اةو ر سني  مل ما 31 مت حها أي أثر قانوين مبوجب املادة ال 1969 لعا 

 الوجيأ  مأ  أن الدوليأة العأدل حمك أة أمدت وقدااطرا  سشفن تفسري معا دة م  املعا داتو 
 و(883)االتفاق وجو ر اة اعي القرار شكليات سني الت يي  القبي    ا م  سياق يف
ميك ل رغم دعأالن اعت اد أا ستوافأق اآلراءل أن تشأك  اتفاقأا   مون قرارات معي ة ال وأما (32)

ل فهأأأو أمأأأر صأأأحيح سشأأأك  خأأأاص يف احلأأأاالت الأأأيت 31 مأأأ  املأأأادة )أ(3 الحقأأأا  مبوجأأأب الفقأأأرة
 أمثر على  لك التوافق يف اآلراءو تعرتض فيها دولة طر  واحدة أو

املثأأالل ع أأ  مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  يف اتفاقيأأة الت أأوع البيولأأوجيل يف دورتأأ   وعلأأى سأأبي  (33)
ل على وضع مبادئ موجِّهة مل ع اانواع الغريبأة الأيت هتأدد الأ ظم 2002 السادسة املعقودة يف عا 

 عأأدة فشأألت أن وسعأأدو (884)اانأأواع ااخأأرى وددخاهلأأا و فيأأ  آثار أأا املوائأأ  أو اإليكولوجيأأة أو
 تُأأأدرَج وأن املقأأأررل يُعت أأأد أن ااطأأأرا  الأأأدول مأأأؤمتر رئيسأأأة اقرتحأأأت اتفأأأاقل دىل للتوصأأأ  جهأأأود

و سيأد أن ممثأ  أسأرتاليا أمأد  أددا  أن لالجت أاع اخلتامي التقرير يف أسرتاليا أثارهتا اليت التحفظات
دغأالق  وأعل أت الرئيسأةو (885)"ي ال قائ ا   "اعرتاض  الرمسي ال ميك  قبوهلا وأن املبادئ املوجِّهة ال

درج عليأأأأ  العأأأأر "ل اعت أأأاد القأأأأرار دون تصأأأأويتل مبي أأأأة أن  سأأأاب ال قأأأأاشل وأعل أأأأت "طبقأأأا  ملأأأأا
اعرتاضأأات الأأدول املخالفأأة سأأُتدرج يف التقريأأر اخلتأأامي لالجت أأاعو وسعأأد اعت أأاد مشأأروع املقأأررل  

عرسأت يكأون   أاك اعأرتاض رمسأيل وأ ال مررت أسأرتاليا قوهلأا دهنأا تأرى أن توافأق اآلراء حيصأ  ملأا
عأأأأ  قلقهأأأأا سشأأأأفن مشأأأأروعية اعت أأأأاد مشأأأأروع املقأأأأررو ونتيجأأأأة لأأأأ لكل ورد يف دحأأأأدى حواشأأأأي 

أن "أحأأد امل ثلأأني قأأد  اعرتاضأأا  رمسيأأا  خأأالل الع ليأأة الأأيت أفضأأت دىل اعت أأاد  أأ ا  6/23 املقأأرر
نصأا   ويعتقد أن مؤمتر ااطرا  يسأتطيع أن يعت أدل سصأفة مشأروعةل اقرتاحأا  أ املقرر وأمد أن  ال

 و(886)"ع وجود اعرتاض رمسي علي م

__________ 

(883) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 257, para. 83و 
(ل UNEP/CBD/COP/6/20انظأر تقريأر االجت أاع السأأادس ملأؤمتر ااطأرا  يف االتفاقيأأة املتعلقأة سأالت وع البيولأأوجي ) (884)

 وVI/23املرفق ااولل املقرر 
 و313 رةالفق لاملرجع نفس  (885)
 و324-294 ؛ لالطالع على امل اقشةل انظر الفقرات318 ل الفقرةاملرجع نفس  (886)

http://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/6/20
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 مأأأأ  قانونيأأأأا   رأيأأأأا   البيولأأأأوجي الت أأأأوع التفاقيأأأأة الت فيأأأأ ي اامأأأأني طلأأأأب احلالأأأأةل  أأأأ   ويف (34)
ع  وجهة نظر مفاد ا  (888)القانوين املستشار رأي وأعربو (887)ل مم املتحدة القانوين املستشار

نصهال و/أو يشري دىل أن االنض ا  دىل توافق  أن سجمكان طر  أن " تل  مع جو ر الوثيقة أو
نص أج اء م  الوثيقة و/أو يعأرض أيأة قيأود أخأرى علأى موقأ   يشك  قبول اةو ر أو اآلراء ال

 اآلراء ستوافأأق ا  قأرار  أن الواضأح ف أ  وسالتأايللو (889)…"نصأأها  حكومتأ  سشأفن جأو ر الوثيقأة أو
 وأمثر أو واحدة طر  دولة ملعارضة جو ر  تعرض رغم حيدث أن ميك 
مماثأ  ا أ   يف مأانكون  قراراملتخ  يف دطار اتفاقية الت وع البيولوجيل دضافة دىل  والقرار (35)

اجت اع ااطرا  يف سروتومول ميوتو امللحق ساتفاقيأة تغأري امل أاخ )علأى الأرغم مأ   2010 يف عا 
 ومأأعو (891) ل يثأأريان مسأأفلة مه أأة تتعلأأق سأأاملعا املقصأأود مأأ  "توافأأق اآلراء"(890)عأأرتاض سوليفيأأا(ا

 مسأأفلة عأأ  متيي  أأا مأأ  سأأد ال املوضأأوعل  أأ ا نطأأاق يف تأأدخ  ال الأأيت املسأأفلةل  أأ   فأأجن  لأأكل
 أدة قأد توصألت دىل اتفأاق مأ  حيأث اةأو ر سشأفن مسأائ  معا يف ااطرا  مجيع مانت د ا ما

 الأأأدول مأأأؤمترات وقأأأراراتو 31 )أ( و)ب( مأأأ  املأأأادة3 تفسأأأري تلأأأك املعا أأأدة مبوجأأأب الفقأأأرتني
 اتفاقأأات تعأأد ال ااطأأرا ل مجيأأع سأأني في أأا اةأأو ر حيأأث مأأ  اتفاقأأا   تعكأأس ال الأأيت ااطأأرا ل
شكال  م  أشكال "امل ارسة الالحقة ااخرى" ل ولك ها رمبا متث  31 م  املادة 3 ةالفقر  مبوجب

 (و3 ل الفقرة4 )انظر مشروع االست تاج 32 مبوجب املادة
و  اك مسفلة مغأايرة تتعلأق سأااثر القأانوين املرتتأب علأى قأرار مأ  مأؤمتر الأدول ااطأرا   (36)

دىل  ل طُلِأأب2011 عأأا  ففأأيو 31 ( مأأ  املأأادة3مأأىت سأأات يعتأأرب مبثاسأأة اتفأأاق مبوجأأب الفقأأرة )
الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون القانونيأأة التاسعأأة لل  ظ أأة البحريأأة الدوليأأة أن "تقأأد  املشأأورة دىل اهليئأأات 

يتعلأأق سقأأرار سشأأفن دصأأدار قأأرار تفسأأرييل وعلأأى  سشأأفن الشأأروط اإلجرائيأأة يف مأأا]…[ اإلداريأأة 
و (892)قبيأ "مأ  أجأ  ا أا  قأرار مأ   أ ا ال ال د ا مأان توافأق اآلراء مطلوسأا  أ  وج  اخلصأوص مأا

__________ 

 SCBD/SEL/DBO/30219ميكأأأأأأأأأ  االطأأأأأأأأأالع عليأأأأأأأأأ  لأأأأأأأأأدى أمانأأأأأأأأأة اتفاقيأأأأأأأأأة الت أأأأأأأأأوع البيولأأأأأأأأأوجيل يف الوثيقأأأأأأأأأة  (887)
 (و2002 ح يران/يوني  6)

 ل أرسلت سالفامسو2002 ح يران/يوني  17 رسالة مؤرخة (888)
 واملرجع نفس  (889)
دورتأ  السادسأةل املعقأودة يف  انظر تقرير مؤمتر ااطرا  العام  سوصف  اجت أاع ااطأرا  يف سروتومأول ميوتأو عأ   (890)

 2010 مأأأأأأأأأأأأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأأأ رب  10 تشأأأأأأأأأأأأأأأأأري  الثأأأأأأأأأأأأأأأأأاين/نوف رب دىل 29 مأأأأأأأأأأأأأأأأأانكون يف الفأأأأأأأأأأأأأأأأأرتة مأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
(FCCC/KP/CMP/2010/12 وAdd.1املقأأأأأرر ) اتفاقأأأأأات مأأأأأانكون: نتأأأأأائج أع أأأأأال الفريأأأأأق العامأأأأأ   6-/  أ1(

املخصأأأأص املعأأأأر سااللت امأأأأات اإلضأأأأافية ل طأأأأرا  املدرجأأأأة يف املرفأأأأق ااول مبوجأأأأب سروتومأأأأول ميوتأأأأو يف دورتأأأأ  
)اتفاقأات مأانكون: اسأتخدا  ااراضأي وتغيأري اسأتخدا  ااراضأي واحلراجأة(؛  6-/  أد2 اخلامسة عشرة( واملقأرر

 و29 مداوالت مؤمتر ااطرا  العام  سوصف  اجت اع ااطرا  يف سروتومول ميوتول الفقرةفضال  ع  
Subsequentagreementsandsubsequentpracticeofأعأال (ل  440ل )احلاشأية ”… States“,Nolte :انظأر (891)

pp. 372-377و 
سأأأأني الأأأأدورات املعأأأأر ستخصأأأأيب احمليطأأأأات  امل ظ أأأأة البحريأأأأة الدوليأأأأةل تقريأأأأر االجت أأأأاع الثالأأأأث للفريأأأأق العامأأأأ  (892)

(LC 33/4ل الفقرة) و2-15-4 

http://undocs.org/ar/FCCC/KP/CMP/2010/12
http://undocs.org/ar/FCCC/KP/CMP/2010/12/add.1
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 الأ ي القأرار أن ففمأدت الدوليأة البحريأة لل  ظ أة التاسعأة القانونيأة للشؤون الفرعية الشعبة وردت
 مبقتضأأأأأى الحقأأأأا   اتفاقأأأأأا   يشأأأأك  أن املبأأأأأدأل حيأأأأث مأأأأ  ميكأأأأأ ل ااطأأأأرا  الأأأأأدول مأأأأؤمتر يتخأأأأ  
قأرارا  ستوافأأق ل وأشأأارت علأى اهليئأأات اإلداريأة سفنأأ  حأىت لأأو ا أ  املأأؤمتر 31 )أ( مأأ  املأادة3 الفقأرة

 و(893)يعر أن القرار سيكون مل ما  ة يع ااطرا  اآلراء فه ا ال
ورغأأم أن رأي الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون القانونيأأة التاسعأأة لل  ظ أأة البحريأأة الدوليأأة انطلأأق  (37)

د ا   يكأون مل مأا  دال ال 31 )أ( م  املأادة3 م  افرتاض خاطئ سفن "اتفاقا  الحقا " مبقتضى الفقرة
ل فقأأد انتهأأى دىل االسأأت تاج الصأأحيح سفنأأ  حأأىت لأأو  (894)تعأأديال  علأأى معا أأدة" "معا أأدة أو مأأان

مان قرار مؤمتر ااطرا  املتخ  ستوافق اآلراء نسد اتفاقا  سشفن التفسريل فجنأ  مأ  حيأث اةأو ر 
 31 )أ( مأأ  املأأادة3 الفقأأرة مبقتضأأى الحقأأا   اتفاقأأا   دن سأأ و (895)لأأيس )سالضأأرورة( مل مأأا  ل طأأرا 

أشأأارت دليأأ  اللج أأةل سأأوى وسأأيلة واحأأدة مأأ  وسأأائ  التفسأأري املختلفأأة الأأيت  لأأيسل علأأى  أأو مأأا
 و(896)ي بغي أن توضع يف االعتبار يف ع لية التفسري

وسالتايلل فجن القرارات التفسريية الصادرة ع  مأؤمترات الأدول ااطأرا  واملعت أدة ستوافأق  (38)
ال ميك  مع  لك أن تشك  اتفاقأات الحقأة مبقتضأى تك  مل مة يف حد  اهت اآلراءل حىت ودن مل

ل د ا مانأأت 31 )ب( مأأ  املأأادة3 ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة ل أو31 )أ( مأأ  املأأادة3 الفقأأرة
د ا مانأأت امل ارسأأة    أأاك دالئأأ  مافيأأة علأأى أن تلأأك  أأي نيأأة ااطأأرا  وقأأت اعت أأاد القأأرارل أو

 يعطأي أن املفّسأر علأى الواجأب ومأ و (897) أدةالالحقة ل طرا  تثبت اتفاقأا  سشأفن تفسأري املعا
ل لك  ليس مأ  الضأروري 31 )أ( م  املادة3 الفقرة دطار يف التفسريي القرار هل ا امل اسب الوون

 و(898)أن يتعام  مع  على أن  مل   قانونا  
 [ 11] 12ارستنتاج 

 الصكوك المنِش ة لمنظماث دولية
علأأى معا أأدة تشأأك  الصأأك امل ِشأأئ مل ظ أأة  32و 31ت طبأأق املادتأأان  -1 

 3دوليةو وس اء  علأى  لأكل تشأك  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة 
وسأيلة  لتفسأري  أ   املعا أداتل يف حأني ميكأ  أن تكأون امل ارسأة الالحقأة  31م  املادة 

 سائ  تفسري     املعا داتو وسيلة  م  سني و  32 ااخرى مبقتضى املادة

__________ 

 أعال (و 854 )انظر احلاشية 3 ل الفقرةLC 33/J/6امل ظ ة البحرية الدوليةل الوثيقة  (893)
 و8 ل الفقرةاملرجع نفس  (894)
 (و11-9ل الفقرات [9] 10 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (895)
 ل أعال و4ل الفقرة [2] 3 مشروع االست تاجالتعليق على  (896)
(897) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, Separate Opinion of Judge Greenwood, at pp. 407-408, para. 6, and Separate 

Opinion of Judge ad hoc Charlesworth, at pp. 453-454, para. 4و 
 و4 ل الفقرة[2] 3 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (898)
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 3وقأأد تكأأون االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  -2 
ل ناشأئة  عأأ  ممارسأأة م ظ أأة 32ل أو ممارسأأة الحقأة أخأأرى مبقتضأأى املأأادة 31مأ  املأأادة 

 دولية يف تطبيق صكها امل شئل أو متجسدة  يف     امل ارسةو
يف تطبيأق صأكها امل شأئ يف تفسأري  وقد تسأا م ممارسأة م ظ أة دوليأة -3 

 و32ل واملادة 31م  املادة  1 لك الصك ع د تطبيق الفقرة 
على تفسري أي معا دة تكون  أي الصأك  3دىل  1وت طبق الفقرات  -4 

 امل شئ مل ظ ة دولية دون اإلخالل سفي قواعد  ات صلة م  قواعد امل ظ ةو

 التعليق

 العامة  اةوانب  
دىل نأأأأوع معأأأأني مأأأأ  املعا أأأأداتل أي الصأأأأكوك امل شأأأأئة  12 االسأأأأت تاجيشأأأأري مشأأأأروع  (1)

امل ارسأة  نوو هبأا أن يسأتعان ساالتفاقأات الالحقأة أو لل  ظ ات الدوليةل والطريقة اليت يتعني أو
 و 1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  32و 31 تفسري ا مبوجب املادتنييف الالحقة 

الصكوك امل شئة لل  ظ ات الدولية علأى  1969 لعا  م  اتفاقية فيي ا 5 وتت اول املادة (2)
 يلي: وج  التحديدل حيث ت ص على ما

"تطبق     االتفاقية على أية معا دة تعترب أداة م شئة مل ظ ة دولية وعلى أيأة  
معا أأأدة تعت أأأد يف نطأأأاق م ظ أأأة دوليأأأة و لأأأك مأأأع عأأأد  اإلخأأأالل سفيأأأة قواعأأأد خاصأأأة 

 و(899)ة"ظ سامل 
ل شفن  شفن أيأة معا أدةل  أو اتفأاق دويل 5  ظ ة دولية مبوجب املادةوالصك امل شئ مل (3)

(و 2 املأأأأادة)أ( مأأأأ  1 الفقأأأأرةأمثأأأأر"ل ) وثيقتأأأأان متصأأأألتان أو "سأأأأواء تضأأأأ  ت  وثيقأأأأة واحأأأأدة أو
 و(900) ي ج ء م  الصك امل شئ وااحكا  الواردة يف مث      املعا دة

ت طبأق علأى الصأكوك  1969 فيي أا لعأا ل س صها علأى أن اتفاقيأة 5 ودمجاال ل فجن املادة (4)
الأأ هج العأأا  تتبأأع ل (901)دون اإلخأأالل سأأفي قاعأأدة مأأ  قواعأأد امل ظ أأة امل شأأئة لل  ظ أأات الدوليأأة

__________ 

 و(A/CONF.129/15) 1986 م  اتفاقية فيي ا لعا  5 ال ص امل اث  الوارد يف املادة انظر أيضا   (899)

علأأى أنأأ  يلأأ   أن يقبأأ  اةهأأاو املخأأتص يف امل ظ أأة  1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  20 املأأادةمأأ   3 تأأ ص الفقأأرة (900)
Yearbookل التقريأأر الثأأاين عشأأر عأأ  التحفظأأات علأأى املعا أأدات والتحفظأأات املتعلقأأة سالوثيقأأة امل شأأئة هلأأا …

2007, vol. II (Part One) الوثيقة لA/CN.4/584؛ و77- 75 ل الفقراتS. Rosenne, Developments in the 

Law of Treaties 1945-1986 (Cambridge, Cambridge University Press, 1989), p. 204و 
 ,K. Schmalenbach؛ وYearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/rev.1, p. 191 (draft article 4)انظأر  (901)

"Art. 5", in Dörr and Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties ... 439 )انظأر احلاشأية 
 و1 ل الفقرة89 أعال (ل الصفحة

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
http://undocs.org/ar/A/CN.4/584
http://undocs.org/ar/A/6309/rev.1
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لالتفاقية ال ي مؤدا  أن املعا أدات سأني الأدول  ضأع للقواعأد امل صأوص عليهأا يف االتفاقيأة "مأا 
 و(902)ت ص املعا دة على خال   لك" مل
علأأأأأى اإلشأأأأأارة دىل تفسأأأأأري الصأأأأأكوك امل شأأأأأئة  [11] 12 االسأأأأأت تاج ويقتصأأأأأر مشأأأأأروع (5)

يت أأأاول مجيأأأع جوانأأأب دور االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة  لأأأ لكل فجنأأأ  الو لل  ظ أأأات الدوليأأأةو 
يسأأريل علأأى وجأأ    ظ أأات دوليأأةو و أأو التعلأأق مبيتعلأأق ستفسأأري املعا أأدات الأأيت ت الالحقأأة في أأا

املعا أأأأدات الأأأأيت تربمهأأأأا  دة داخأأأأ  م ظ أأأأة دوليأأأأة أواخلصأأأأوصل علأأأأى تفسأأأأري املعا أأأأدات املعت أأأأ
و وساإلضأافة دىل  لأكل (903)تكون  ي نفسها صكوما  م شئة مل ظ أات دوليأة م ظ ات دولية وال

علأأأى تفسأأأري القأأأرارات الصأأأادرة عأأأ  أجهأأأ ة امل ظ أأأات  [11] 12 ي طبأأأق مشأأأروع االسأأأت تاج ال
اآلثأار املرتتبأة علأى  ل أو(905)احملأامم الدوليأةيف  لك تفسري قرارات  ل مبا(904)الدولية سصفتها تلك

اهليئأأأأأأأأأأات  لل حأأأأأأأأأأامم أو "(jurisprudence constante") (906)"االجتهأأأأأأأأأأاد الواضأأأأأأأأأأح والثاسأأأأأأأأأأت"
يت أأأاول االسأأأت تاج علأأأى وجأأأ  التحديأأأد املسأأأائ  املتعلقأأأة ساإلعالنأأأات  ل الو وأخأأأريا  (907)القضأأأائية
__________ 

؛ 2 ل الفقأأرة25؛ و3 الفقأأرةل 24؛ و22؛ و5-3و 1 ل الفقأأرات20)أ( و)ب(؛ و19؛ و16 املأأواد انظأأر مأأثال   (902)
مأأ  اتفاقيأة فيي أأا  1 ل الفقأرة77؛ و1 ل الفقأرة72؛ و1 ل الفقأأرة70؛ و2 ل الفقأرة58؛ و55؛ و1 ل الفقأرة44و

 و1969 لعا 

 و(A/CONF.129/15) 1986 الفئة ااخرية م  املعا دات تت اوهلا اتفاقية فيي ا لعا  (903)

(904) Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 442, para. 94 "( رغأم أن قواعأد ووو

اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات قد توفر قدرا  م  التوجي ل فأجن م   32و 31 تفسري املعا دات الواردة يف املادتني
الفوارق املوجودة سني قرارات  لس اام  واملعا أدات تعأر أن تفسأري قأرارات  لأس اامأ  يقتضأي أيضأا  مراعأاة 

 H. Thirlway, "The law and procedure of the International Court of انظأر أيضأا  و (؛ "عوامأ  أخأرى

Justice 1960-1989, Part Eight", British Yearbook of International Law 1996, vol. 67, p. 1, at p. 29 ؛
 M. C. Wood, "The interpretation of Security Council resolutions", Max Planck Yearbook ofو

United Nations Law, vol. 2 (1998), p. 73, at p. 85؛ وGardiner, Treaty Interpretation  انظأأر(
 و128 أعال (ل الصفحة 392 احلاشية

(905) Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of 

Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment, I.C.J. Reports 2013, p. 281, at p. 307, para. 75 
ميك  مساواة حكم  صأادر عأ  احملك أة مبعا أدةل فاملعا أدة صأك  يسأت د قوتأ  ومضأ ون  امللأ َِمنْي مأ  رضأا  ال")

الالحأأأأأق لتلأأأأأك الأأأأأدول وفقأأأأأا  لل بأأأأأدأ امل صأأأأأوص عليأأأأأ  يف  تصأأأأأر الأأأأأدول املتعاقأأأأأدة ونأأأأأوو أن يتأأأأأفثر تفسأأأأأري  سال
 و("1969 م  اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات لعا  31 املادةم   )ب(3 الفقرة

 Regina v. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions ex parteانظأر  (906)

Alconbury Developments Limited and others [2001] UKHL 23; Regina v. Special Adjudicator 

(respondent) ex parte Ullah (FC) (appellant) Do (FC) (appellant) v. Secretary of State for the 

Home Department (Respondent) [2004] UKHL 26 [20] (Lord Bingham of Cornhill); Regina (On 

the Application of Animal Defenders International) v. Secretary of State for Culture, Media and 

Sport [2008] UKHL 15و 

 علأأأى ال حأأأو املشأأأار دليأأأ ل علأأأى وجأأأ  اخلصأأأوصل يفلتحديأأأد قواعأأأد القأأأانونل وسأأأيلة االجتهأأأاد  أأأ ا قأأأد يكأأأون  (907)
 وم  ال ظا  ااساسي حملك ة العدل الدولية 38 املادة)د( م  1 الفقرة

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
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وون أشأكال معي أة مأ  امل ارسأة  وال رصد معا دة مؤلفة مأ  خأرباء مسأتقلنيللالصادرة ع   يئة 
 عمل و ي مسائ  قد يُتطرق دليها يف مرحلة الحقةوسشك  أ

  32و 31 سريان املادتني -1 الفقرة  
سسأأأأأأأريان  [11] 12 مأأأأأأأ  مشأأأأأأأروع االسأأأأأأأت تاج 1 اة لأأأأأأأة ااوىل مأأأأأأأ  الفقأأأأأأأرةتعأأأأأأأرت   (6)
صأأأكوما  م شأأأئة  علأأأى املعا أأأدات الأأأيت تكأأأون 1969 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  32و 31 ادتنياملأأأ

مشأأروعية اسأأتخدا  و وأمأأدت حمك أأة العأأدل الدوليأأة  لأأك يف فتوا أأا سشأأفن (908)مل ظ أأات دوليأأة
 :ل سلحة ال ووية يف ن اع مسلح دولة ما

تعترب الصكوك امل شأئة لل  ظ أات الدوليأةل مأ  وجهأة نظأر رمسيأةل معا أدات " 
 و(909)"املعا داتمتعددة ااطرا  وت طبق عليها القواعد الراسخة لتفسري 

 يلي: يتعلق مبيثاق اامم املتحدة ما ورأت احملك ة في ا (7)
"اتبعأأت احملك أأُةل يف امل اسأأبات السأأاسقة الأأيت تعأأني عليهأأا فيهأأا أن تفسأأر ميثأأاق  

دهنأأا اعرتفأأت  اامأأم املتحأأدةل املبأأادئ والقواعأأد امل طبقأأة ع ومأأا  علأأى تفسأأري املعا أأدات د 
 و(910)طرا ل ودن مانت معا دة  ات مسات خاصة معي ة"سامليثاق م عا دة  متعددة اا

ل وتؤمد قأرارات احملأامم الدوليأةل سأفن الصأكوَك امل شأئة 5 ويف الوقت نفس ل توحي املادة (8)
لل  ظ أأات الدوليأأة  أأي أيضأأا  معا أأدات مأأ  نأأوع  خأأاص قأأد يلأأ   تفسأأري ا سطريقأأة معي أأةو وس أأاء 

 يلي: علي ل الحظت حمك ة العدل الدولية ما
"لكأأأ  الصأأأكوك امل شأأأئة لل  ظ أأأات الدوليأأأة تعتأأأرب أيضأأأا  معا أأأدات مأأأ  نأأأوع  

خأأاص؛ فأأالغرض م هأأا  أأو اسأأتحداث أشأأخاص جأأدد مأأ  أشأأخاص القأأانون يت تعأأون 
سدرجأة مأ  االسأتقاللية وتعهأد دلأيهم ااطأأرا  مبه أة سلأوغ أ أدا  مشأرتمةو وميكأأ  أن 

مجلتهأأا طاسعهأأا الأأ ي  تثأأري  أأ   املعا أأداتل ع أأد تفسأأري ال مشأأام  معي أأة اسأأباب مأأ 
؛ ودن الطأاسع احملأدد لل  ظ أة مؤسسأيا   يعترب طاسعأا  اتفاقيأا  ويعتأرب يف الوقأت نفسأ  طاسعأا  

امل شأأأأفة واا أأأأدا  الأأأأيت أناطهأأأأا هبأأأأا مؤسسأأأأو ال والواجبأأأأات املرتبطأأأأة سأأأأااداء الفعأأأأال 
ني لوظائفهال فضال  ع  ممارستها اخلاصةل ملها عوام  تستحق ا ت اما  خاصا  ع دما حي

 و(911)الوقت لتفسري تلك املعا دات امل شئة"

__________ 

(908) Gardiner, Treaty Interpretation و282و 281 تانالصفح(ل أعال  392 احلاشية)انظر ل 

(909) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1996, p. 66, at p. 74, para. 19و 

(910) Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 157و 

(911) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1996, p. 66, at p. 75, para. 19و 
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سوجأأ  أخأأص دىل  [11] 12 مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 1 اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرةتشأأري و  (9)
الأأيت تت أأاول االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة موسأأيلة للتفسأأريل  32و 31 ع اصأأر املأأادتني

ل وسأأيلة مأأ  31 مأأ  املأأادة 3 وتؤمأأد أن االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة
قتضأأأأأى وسأأأأأائ  تفسأأأأأري الصأأأأأكوك امل شأأأأأئة لل  ظ أأأأأات الدوليأأأأأةل وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة ااخأأأأأرى مب

 وسيلة حمت لة لتفسري تلك الصكوكو 32 املادة
ت طبأق علأى الصأكوَك  31 املأادةمأ   )ب(3 الفقأرةواعرتفت حمك ة العأدل الدوليأة سأفن  (10)

مشأأأأأروعية اسأأأأأتخدا  دولأأأأأة يف فتوا أأأأأا سشأأأأأفن  لامل شأأأأأئة لل  ظ أأأأأات الدوليأأأأأةو ووصأأأأأفت احملك أأأأأة
 ظ ات الدولية سفهنا معا أدات  مأ  نأوع ل الصكوَك امل شئة لل ل سلحة ال ووية يف ن اع مسلح ما

 يلي: خاص مث أوردت تفسري ا لدستور م ظ ة الصحة العاملية على  و ما
مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا  31 للقاعأأأدة العرفيأأأة للتفسأأأري املبي أأأة صأأأراحة يف املأأأادة "وفقأأأا   

"حسأأب السأأياق  ل نأأب أن تفسأأر أحكأأا  معا أأدة مأأا1969 لقأأانون املعا أأدات لعأأا 
 يلي: ضوء موضوع املعا دة وغرضها"ل ويراعى ساإلضافة دىل السياق ما ويف الواردة في 

 ووو 
أي ممارسات الحقأة يف تطبيأق املعا أدة تثبأت اتفأاق ااطأرا  سشأفن  )ب( 

 و(912)تفسري املعا دة"
وأشأأأارت احملك أأأة دىل سأأأواسق خمتلفأأأة مأأأ  اجتهاد أأأا القضأأأائي اسأأأتعانت فيهأأأال يف مجلأأأة  

موسأأيلة للتفسأأريل ففعل أأت أهنأأا   31 املأأادةمأأ   )ب(3 الفقأأرةمبوجأأب سامل ارسأأة الالحقأأة  أمأأورل
 :31 املادة )ب( م 3 ستطبق الفقرة
د ا مان السؤال ال ي طُلب دىل احملك ة الرد  في اللبت  ل"ووو يف     القضية 

لدسأأأأأتور تلأأأأأك  م ظ أأأأأة الصأأأأأحة العامليأأأأأةل وفقأأأأأا   ‘ضأأأأأ   نطأأأأأاق أنشأأأأأطة‘عليأأأأأ  ي شأأأأأف 
 و(913)امل ظ ة"

 Land andاحلأأدود الربيأأة والبحريأأة سأأني الكأأامريون ونيجرييأأا ]والقأأرار الصأأادر يف قضأأية  (11)

Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria]  مثال آخر على القرارات الأيت شأددت
ل يف قضية تتعلق ستفسري الصك امل شئ (914)  نفسهااطر فيها احملك ة على امل ارسة الالحقة ل 

__________ 

 واملرجع نفس  (912)

 واملرجع نفس  (913)

المأأأي  -حأأوض حبأأرية تشأأاد )معا أأدة فأأورت    يأأةمأأ  االتفاقيأأة وال ظأأا  ااساسأأي املتعلقأأني ست 17 انظأأر املأأادة (914)
 Convention and Statute relating to the Development of the Chad Basin (Treaty of( 1964 لعأا 

Fort-Lamy von 1964), Heidelberg Journal of International Law, vol. 34 (1974), at p. 80 ؛ وانظأر
 ,.P. H. Sand, "Development of International Water Law in the Lake Chad Basin", ibid ع ومأا  

pp. 52-76و 
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أيضأا  سعأض  لج أةدوليةو وانطالقا  م  مالحظة مفاد أا أن "الأدول ااعضأاء أوملأت دىل المل ظ ة 
 يلي: ل خلصت احملك ة دىل ما(915)يُ ص عليها أصال  يف نصوص املعا دة" املها  اليت مل
 [ل الأأأأأيت يأأأأأرد حتليأأأأأ   هلأأأأأا يف اطأأأأأر "يتبأأأأأني مأأأأأ  نصأأأأأوص املعا أأأأأدة وممارسأأأأأة ]اا 

حوض حبأرية تشأاد م ظ أة  دوليأة متأارس صأالحياهتا يف  ة ةأعال ل أن  65و 64 الفقرتني
م طقة جغرافية حمددة؛ غري أن مقصد ا ليس تسوية املسائ  املتصألة حبفأ  السألم واامأ  

 و(916)"ي طبق عليها الفص  الثام  م  امليثاق الدولينيل على صعيد دقلي يل ول لك ال
دات امل شأأأأأأأئة لل  ظ أأأأأأأات علأأأأأأأى املعا أأأأأأأ 31 املأأأأأأادةمأأأأأأأ   )أ(3 الفقأأأأأأأرة وت طبأأأأأأق أيضأأأأأأأا   (12)

و سيد أن االتفاقات الالحقة القائ ة س اهتا اليت تربمها الدول ااطرا  في ا سي ها في ا (917)الدولية
يتصأأ  ستفسأأري الصأأكوك امل شأأئة لل  ظ أأات الدوليأأة ليسأأت شأأائعةو فع أأدما ت شأأف مسأأائ  تتعلأأق 

ء يف امل ظ أة يف دطأار ستفسري     الصكوكل تتصر  ااطراُ  يف أغلب ااحيان سوصفها أعضأا
تك يأ  أحكامهأال  تعأديلها أو جهاو ا العا و ود ا اقتضت احلاجة ددخال تغيري على املعا أدة أو
تأرب  معا أدة  أخأرى تتخأ  يف  تتبع الدول ااعضأاء دجأراء التعأدي  امل صأوص عليأ  يف املعا أدة أو

سصأأأفتها  أأأ   يف دطأأأار و ولكأأ  ااطأأأرا  ميك هأأأا أيضأأأا  أن تتصأأر  (918)العأأادة شأأأك  سروتومأأأول
 :1995 عا  ويف اجت اعات اةهاو العا  التاسع لل  ظ ة املع يةو

لت حكومأات الأدول ااعضأاء اخل أس عشأرة التفأاق مشأرتك مفأأاد  أن "توصأ 
 و(919)  ا القرار  و التفسري املعت د  و احلجية احكا  املعا دة  ات الصلة"

 أي أن: 
وُيسأتخد  اسأم اليأورو حتديأدا  سأدال  مأ   ووويكون اسم الع لة ااوروسية اليأوروو " 

 و(920)"" ال ي ورد يف املعا دة ل شارة دىل وحدة ال قد ااوروسيةECUاملصطلح العا  "
الحتأأاد ا ت عأأة يف دطأأار"اجمل"الأأدول ااعضأأاء الصأأادر عأأ    أأ ا القأأرار واعتأأربت اادسيأأات 

 و(921)31 املادةم   )أ(3 الفقرةااورويبل مبثاسة اتفاق الحق مبوجب 
__________ 

(915) Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, 
I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 305, para. 65و 

 و67 ل الفقرة307و 306 ل الصفحتاناملرجع نفس  (916)

(917) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 
2014, p. 226أدنا  وال ص املرافق هلاو 944 ؛ وانظر أيضا  احلاشية 

 و1969 لعا  م  اتفاقية فيي ا 41-39 انظر املواد (918)

 Madrid European Council, Conclusions of the Presidency, European Union Bulletin, no. 12انظأر  (919)

(1995), p. 9, at p. 10, sect. I.A.Iو 

 واملرجع نفس  (920)

 ,Hafner؛ و215 أعال (ل الصفحة 525 احلاشية )انظر A. Aust, Modern Treaty Law and Practiceانظر  (921)

"Subsequent Agreements and Practice: ..." ( ل يف الصفحتنيأعال  655 احلاشيةانظر) و110-109 
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مل ظ أة  د ا مانت "الدول ااعضاء اجملت عة يف دطار" جهاو عأا  ويصعب أحيانا  حتديد ما (13)
أهنأا تقصأد  تفعأ  يف العأادةل أ  دولية تقصد التصر  سصفتها أعضأاء يف  أ ا اةهأاول علأى  أو مأا

و وع أأدما تصأأدت (922)التصأأر  سصأأفتها املسأأتقلة مأأدول أطأأرا  يف الصأأك امل شأأئ لتلأأك امل ظ أأة
 : مورعلى صيغة التصر  املاستداء حمك ة العدل التاسعة لالحتاد ااورويب هل   املسفلةل اعت دت 

"مأأأ  الواضأأأح مأأأ  صأأأيغة  لأأأك احلكأأأم أن ااع أأأال الأأأيت يفتيهأأأا ممثلأأأو الأأأدول  
سصأأأأأأفتهم أعضأأأأأأاء يف اجمللأأأأأأسل سأأأأأأ  سصأأأأأأفتهم ممثلأأأأأأني  ااعضأأأأأأاء الأأأأأأ ي  يتصأأأأأأرفونل ال

سشأأأأأك  مجأأأأأاعي صأأأأأالحيات الأأأأأدول ااعضأأأأأاءل  أأأأأي أع أأأأأال حلكومأأأأأاهتمل في ارسأأأأأون 
 و(923) ضع لل راجعة القضائية م  جانب احملك ة" ال

أمهية  حامسة دىل "مضأ ون ]القأرار[ ومجيأع املالسسأات الأيت  في ا سعد لك  احملك ة أولت 
عضأأاء ااقأأرارا  للأأدول  د ا مأأان القأأرار املأأ مور قأأرارا  للجهأأاو أ  تتبأأني مأأا أحاطأأت ساعت أأاد " مي أأا

 :سصفتها أطرافا يف املعا دة نفسها
‘ قأرار للأدول ااعضأاء‘سفنأ   يكفأي أن يوصأ  ع أ  مأا "وس اء علأى  لأكل ال 

مأأ  املعا أأدةو فاسأأتث اء ع أأ   173 لكأأي ُيسأأتثا مأأ  املراجعأأة القضأأائية يف دطأأار املأأادة
  ل مأ  حيأث مضأ ونيكأ  د ا مل م    ا القبيأ  مأ  املراجعأة يقتضأي أيضأا  التحقأق ممأا

 و(924)ومجيع املالسسات اليت أحاطت ساعت اد ل قرارا  م  قرارات اجمللس يف الواقع"
امل ارسأأة الالحقأأة الأأيت تثبأأت اتفأأاق مجيأأع ااطأأرا   ودىل جانأأب االتفاقأأات الالحقأأة أو (14)

ل قأأد تكأأون   أأاك ممارسأأات الحقأأة 31 املأأادة مأأ  )أ( و)ب(3 الفقأأرة تأأ ص عليأأ  علأأى  أأو مأأا
أمثأر يف تطبيأق الصأك امل شأئ مل ظ أة دوليأةل وتتسأم أيضأا  سفمهيتهأا  حد أوأخرى يتبعها طر  وا

و وتُ فَّأأ  الصأأكوك امل شأأئة لل  ظ أأات الدوليأأةل مغري أأا (925)سال سأأبة لتفسأأري املعا أأدة  ات الصأألة
امل ارسأات الالحقأة  م  املعا دات املتعددة ااطرا ل يف سعض ااحيان ع  طريق االتفاقأات أو

تعتأرب يف حأد  اهتأا اتفاقأات   و و أ   املعا أدات الث ائيأة ال(926)ية على سبي  املثالالث ائية واإلقلي 
__________ 

(922) P.C.G. Kapteyn and P. VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the European 

Communities, 3rd edition, L.W. Gormley, ed. (London, Kluwer Law International, 1998), pp. 
 و340-343

(923) Case C-181/91 and C-248/91, Parliament v. Council and Commission [1993], European Court 
Reports I-3713, para 12و 

 و14 ل الفقرةاملرجع نفس  (924)

والتعليأق الأوارد   أاكل ل 4 مأ  مشأروع االسأت تاج 3 والفقأرةل [1] 2 مشروع االسأت تاجم   4 الفقرةأعال  انظر  (925)
 على التوايلو 37 دىل 23 ( والفقرات م 10) الفقرة

 .P.P.C؛ و(أعأأأال  837 انظأأأر احلاشأأأيةي طبأأأق  أأأ ال علأأأى سأأأبي  املثأأأالل علأأأى اتفاقيأأأة الطأأأريان املأأأدين الأأأدويل ) (926)

Haanappel, "Bilateral air transport agreements - 1913-1980", International Trade Law Journal, 

vol. 5, No. 2 (1980), pp. 241-267; L. Tomas, "Air transport agreements, regulation of liability", in 

Max Planck Encyclopedia of Public International Law أعأأال (؛ و 425 )انظأأر احلاشأأيةB.F. Havel, 

Beyond Open Skies, A New Regime for International Aviation (Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 

International, 2009), p. 10و 
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ل اهنأأأا معا أأأدات مربمأأأة فقأأأ  سأأأني عأأأدد 31 املأأأادةمأأأ   )أ(3 الفقأأأرةالحقأأأة سأأأاملعا املقصأأأود يف 
حمدود م  ااطرا  يف الصك امل شئ املتعدد ااطرا و سيد أهنا قد تقدِّ  ضأ  ا  تفميأدات تتعلأق 

 و 32 مبوجب املادةتشك  أداة تفسري تك يلية لصك امل شئ نفس  وقد استفسري 

فع  الدول ااطأرا   " رد"مرتتبة على ساعتبار ااالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة  -2 الفقرة  
 "متجسدة في " أو
 تتجسأأد ت شأأف هبأأا أوقأأد طريقأأة معي أأة  [11] 12 مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 2 تأأربو الفقأأرة (15)

و فاالتفاقأات 32 املأادةو  ل31 ةاملأادمأ   3 الفقرةات الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى االتفاق
الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة للأأأدول ااطأأأرا  قأأأد تكأأأون "مرتتبأأأة علأأأى" ردود فعلهأأأا دواء ممارسأأأة 

االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة فأأأجن م ظ أأأة دوليأأأة يف تطبيأأأق صأأأكها امل شأأأئو وسأأأدال  مأأأ   لأأأكل 
لدول ااطرا  يف اتفاق م شئ قد "تتجسد" يف ممارسة م ظ ة دولية يف تطبيق صكها الالحقة ل
واملقصود سعبارة "مرتتبة على"  و أن تش   نشوء االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة  امل شئو

قأد و  وتطور ال سي  ا املراد سعبارة "متجسدة يف"  و تكريس     االتفاقات وامل ارسأة وتفصأيلهاو
امل ارسأأة الالحقأأة للأأدول  ممارسأأة امل ظ أأة الدوليأأة يف ملتأأا احلأأالتني االتفاقأأات الالحقأأة أوتعكأأس 

 و(927)(4 نفسها )انظر مشروع االست تاجالصك امل شئ لل  ظ ة ااطرا  يف 
ل سأأألحة  مأأأا مشأأأروعية اسأأأتخدا  دولأأأةوأقأأأرت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف فتوا أأأا سشأأأفن  (16)

ممارسأأة الأأدول ااعضأأاء  اتفأأاق أو سجمكانيأأة أن تعكأأس ممارسأأة م ظ أأة مأأا ال وويأأة يف نأأ اع مسأألح
"جتسأأد  سصأفتها أطرافأا  يف املعا أدةل ولك هأأا خلصأت دىل أن امل ارسأة يف تلأك القضأية مل نفسأها

 :31 املادةم  )ب( 3 الفقرة ترقى دىل" ممارسة الحقة مبقتضى أو
بعض معارضة  لأ ل ال ي اعُت دل مع تصويت ال 40-46 "دن القرار ج ص ع 

م ظ أأأأة الصأأأأحة العامليأأأأةل  يففأأأأور طأأأأرح مسأأأأفلة مشأأأأروعية اسأأأأتخدا  ااسأأأألحة ال وويأأأأة 
يرقأأى حبأأأد  اتأأ  دىل حأأأد التعبأأري عأأأ  ممارسأأة تثبأأأت اتفأأأاق  ميكأأ  اعتبأأأار أنأأ  يعأأأربل أو ال

علأأأى تفسأأأري دسأأأتور ا علأأأى  أأأو ميّك هأأأا مأأأ  معاةأأأة مسأأأفلة مشأأأروعية  أعضأأأاء امل ظ أأأة
 و(928)ووية"استخدا  ااسلحة ال 

__________ 

(927) R. Higgins, "The Development of international law by the political organs of the United Nations", 
Proceedings of the American Society of International Law at its 59th Annual Meeting 

(Washington, D.C., April 22-24, 1965), pp. 116-124, at p. 119ميكأ  أيضأا  مل ارسأة م ظ أة دوليأةل و  ؛
أن تكأون متجسأدة فيه أال  أو 2 ممارسأة ااطأرا  نفسأها مبوجأب الفقأرة عالوة على موهنا مرتتبة على اتفأاق أو

 (و(35)-(25) الفقراتيف )انظر أدنا   3 مبوجب الفقرة اوسيلة للتفسري يف حد  اهت

(928) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1996, p. 66, at p. 81, para. 27و 
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ويف  أأ   القضأأيةل نظأأرت احملك أأة يف املقأأا  ااولل ع أأد حبأأث أمهيأأة قأأرار م ظ أأة دوليأأة  (17)
سأني  يرقأى دىل "ممارسأة تثبأت اتفاقأا   د ا مأان القأرار نسأد أو في أال  شأئسال سبة لتفسري صكها امل
 و(929)31 املادة)ب( م   3 الفقرةأعضاء امل ظ ة" مبوجب 

التجأأارة العامليأأة سعبأأارات   يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة  مأأرت وعلأأى نفأأس الشأأاملةل  (18)
  يلي:  عامة ما

ل أن القأأأرار الأأأ ي اتفاقيأأأة فيي أأأا()أ( مأأأ  3)31 نأأأرىل اسأأأت ادا  دىل نأأأص املأأأادة" 
سشأأأفن تفسأأأأري االتفأأأأاق ‘ اتفاقأأأأا  الحقأأأا  سأأأأني ااطأأأأرا ‘يتخأأأ   ااعضأأأأاء ميكأأأ  اعتبأأأأار  

ان القأأرارل مأأ  ال احيأأة ال م يأأةل الحقأأا  لالتفأأاق مأأ‘ 1‘تطبيأأق أحكامأأ  د ا  املشأأ ول أو
سأني ااعضأاء  اتفأاقمان القأرار يعأربل صأيغة ومضأ ونا ل عأ  و ‘ 2‘املش ول  ي الصلة؛ 

 و(930)م  أحكا  قانون م ظ ة التجارة العاملية" تطبيق حكم أو تفسريسشفن 
اتفاقأأأا  الحقأأأا   وسال سأأبة للشأأأروط الأأيت ميكأأأ  يف ظلهأأا اعتبأأأار القأأرار الصأأأادر عأأ  جهأأأاو عأأا  (19)

 يلي: ل ارتفت  يئة االستئ ا  التاسعة مل ظ ة التجارة العاملية ما31 املادةم   )أ(3 الفقرةمبقتضى 
اآلراء  يتعلق سالع صر ااولل ن و  سأفن قأرار الدوحأة الأوواري اعُت أد ستوافأق في ا -263"
أث أأأأاء انعقأأأأاد املأأأأؤمتر الأأأأوواري الراسأأأأع مل ظ أأأأة التجأأأأارة  2001 تشأأأأري  الثأأأأاين/نوف رب 14 يف

يتعلأأق سالع صأأر الثأأاينل فأأجن السأأؤال الرئيسأأي الأأ ي تتعأأني اإلجاسأأة عليأأ   ووو وفي أأا العامليأةو
سني ااعضاء سشأفن  اتفاقم  قرار الدوحة الوواري تعرب ع   2-5 د ا مانت الفقرة  و ما
االتفأأأأاق املتعلأأأأق مأأأأ   12-2 الأأأأوارد يف املأأأادة‘ مأأأدة معقولأأأأة‘مصأأأأطلح  تطبيأأأأق أو سأأأريتف

 وساحلواج  التق ية للتجارة
 يلي: م  قرار الدوحة الوواري ت ص على ما 2-5 ونشري دىل أن الفقرة -264"

مأ  االتفأاق املتعلأق  2 مأ  املأادة 12 ر  ا  سالشروط احملددة يف الفقأرة  
علأى أهنأا تعأر يف املعتأاد  ‘مدة معقولأة‘ساحلواج  التق ية للتجارةل تُفهم عبارة 

تع ر يف غضأأون تلأأك الفأأرتة سلأأوغ مأأان سأأيد ا   أشأأهرل دال 6 تقأأ  عأأ  فأأرتة ال
 اا دا  املشروعة اليت يرجى حتقيقهاو

مأأأ  قأأأرار الدوحأأأة الأأأوواري  2-5 د ا مانأأأت الفقأأأرة لتصأأأدي ملسأأأفلة مأأأاوع أأأد ا -265"
الأأوارد يف  ‘مأأدة معقولأأة‘تطبيأأق مصأأطلح  عأأ  اتفأأاق  سأأني ااعضأأاء سشأأفن تفسأأري أو تعأأرب

__________ 

 Competence of the Internationalقضأية  يف يف فتوا أاالدائ أة  أ ا الأ هج  ةاعت أدت حمك أة العأدل الدوليأ (929)

Labour Organization to regulate, incidentally, the personal work of the employer, 23 July 1926, 

P.C.I.J. Series B. No. 13, at pp. 19-20;seeinternationalconstitutionsandthe’Living‘",Engel.S

world court (the subsequent practice of international organs under their constituent instruments)", 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 16 (1967), pp. 865-910, at p. 871و 

(930) WTO Appellate Body Report, United States — Measures Affecting the Production and Sale of 
Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R, adopted 24 April 2012, para. 262 (original emphasis)و 
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مأأ  االتفأأاق املتعلأأق سأأاحلواج  التق يأأة للتجأأارةل وجأأدنا درشأأادات مفيأأدة يف  12-2 املأأادة
ل 5-21 قضية املأوو الثالثأة )املأادة -وروسية اة اعات ااقضية  يفتقارير  يئة االستئ ا  

قضأأأأأية املأأأأأوو الثالثأأأأأة  -طلأأأأأب التحكأأأأأيم الثاين(/قضأأأأأية اة اعأأأأأات ااوروسيأأأأأة  -دمأأأأأوادور 
-EC-Bananas III (Article 21.5-Ecuador II)/ECل الواليأات املتحأدة( ]5-21 )املأادة

Bananas III (Article 21.5-US])أة القأانون الأدويل و فقد الحظت  يئة االستئ ا  أن ة 
ع صأأر  "سفنأأ   اتفاقيأة فيي أأا()أ( مأأ  3)31 تصأ  االتفأأاق الالحأأق مبع أا  املقصأأود يف املأأادة

دضأأأأايف مأأأأ  ع اصأأأأر التفسأأأأري  ات احلجيأأأأة الأأأأيت ي بغأأأأي أخأأأأ  ا يف االعتبأأأأار دىل جانأأأأب 
التفسأأري "سجحالتهأأا دىل عبأأارة ‘السأأياق"و ورأت  يئأأة االسأأتئ ا  أن "ة أأة القأأانون الأأدويلل 

يف تفسأأري  دىل االتفاقأأات الأأيت تأأؤثر حتديأأدا   ()أ( تشأأري 3)31 ل تأأرى أن املأأادة" ي احلجيأأة
تؤثر حتديدا  يف تفسأري  2-5 د ا مانت الفقرة في او وس  ظرل س اء على  لكل ‘املعا دات

 م  االتفاق املتعلق ساحلواج  التق ية للتجارةو 12-2 املادة
 ووو
خلصأت دليأ   يئأة اخلأرباء ووو ومفأاد  أن  ما يدنؤ ول سباب السالفة ال مرل  -268"

مأأأأ  قأأأأرار الدوحأأأأة الأأأأوواري تشأأأأك  اتفاقأأأأا  الحقأأأأا  سأأأأني ااطأأأأرا ل سأأأأاملعا  2-5 الفقأأأأرة
ل سشأأفن تفسأأري مصأأطلح "مأأدة معقولأأة" اتفاقيأأة فيي أأا()أ( مأأ  3)31 املقصأأود يف املأأادة
 و(931)"للتجارةاالتفاق املتعلق ساحلواج  التق ية م   12-2 الوارد يف املادة

ع أأدما  ل31 املأأادةمأأ   )أ(3 الفقأأرةتشأأر صأأراحة دىل  ومأأع أن حمك أأة العأأدل الدوليأأة مل (20)
مأ   4 الفقأرةاعت دت على دعالن اة عية العامة املتعلق سالعالقات الوديأة سأني الأدول يف تفسأري 

مأ  سعأض  م  امليثاقل فقد سلطت احملك ة الضوء على "موق  الطرفني ومواق  الأدول 2 املادة
أن  أأأ ا السأأأياقل خلأأأص عأأأدد مأأأ  املأأأؤلفني دىل  و ويف(932)قأأأرارات اة عيأأأة العامأأأة" وقبوهلأأأا هبأأأا

__________ 

يت أأاول حك أأا  مأأ  أحكأأا  اتفأأاق م ظ أأة  و )احلواشأأي حم وفأأة(؛ ورغأأم أن قأأرار الدوحأأة الأأوواري ال املرجأأع نفسأأ (931)
االتفأأاق ) أأو "االتفأأاق املتعلأأق سأأاحلواج  التق يأأة للتجأأارة"(   لكالتجأأارة العامليأأة يف حأأد  اتأأ ل فجنأأ  يتعلأأق مبُرفأأق لأأ

مأأ  اتفأأاق م ظ أأة  2 املأأادةمأأ   2 الفقأأرةةل )مأأ  االتفأأاق امل شأأئ مل ظ أأة التجأأارة العامليأأ "يتجأأ أ جأأ ءا  ال"يشأأك  
 التجارة العاملية(و

(932) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 100, para. 188 :ميك  فهم ااثأر  "ووو ال

لاللتأ ا  التعا أدي امل بثأق عأ  ‘ ديضأاح تكأرار أو‘ال اجم ع  املوافقة على نص مث      القرارات ساعتبار  حمض 
  وعة القواعد الأيت تعل هأا القأرارات  فه   مقبول سصحة القاعدة أو لعلى العكس م   لك لامليثاقو س  ميك 

ااساس ديضاح الدور ال ي ميك  لقرارات اة عية العامأة أن تؤديأ  يف  و و    العبارة اليت يراد هبا يف"على حدة
س قطأأة تتعلأأق ساملعا أأدات مفاد أأا أن تلأأك القأأرارات ميكأأ  أن تعأأرب عأأ  اتفأأاق  نشأأفة القأأانون العأأريفل تقأأر أيضأأا  

(؛ وانظأأأأأأر مأأأأأأ لك: "ديضأأأأأأاح"مواقفهأأأأأأا سشأأأأأأفن تفسأأأأأأري معأأأأأأني مليثأأأأأأاق اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة م عا أأأأأأدة ) ااطأأأأأرا  أو
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 437, para. 80انظر يف   ا الصدد على و  ؛
 L. B. Sohn, "The UN system as authoritative interpreter of its Law", in United Nations لسبي  املثال

Legal Order, vol. 1, O. Schachter and C. C. Joyner, eds. (Cambridge, American Society of 

International Law/Cambridge University Press, 1995), p. 169-229, at p 177 يتعلأق  )حيأث يشأار في أا
 (و"ن العالقات الودية متفسري  ي حجية لل يثاقاحملك ة قبلت دعال"دىل أن  نيكاراغواسقضية 
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ميكأأ ل يف ظأأرو  معي أأةل أن  31 املأأادة)أ( مأأ  3 الفقأأرةاالتفاقأأات الالحقأأة سأأاملعا املقصأأود يف 
 لةمثأأأ  اة عيأأة العامأأأة ل مأأم املتحأأأد ل(933)أع أأال ااجهأأأ ة العامأأة مل ظ أأأات دوليأأةرتتأأب علأأأى ت
و والواقأأعل حسأأب ا  مأأرت  يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأةل (934)تتجسأأد فيهأأا أو

ع اصأر التفسأري  ات "مأربر لتوصأي  قأرار مجأاعي ساعتبأار  مأ   ال  نفجل (935)ساإلشارة دىل اللج ة
أطأأأرا  الصأأأك امل شأأأئ لل  ظ أأأة  تد ا مانأأأ ل دال31 املأأأادة)أ( مأأأ  3 الفقأأأرةيف دطأأأار  "احلجيأأأة

املؤسسأأأية   ايف العأأأادةل سصأأأفته تفعأأأ  تصأأأر ل علأأأى  أأأو مأأأات  أأأ   ومل اسصأأأفته تالدوليأأأة تصأأأرف
 و(936)مفعضاء يف اةهاو العا  التاسع لل  ظ ة املع ية

 ودىل ممارسأأة م ظ أأة دوليأأةل ولأأيس دىل ممارسأأة جهأأاو تأأاسع مل ظ أأة دوليأأة 2 وتشأأري الفقأأرة (21)
عأأ  رتتأأب علأأى تصأأر  جهأأاو تأأاسع هلأأال فجهنأأا قأأد ت شأأف أيضأأا  قأأد ت دوليأأةم ظ أأة ممارسأأة ومأأع أن 
 م  أجه هتاو أمثر جهاوي  أو تصر 
__________ 

(933) H. G. Schermers and N. M. Blokker, International Institutional Law, 5th revised edition 

(Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2011), p. 854 مجعيأة صأ دوق التعأويض عأ   )حيأث يشأار دىل تفسأريات
 M. Cogen, "Membership, associateال فطأأي للصأأكوك امل شأأئة للصأأ دوق(؛ و ااضأأرار ال امجأأة عأأ  التلويأأث

membership and pre-accession arrangements of CERN, ESO, ESA, and EUMETSAT", International 

Organizations Law Review, vol. 9 (2012), pp. 145-179, at 157-158  اعت أد )حيأث يشأار دىل القأرار الأ ي 
والأأ ي يفسأأر معأأايري االنضأأ ا  دىل  2010 ح يران/يونيأأ  17 لأأس امل ظ أأة ااوروسيأأة للبحأأوث ال وويأأة ساإلمجأأاع يف 

مأ   )أ(3 الفقأرةامل ظ ة ااوروسية للبحأوث ال وويأة امل صأوص عليهأا يف اتفاقيتهأال ماتفأاق الحأق حسأب ا تأ ص عليأ  
 (و1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 املادة

 ,E. Jimémez de Aréchega, "International law in the past third of a century", Recueil des Cours انظر (934)

1978, vol. 159, pp. 1-334, at p. 32 يتعلأق سأجعالن العالقأات الوديأة أن " أ ا القأرار ووو  )حيث يالَح  في أا
يتعلأأق هبأأ   املبأأادئ ااساسأأية وسعأأض  ااراء الأأيت تتشأأاطر ا أطأأرا  امليثأأاق مافأأة في أألأأا   ا حجيأأة سأأيديشأأك  جت

ضأأوء  أأ   الظأأرو ل يبأأدو مأأ  الصأأعب دنكأأار وون اإلعأأالن املأأ مور وحجيتأأ   ال تأأائج الالومأأة امل بثقأأة ع هأأاو ويف
يعترب  ااعضاء أنفسهم قواعد قائ ة م  قواعد القأانون العأريف  م  ال احية القانونيةل سواء سوصف  قرارا  يعرت  مبا

فسأأأر امليثأأأاق مأأأ  خأأأالل االتفأأأاق الالحأأأق وامل ارسأأأة الالحقأأأة مأأأ  جانأأأب مجيأأأع أعضأأأائ "(؛ سوصأأأف  نصأأأا  ي أو
 ,O. Schachter, "General course in public international law" Recueil des Cours... 1982, vol. 178و

p. 9-396, at pp. 113 دمأا مقواعأد عامأة  -مليثأاق مبأادئ ا‘ جتّسأد‘)"ووودن القرارات املعل ة للقوانني اليت تؤوِّل و
ميكأأأ  اعتبار أأأا تفسأأأريا   ا حجيأأأة مأأأ  جانأأأب ااطأأأرا  اللت اماهتأأأا التعا ديأأأة  -يتعلأأأق حبأأأاالت خاصأأأة  في أأأا أو

القائ أأةو وان  أأ   القأأرارات نصأأوص تفسأأريية اتفقأأت عليهأأا مجيأأع الأأدول ااعضأأاءل مأأان مأأ  السأأه  تصأأ يفها 
 P. Kunig, "United Nations Charter, interpretation of", in(؛ و"ض   مصأدر مسأتقر مأ  مصأادر القأانون

Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. X (www.mpepil.comل الصأفحة) 273 
 عيأة العامأأة[ل د ا اعت أدت ستوافأأق اآلراءل ميكأأ  أن )حيأأث يأفيت أن "]قأأرارات اة 275 ل يف الصأفحةتال أأا ومأا

 )انظأر Aust, Modern Treaty Law and Practice(؛ وتفسأري ميثأاق اامأم املتحأدة" ووو يف جو ريا   تؤدي دورا  
التأداسري الراميأة سشأفن  51/210 ر دىل أن قرار اة عية العامةا)حيث يش 213 أعال (ل الصفحة 525 احلاشية

ميكأأ  اعتبأأار  اتفاقأأا  الحقأأا  سشأأفن ‘ 1996 مأأانون ااول/ديسأأ رب  17 املأأؤرخ علأأى اإلر أأاب الأأدويلدىل القضأأاء 
 وم  القرارات اليت يشري دليها املؤلفون معت دة ستوافق اآلراءو تفسري ميثاق اامم املتحدة(و

(935) WTO Appellate Body Report, United States — Measures Affecting the Production and Sale of 
Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R, adopted 24 April 2012, para. 265و 

(936) Y. Bonzon, Public Participation and Legitimacy in the WTO (Cambridge, Cambridge University 
Press, 2014), pp. 114-115و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mpepil.com
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" ممارسأأة مرتتبأة علأىتكأون " قأدواالتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة ل طأرا ل الأيت  (22)
هأأا امل ارسأأة الأأيت تتبعسمرتبطأأة ارتباطأأا  وثيقأأا  أحيانأأا  قأأد تكأأون "ل هأأا"متجسأأدة في م ظ أأة دوليأأة أو

ل يف ناميبيأأافعلأأى سأأبي  املثأأالل خلصأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف فتوا أأا سشأأفن نفسأأهاو  امل ظ أأة
مأأأ  ميثأأأاق  27 املأأأادةمأأأ   3 الفقأأأرةمتفقأأأة" الأأأواردة يف ]ووو[  معأأأرض تفسأأأري ا لعبأأأارة "أصأأأوات

اامأأم املتحأأدةل دىل أهنأأا تشأأ   أصأأوات امل ت عأأني عأأ  التصأأويتل معت أأدة يف  لأأك أساسأأا  علأأى 
ممارسة اةهاو املخأتص يف امل ظ أةل مأع ديقاهنأا يف الوقأت نفسأ  سأفن تلأك امل ارسأة مانأت آنأ اك 

 ء:"مقبولة ع وما " لدى الدول ااعضا
تقأأأد  أع أأأال  لأأأس اامأأأ  علأأأى مأأأدى فأأأرتة طويلأأأة أدلأأأة وفأأأرية علأأأى أن "ووو  

الأأدائ ونل سأأي ا ااعضأأاء  القأرارات الرئاسأأية واملواقأأ  الأأيت يتخأأ  ا أعضأاء اجمللأأسل وال
َفسأأرت تفسأأريا  ثاستأأا  ومتسأأقا  ممارسأأَة االمت أأاع الطأأوعي مأأ  جانأأب أي عضأأو دائأأم سفهنأأا 

و  ا اإلجراء الأ ي اعت أد   لأس اامأ ل و القرارات عت ادتشك  عائقا  حيول دون ا ال
ل مأان مقبأوال  ع ومأا  1965 مأ  امليثأاق يف عأا  27 واتُبع دون تغيأري سعأد تعأدي  املأادة

 و(937)اامم املتحدة ويدل على وجود ممارسة عامة لتلك امل ظ ة" لدى أعضاء
أمثأأأر مأأأ  أجهأأأ ة امل ظ أأأة  ويف تلأأأك القضأأأيةل أمأأأدت احملك أأأة ممارسأأأَة جهأأأاو واحأأأد أو 

الدولية وم لك "القبول العا " هب   امل ارسأة لأدى الأدول ااعضأاءل ووصأفت املأ يج الأ ي ن أع 
واتبعت احملك ُة  أ ا الأ هج يف فتوا أا و (938)لل  ظ ة" سني   ي  الع صري  ساعتبار  "ممارسة عامة

 ي:يل ل فرأت مااآلثار القانونية ال اشئة ع  تشييد جدار يف اارض الفلسطي ية احملتلةسشفن 
للج عية العامةل علأى ال حأو الأ ي تطأورت  املقبولة"تعترب احملك ة أن امل ارسة  

 و(939)"م  امليثاق 12 م  املادة 1 دلي ل تتفق مع الفقرة

__________ 

(937) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 
Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, p. 16, at p. 22و 

(938) H. Thirlway, "The law and procedure of the International Court of Justice 1960-1989, Part Two", 
British Yearbook of International Law 1990, vol. 61, pp. 1-133, at pp. 76  دشأارة ")حيأث  ُمأر أن

دىل ممارسأة  تتبعهأا امل ظ أة   امل ظ أة يُفأرتض أن املأراد هبأا اإلحالأة ال‘ تتبعها‘احملك ة دىل امل ارسة ساعتبار ا ممارسة 
موافأأأق عليهأأأأا  اص القأأأانون الأأأأدويلل سأأأ  دىل ممارسأأأة متبعأأأأة أومكيأأأان قأأأانوين يف عالقاهتأأأأا مأأأع غري أأأا مأأأأ  أشأأأخ

حتظأأى سأأاالحرتا  علأأى صأأعيد امل ظ أأة سفسأأر او ويتبأأني يف ضأأوء  لأأك أن امل ارسأأة ووو د أأا  أأي اعأأرتا  مأأ   أو
جانأأب ااعضأأاء اآلخأأري  يف  لأأس اامأأ  يف  لأأك الوقأأتل سأأ  ومأأ  جانأأب مجيأأع الأأدول ااعضأأاء مأأ  خأأالل 

     القرارات"و قبوهلا الض رل سصحة

(939) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 150 ( ) اآلثأار القانونيأة ال اشأئة عأ  تشأييد )التوميأد مضأا

 و)فتوى حمك ة العدل الدولية لجدار يف اارض الفلسطي ية احملتلة
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ل أمأدت احملك أة ضأ  ا  أن قبأول (940)وساحلديث ع  "امل ارسة املقبولة للج عية العامة" 
اتفاقهأا يسأ ح سجثبأات الدول ااعضأاء الضأ ر سامل ارسأة الأيت تتبعهأا امل ظ أة يف تطبيأق املعا أدة 

 و(941)على تفسري حكم املعا دة  ي الصلة
"امل ارسأأأة  ات الصأأألة  أأأي يف العأأأادة وعلأأأى  أأأ ا ااسأأأاسل مأأأ  املعقأأأول أن نعتأأأرب أن  (23)

ل أي أنأأأ  "د ا أوملأأت الأأدول دىل م ظ أأأة  أداَء (942)ممارسأأة َمأأْ  يقأأع علأأأى عأأاتقهم واجأأب ااداء"
أنشطة معّي ة مبوجب معا أدةل فأجن ميفيأة ت فيأ  تلأك اانشأطة ميكأ  أن تشأك  ممارسأة يف دطأار 

وجأأود اتفأأاق سأأني ااطأأرا  ثبأأت تمأأ   أأ ا القبيأأ   ت ممارسأأةاملعا أأدة؛ لكأأ  البأأت في أأا د ا مانأأ
 و(943)سشفن تفسري املعا دة قد يتطلب أخ  عوام  أخرى يف احلسبان"

ل دىل توصأيات صيد احليتان يف أنتارمتيكاوعلي  أشارت حمك ة العدل الدوليةل يف قضية  (24)
مبوجأب )غري مل ِمة( أصدرهتا اللج ة الدولية لشؤون صيد احليتان )و و اسم م ظ ة دولية م شأفة 

ل واسأأم جهأأاو مأأ  أجهأأ ة االتفاقيأأة(ل ففوضأأحت أن (944)االتفاقيأأة الدوليأأة لت ظأأيم صأأيد احليتأأان
ستصأأويت ساإلمجأأاعل قأأد تكأأون هلأأا أمهيأأة سال سأأبة   أأ   التوصأأيات "حي  أأا تُعت أأد ستوافأأق اآلراء أو

ضأأأا  ومأأأع  لأأأكل أسأأأدت احملك أأأة يف الوقأأأت  اتأأأ  أيو (945)ال ظأأأا  املرفأأأق هبأأأا" لتفسأأأري االتفاقيأأأة أو
 :مالحظة حت يرية مفاد ا ماآليت

لقأأأأأرارات واملبأأأأأادئ لتأأأأويل أسأأأأأرتاليا ونيوويل أأأأأدا أمهيأأأأة قانونيأأأأأة مبالغأأأأأا  فيهأأأأا ووو " 
أن الكثأري  فيأ مر أوال  و التوجيهية الصادرة على سأبي  التوصأية الأيت يعت أد عليهأا الَبلأدان

مأأ  قأأرارات اللج أأة الدوليأأة لشأأؤون صأأيد احليتأأان اعُت أأد دون احلصأأول علأأى تفييأأد مجيأأع 
وسالتأأايلل فأأجن و الأدول ااطأأرا  يف االتفاقيأةل ودون موافقأأة الياسأأان علأى وجأأ  اخلصأوص

 لل أأأأادة الثام أأأأة عتأأأأرب اتفاقأأأأا  الحقأأأأا  سشأأأأفن تفسأأأأري معأأأأنّي ميكأأأأ  أن تُ   أأأأ   الصأأأأكوك ال
قأأأة  تثبأأأت اتفأأأاق ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدةل سأأأاملعا املقصأأأود يف ممارسأأأة  الح وال

تفاقيأأة فيي أأا ال 31 مأأ  املأأادة 3 مأأ  الفقأأرة)أ( و)ب(ل علأأى التأأوايلل  الفقأأرتني الفأأرعيتني
 و(946)لقانون املعا دات"

__________ 

 واملرجع نفس  (940)

؛ (25)-(13) الفقأأرات[ل 9] 10 مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 2 التعليأأق علأأى اة لأأة الثانيأأة مأ  الفقأأرةأعأأال  انظأر  (941)
 ,J. Aratoو؛ 22 ل الفقأرة432-431 أعأال (ل الصأفحتان 414 )انظأر احلاشأية ... Villiger, Commentaryو

"Treaty Interpretation and Constitutional Transformation", Yale Journal of International Law, 

vol. 38, No 2 (2013), pp. 289-357, at p. 322و 

(942) Gardiner, Treaty Interpretation و281 الصفحةأعال (ل  392 )انظر احلاشيةل 

 واملرجع نفس  (943)

(944) S. Schiele, Evolution of International Environmental Regimes: The Case of Climate Change 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2014), pp. 37-38; A. Gillespie, Whaling Diplomacy: 

Defining Issues in International Environmental Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2005), p. 411و 

(945) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 
2014, p. 226و 

 و83 الفقرةل 257 الصفحةل املرجع نفس  (946)
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تسأأأتبعد أن قأأأرارا  معّي أأأا  اعُت أأأد سأأأدون تفييأأأد مجيأأأع  غأأأري أن  أأأ   املالحظأأأة التح يريأأأة ال (25)
فرادى الدول ااعضأاء لممارسة  وق  أومليكون جتسيد  ترتتب علي  أوول ااعضاءل ميك  أن الد

 و(947)32 سعني االعتبار مبوجب املادة انؤخ ييف تطبيق املعا دة 

 نفسها دوليةال  ظ ةممارسة امل  
دىل شأك  آخأر مأ  أشأكال امل ارسأة الأيت  [11] 12 مأ  مشأروع االسأت تاج 3 تشري الفقرة (26)

حأأد  يفممارسأأة امل ظ أأة : مل ظ أأة دوليأأةل و أأي م شأأئتفسأأري صأأك سيتعلأأق  قأأد تكأأون  ات صأألة في أأا
 لالقضأأأأايا سعأأأأض و ويفل أي "ممارسأأأأتها اخلاصأأأة" ساعتبار أأأأا خمتلفأأأأة عأأأ  ممارسأأأأة الأأأأدول ااعضأأأاء اهتأأأا

دون  امل شأأئةأخأأ ت حمك أأة العأأدل الدوليأأة ممارسأأة م ظ أأة دوليأأة يف اعتبار أأا ع أأد تفسأأري ا للصأأكوك 
و  بأأأأت احملك أأأأة سوجأأأأ  خأأأأاص دىل أن و قبوهلأأأأا اإلشأأأأارة دىل ممارسأأأأة الأأأأدول ااعضأأأأاء يف امل ظ أأأأة أو

 و(948)قد تستحق ا ت اما  خاصا " يف ع لية التفسريووو "امل ارسة اخلاصة" مل ظ ة دولية "
أ ليأة اة عيأة العامأة لقبأول دولأة يف وعلى سبي  املثالل  مرت احملك ة يف فتوا ا سشفن  (27)

 :يلي ما اامم املتحدة
ا أأاَ  القأأرار ساسأأم امل ظ أأة سشأأفن مسأأفلة  4 "ااجهأأ ة الأأيت أسأأ دت دليهأأا املأأادةُ  

تقأأرر نأأوو هلأأا أن  االنضأأ ا  دليهأأا دأسأأت علأأى تفسأأري الأأ ص مبعأأا أن اة عيأأة العامأأة ال
س اء  على توصية م   لس اام " قبول دولة دال

 و(949)
مأأ  املأأادة السادسأأة مأأ   22 انطبأأاق الفأأرعوساملثأأ ل أشأأارت احملك أأةل يف فتوا أأا سشأأفن  (28)

ل دىل أع أأأال أجهأأ ة امل ظ أأةل ع أأدما ت اولأأت ممارسأأأة اتفاقيأأة امتيأأاوات اامأأم املتحأأدة وحصأأاناهتا
 :"اامم املتحدة"

حدث يف سعض ااحيانل حسب معلومأات قأدمها اامأني  "م  ناحية ع ليةل 
سفشخاص  -  تل  يف طبيعتها سصورة مت ايدة - العا ل أن أناطت اامم املتحدة مها 

 مجيع     احلاالت ُيستدل م  ممارسة  و ووو ويفيت تعون مبرم  موظفي اامم املتحدة ال
 

__________ 

 ,Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory انظأر (947)

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149 د1600 )حيأث أشأري دىل قأرار اة عيأة العامأة(-
عضأأأوا  عأأأ   23 ل مأأأع امت أأأاعصأأأوتا   16 مقاسأأأ  صأأأوتا   60 )اعُت أأأد سفغلبيأأأة 1961 نيسأأأان/أسري  15 املأأأؤرخ (15

 (18-)د1913 الشأأأأأرقية( وقأأأأأرار اة عيأأأأأة العامأأأأأةأوروسأأأأأا مأأأأأ هم االحتأأأأأاد السأأأأأوفيايت ودول أخأأأأأرى مأأأأأ   التصأأأأأويتل
 (و(دسبانيا والربتغال)صوتا  مقاس  صوتني  91 )اعُت د سفغلبية 1963 مانون ااول/ديس رب  13 املؤرخ

(948) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1996, p. 66, at p. 74; See also D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités 

d’organisationsوinternationals (Paris, Pedone, 1981), pp. 379-384 

(949) Competence of Assembly regarding admission to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1950, p. 4, at p. 9و 
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حأأول وعلأأى ااخأأص أعضأأاء اامأأم املتحأأدة أن ااشأأخاص الأأ ي  يعيَّ أأون علأأى  أأ ا ال 
 و(950)"22 عتربون خرباء موفدي  يف مها  حسب معا الفرع    اللجان واهليئاتل يُ 

امل ظ أأأة االستشأأأارية احلكوميأأأة ويف الفتأأأوى الأأأيت أصأأأدرهتا حمك أأأُة العأأأدل الدوليأأأة سشأأأفن  (29)
نفسأأأها يف ت فيأأأ  ل أشأأأارت احملك أأأة دىل "امل ارسأأأة الأأأيت تتبعهأأأا امل ظ أأأُة الدوليأأأة لل الحأأأة البحريأأأة

 و(951)االتفاقية" موسيلة  م  وسائ  التفسري
ل السأبب الأ ي ميكأ  سعأض نفقأات اامأم املتحأدةوأوضحت احملك ةل يف فتوا ا سشأفن  (30)

تفسأري س  ات صألةيف  لك ممارسة جهأاو سعي أ ل  أن نع  ممارسة م ظ ة دوليةل يف حد  اهتال مبا
  شئ:صكها امل
قدمأأة أث أأاء صأأياغة امليثأأاق القائلأأة ستخويأأ  حمك أأة العأأدل "مل تُقبأأ  االقرتاحأأات امل 

و الدوليأأة الصأأالحية ال هائيأأة لتفسأأري امليثأأاق؛ واحملك أأة اآلن سصأأدد دصأأدار رأي استشأأاري
ل نأأب س أأاء  علأأى  لأأك أن يقأأو  مأأ  جهأأاول يف سأأادئ 1945 وحسأأب املتأأوخى يف عأأا 

فج ا اعت د  لس اام  مأثال  قأرارا  يُأ عم أن القصأد م أ  و اامر على ااق ل ستحديد واليت 
د ن   و صون السال  واام  الدولينيل وحت َّ  اامأنُي العأا  الت امأات  ماليأة وفقأا  لواليأة أو

 و(952)"‘نفقات امل ظ ة‘سد م  اعتبار     املبالغ م   وردا يف القرار امل مورل فال
حتديد جهأة معيّ أة متتلأك "الصأالحية عد  ة نفسهال أي وتتقاسم م ظ ات دولية مثرية الس  (31)

ففضحى االست تاج ال ي استخلصت  احملك ة مأ   أ ا الظأر  مقبأوال   شئو ال هائية لتفسري" صكها امل
سعأأض ومأأان خلأأوص احملك أأةل يف فتوا أأا سشأأفن و (953)ع ومأأا  ساعتبأأار  يسأأري علأأى امل ظ أأات الدوليأأة

يف  لك ممارسأة جهأاو واحأد  است دت  م  ممارسِة م ظ ة دوليةل مبال دىل افرتاض نفقات اامم املتحدة
 و(954)أمثر م  أجه هتال شكال  م  أشكال االعرتا  هب   امل ارسة وسيلة  للتفسري أو

__________ 

(950) Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 177, at p. 194, para. 48و 

(951) Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169و 

(952) Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 168و 

 J. Klabbers, An Introduction to Institutional Law, 2nd edition (Cambridge, Cambridgeانظأر  (953)

University Press, 2009), p. 90؛ وC.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of 

International Organizations, 2nd edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), p. 25؛ 
 ,J. E. Alvarez, International Organizations as Law-Makers (Oxford, Oxford University Pressو

2006), p. 80و ؛Rosenne, Developments in the Law of Treaties ...  ل (أعأأال  900 احلاشأأية)انظأأر
 و225-224 الصفحتان

 779 )احلاشأية "... Lauterpacht, "The development of the law of international organizationانظأر  (954)
.N.M؛ و460 أعأأال (ل يف الصأأفحة Blokker, "Beyond ‘Dili’: on the powers and practice of

international organizations", in State, Sovereignty, and International Governance, G. Kreijen, ed. 

(Oxford, Oxford University Press, 2002), pp. 299-322, at pp. 312-318و 
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لل  ظ أأأات الدوليأأأة مأأأ  خأأأالل   شأأأئةومأأأ  املتفأأأق عليأأأ  ع ومأأأا  أن تفسأأأري الصأأأكوك امل (32)
ل ومأأع  لأأك  أأة سعأأض أوجأأ  (955)التفسأأري مأأ  وسأأائ   ات صأألةممارسأأة أجه هتأأا يشأأك  وسأأيلة 

"امل ارسأأأة اخلاصأأة" مل ظ أأة دوليأأةل اغأأأراض  صأألةاالخأأتال  سأأني املأأؤلفني سشأأأفن ميفيأأة توضأأيح 
وميكأأ ل علأأأى أقأأ  تقأأأديرل اعتبأأار تلأأأك و (956)التفسأأريل يف ضأأأوء قواعأأد فيي أأأا لتفسأأري املعا أأأدات
سجشأأارهتا دىل أع أأال صأأادرة  واحملك أأةلو (957)32 امل ارسأأة وسأأيلة تفسأأري تك يليأأة مبوجأأب املأأادة

سأأفن تلأأك  قأأد اعرتفأأتل (958)عأأ  م ظ أأات دوليأأة اعُت أأدت رغأأم معارضأأة سعأأض الأأدول ااعضأأاء
ممارسأأة ) ات وون أمأأرب( ع ومأأا  ااع أأال قأأد تشأأك  ممارسأأة  اغأأراض التفسأأريل ولك هأأا ليسأأت 
غأأري أن و 31 املأأادةمأأ   3 الفقأأرةتثبأأت اتفاقأأا  سأأني ااطأأرا  سشأأفن التفسأأريل وتقأأع ضأأ   نطأأاق 

تكأأون  املأأؤلفني يتفقأأونل دىل حأأد سعيأأدل علأأى أن ممارسأأة م ظ أأة دوليأأةل يف حأأد  اهتأأال غالبأأا  مأأا
ضأوء  الأ ي وردت فيأ  ويفمفيدة أيضا  يف توضيح املعا املعتأاد ملصأطلحات املعا أدة يف السأياق 

 و(959)موضوع املعا دة والغرض م ها
__________ 

(955) C. Brölmann, "Specialized rules of treaty interpretation: international organizations", in Hollis, 
The Oxford Guide to Treaties ل يف 534-507 أعأأأأأال (ل الصأأأأأفحات 797 )انظأأأأأر احلاشأأأأأية

 S. Kadelbach, "The interpretation of the Charter", in The Charter of the؛ و521-520 الصأفحتني

United Nations: A Commentary, 3rd edition, B. Simma and others, eds. (Oxford, Oxford 

University Press, 2012), p. 71, at p. 80؛ وGardiner, Treaty Interpretation (392 انظأأر احلاشأأية 
 و181و 127 (ل الصفحتانأعال 

(956) Gardiner, Treaty Interpretation  ؛ و282 ل الصأأأفحة(أعأأأال  392 احلاشأأأية)انظأأأرSchermers and 

Blokker, International Institutional Law  و؛ 844 ل الصأفحة(أعأال  933 احلاشأية)انظأرJ. Crawford, 

Brownlie’sPrinciplesofPublicInternational,Law, 8th edition (Oxford, Oxford University Press 

2012), p. 187؛ وKlabbers, An Introduction to Institutional Law ل (أعأأال  953 احلاشأأيةل )انظأأر
 Partial Award on the Lawfulness of the Recall of the Privately Held ؛ وانظر أيضا  90-89 الصفحتان

Shares on 8 January 2001 and the Applicable Standards for Valuation of those Shares, 22 

November 2002, UNRIAA, vol. XXIII (Sales No. E/F.04.V.15), pp. 183-251, at p. 224, para. 145و 

مشأأأروع مأأ   4 الفقأأرةالأأواردة يف  "امل ارسأأة الالحقأأة ااخأأرى"يف تعريأأأ  يف قأأراءة ثانيأأة قأأد تعيأأد اللج أأة ال ظأأر  (957)
د ا مأأأان ي بغأأأي تصأأأ ي  ممارسأأأة  مأأأ  أجأأأ  توضأأأيح مأأأا 4 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 3 الفقأأأرةو  [1] 2 االسأأأت تاج

والأت حأىت اآلن مقتصأرة علأى ممارسأة ااطأرا ؛ انظأر تقريأر  م ظ ة دولية يف حد  اهتا ض    أ   الفئأة الأيت مأا
الثام أة والسأتونل الوثائق الرمسية للج عية العامةل الأدورة ة ة القانون الدويل ع  أع ال دورهتا اخلامسة والستنيل 

 و15و 14 (ل الفص  الراسعل الصفحتانA/68/10) 10 امللحق رقم

 ,Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territoryانظأر  (958)

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149  حيأأأأث أشأأأأري دىل قأأأأرار اة عيأأأأة(
ل مأأأأع صأأأأوتا   16 صأأأأوتا  مقاسأأأأ  60 )اعُت أأأأد سفغلبيأأأأة 1961 نيسأأأأان/أسري  15 ( املأأأأؤرخ15-)د1600 العامأأأأة
عضأأأأوا  عأأأأ  التصأأأأويتل مأأأأ هم االحتأأأأاد السأأأأوفيايت ودول أخأأأأرى مأأأأ  أوروسأأأأا الشأأأأرقية( وقأأأأرار اة عيأأأأة  23 امت أأأأاع
صأأأوتا  مقاسأأأأ  صأأأأوتني  91 )اعُت أأأأد سفغلبيأأأأة 1963 نون ااول/ديسأأأ ربمأأأأا  13 ( املأأأأؤرخ18-)د1913 العامأأأة

 )دسبانيا والربتغال((و

ضأأأ  ا  يف الوثأأأائق  أغراضأأأها ومهامهأأأال حسأأأب ا حُتأأأّدد صأأأراحة أوووو اسأأأتخدمت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة عبأأأارة " (959)
 Reparations for injuries suffered in the service of the Unitedامل شأئة هلأا وحسأب ا يتجسأد يف امل ارسأة"ل

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 180و 

http://undocs.org/ar/A/68/10
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أمثلأأأأة معي أأأأة "أن ل [1] 2 االسأأأأت تاجوقأأأأد أمأأأأدت اللج أأأأةل يف تعليقهأأأأا علأأأأى مشأأأأروع  (33)
ل يف حتديأأأأأأد املعأأأأأأا العأأأأأأادي تسأأأأأأهم ال ل أوتسأأأأأأا م ل  ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة واالتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأةل

 أ   و و (960)ضوء موضوع املعا دة والغرض م ها" لل صطلحات يف السياق ال ي وردت في  ويف
 و ارسة امل ظ ة الدولية نفسهاسال سبة ملأيضا   مه ة االعتبارات

مأأأ   1 الفقأأأرةارسأأأة اخلاصأأأة" مل ظ أأأة دوليأأأة مأأأ   امل ك أأأة "لل  الصأأألةومأأأ  مث ُتسأأأت د  (34)
ل علأأأأأى وجأأأأأ  وتسأأأأأ ح تلأأأأأك القواعأأأأأدو 1969 مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لعأأأأأا  32 املأأأأأادةو  31 ةاملأأأأأاد

يف  لأأأك ممارسأأأة جهأأأاو واحأأأد  ل مبأأأانفسأأأهاسأأأفن تؤخأأأ  يف االعتبأأأار ممارسأأأة امل ظ أأأة  اخلصأأأوصل
يف  لأك  هأال مبأام  غأرضالاملعا أدة و موضأوع تحديأد  ات صألة س ا أمثر م  أجه هتال ساعتبار  أو

 و(961)31 املادةم   1 الفقرةوظيفة امل ظ ة الدولية املع يةل مبوجب 
تطبيأأق قواعأأد التفسأأري الأأواردة يف  1969 لعأأا  مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا 5 وسالتأأايلل جتيأأ  املأأادة (35)

يشأأ    مبأأا امل شأأئل هايف تفسأأري صأأك لم ظ أأة دوليأأةعلأأى  أأو يراعأأي ممارسأأة  32و 31 املأأادتني
أن تسأهم تلأك الع اصأر يف أيضأا  ميكأ  على   ا ال حأول و و (962)املؤسسي اخلاصطاسعها مراعاة 

قأأاسال  للتطأأور عأأرب الأأ م   مل ظ أأة دوليأأة مأأا مل شأأئالصأأك اد ا مأأان معأأا س أأد مأأ  س أأود  حتديأأد مأأا
 و(963)الل وحتديد ميفية حدوث   ا التطور د ا صح اامر أ 

__________ 

علأأأأى وجأأأأ  أيضأأأأا  وانظأأأأر أعأأأأال ؛  429 واحلاشأأأأية 1 ( مأأأأ  التعليأأأأق علأأأأى مشأأأأروع االسأأأأت تاج15) انظأأأأر الفقأأأأرة (960)
 ,Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objectionsاخلصأوص

Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at pp. 306-307, para. 67و 

 South-West Africa-Voting Procedure, Advisory Opinion of June 7th, 1955, I.C.J. Reports انظأر (961)

1955, p. 67, Separate Opinion of Judge Lauterpacht, at p. 106 "( التفسأري الصأحيح للصأأك  دنووو
الأأ ص الرمسأأي للصأأك ااصأألي فحسأأبل سأأ  وميفيأأة دع الأأ  يف امل ارسأأة  نأأب أن يفخأأ  يف االعتبأأار ال امل شأأئ

 ضوء االجتا ات اليت تتكش  يف دورة حياة امل ظ ة"(و الفعلية ويف

أأ (962) ت الدوليأأة ميكأأ  أن يسأأفرل د ا مأأان الطأأاسع املؤسسأأي اخلأأاص لأأبعض امل ظ أأا اح لتبأأني مأأارّ  أأة نقأأاش دائأأر سأأني الشُّ
للصأكوك املأ مورة يسأتلهم القأانون أيضأا  ل ع  تفسأري "دسأتوري"  شئةمقرتنا  ساملبادئ والقيم املكرسة يف صكومها امل
 J.E. Alvarez, "Constitutional interpretation in international الدسأتوري الأوطر؛ انظأرل علأى سأبي  املثأالل

organizations", in The Legitimacy of International Organizations J.-M. Coicaud and V. Heiskanen, 

eds. (Tokyo, United Nations University Press, 2001), pp. 104-154;.L’acteconstitutifde",Peters.A

l’organisation internationale", in E. Lagrange and J.-M. Sorel, eds., Droit des organisations 

internationales (Paris, LGDJ, 2013), pp. 216-218; M.ofInternational’Constitutionalization‘",Wood

Law: A Sceptical Voice", in International Law and Power: Perspectives on Legal Order and Justice. 

Essays in Honour of Colin Warbrick, K.H. Kaikobad and M. Bohlinder, eds. (Leiden/Boston, 

Brill/Nijhoff, 2009), pp. 85-97و 
(963) Legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia (South West 

Africa) notwithstanding Security Council resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, pp. 31-32, para. 53 ؛ (30)-(24) الفقأأراتل [ والتعليأأق عليأأ 3] 8 مشأأروع االسأأت تاجأيضأأا  انظأأر ؛ و
 "Schmalenbach, "Art. 5؛ و31 ل الفقأأرة537 أعأأال (ل الصأأفحة 439)احلاشأأية  ووو"Dörr, "Article 31و
 و7 ل الفقرة92 ل الصفحة(أعال  901 احلاشية)
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ل دىل ممارسة م ظ ة دولية سرمتهال وليس دىل ممارسة 2 ل على غرار الفقرة3 وتشري الفقرة (36)
عأأ  تصأأر  جهأأاو  جهأأاو تأأاسع مل ظ أأة دوليأأةل ان ممارسأأة امل ظ أأة الدوليأأة املع يأأة ميكأأ  أن ت شأأف

ومفهأو  أن ممارسأة م ظ أة و (964)أمثأر جهاوي  أوتصر  أيضا  ع   واحدل ولك  ميك  أن ت شف
د ا مانأأأت تلأأأك امل ظ أأأة تت تأأأع  دال  شأأأئتفسأأأري صأأأكها امل ات صأأألة سميكأأأ  أن تكأأأون  ال دوليأأأة

تتجأاوو امل ظ أات الدوليأة حأدود سألطتها  سالصالحية الالومةل ان   اك شأرطا  عامأا  يقتضأي أال
 و(965)ونطاق صالحيتها

يت أاول الأ ي  5 دىل مشروع االسأت تاج [11] 12 م  مشروع االست تاج 3 وتست د الفقرة (37)
ل علأى ال حأو الأ ي عرفأت سأ  يف املعا أدةتلأك معا أدة يف تطبيأق يف طأرا  ل "امل ارسة الالحقة" 
أن ممارسأأأة م ظ أأأة دوليأأأةل يف حأأأد  اهتأأأال يف  5 يعأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج و وال4 مشأأأروع االسأأأت تاج

 و (966)32و 31 مبوجب املادتني  ات صلةميك  أن تكون ممارسة  ال  شئامل هاتطبيق صك

 "قواعد امل ظ ة"   سدون اإلخالل  -4 الفقرة  
مأ  اتفاقيأة فيي أال واسأتعريت صأياغتها  5 املأادة [11]12مأ  مشأروع  4 تعكس الفقرة (38)

ل وتكفأأ  انطبأأاق 3 دىل 1 وت طبأأق الفقأأرة علأأى احلأأاالت املشأأ ولة سأأالفقرات مأأ و مأأ  تلأأك املأأادة
 ات صأألة مأأأ  قواعأأأد الل سأأأفي قواعأأأد القواعأأد املشأأأار دليهأأأا فيهأأا وتفسأأأري ا وتطبيقهأأأا "دون دخأأ

 )ي( مأ 1 الفقأرة ويتعني فهم عبارة "قواعد امل ظ ة" على غرار الفهم املقصود م ها يفو امل ظ ة"
سأأأؤولية مب املأأأواد املتعلقأأأة )ب( مأأأ 2 ل ومأأأ لك يف املأأأادة1986 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  2 املأأأادة

 و 2011 امل ظ ات الدولية لعا 
يف تعليقهأأأا العأأأا  علأأأى املأأأواد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية امل ظ أأأات الدوليأأأة وقأأأد  مأأأرت اللج أأأة  (39)

 :يلي ما 2011 لعا 
يتعلأق سسألطاهتا ومهامهأال  "و  اك فوارق جّد ساروة في ا سني امل ظ ات الدولية في ا 

وحجأم عضأأويتهال والعالقأات سأأني امل ظ أة وأعضأأائهال ودجأراءات التأأداولل واهليكأ  واملرافأأقل 
 و(967)القواعد ااساسية اليت تش   االلت امات التعا دية اليت تتح لها"فضال  ع  

__________ 

 و21 الفقرةأعال (  439 )احلاشية Dörrانظر  (964)

(965) Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 168 "( القأولسأوغ ت اتولكأ  ع أدما تتخأ  امل ظ أة دجأراءووو 

تتجأأأاوو  سفحأأأد ااغأأراض الأأأيت أعل أأت ع هأأأا اامأأم املتحأأأدةل يُفأأرتض أن تلأأأك اإلجأأراءات الهنأأا ت اسأأأب الوفأأاء د
 و"(تهايونطاق صالحامل ظ ة  حدود سلطة

و سيأد أن اللج أة قأد تعيأد ال ظأر يف هنايأة املطأا  5 ( مأ  مشأروع االسأت تاج14) انظر أعال  التعليق على الفقرة (966)
مأ  أجأ  توضأيح العالقأة سي ه أاو وانظأر  [11] 12 وع االسأت تاجيف ضأوء مشأر  5 يف صياغة مشروع االسأت تاج

 أعال و 957 أيضا  احلاشية

)تقرير ة أة القأانون الأدويل عأ  أع أال  (7) مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية امل ظ ات الدوليةل تعليق عا ل الفقرة (967)
( A/66/10) 10 السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأمالوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأةل الأأدورة دورهتأا الثالثأأة والسأأتنيل 

 (و88 ل الفقرة87 الفص  اخلامسل الصفحة
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ميكأ  أن  ل أن "قواعأد" تفسأري أمثأر حتديأدا  " ات صألة"يف مجلأة أمأورل 4 وتعر الفقأرة (40)
مل ظ أة دوليأأةل قأد تكأون هلأا ااسأبقية علأأى قواعأد التفسأري العامأة مبوجأأب  م شأئيتضأ  ها صأك 

ل علأأى سأأبي  املثأأالل س أأدا  يأأ ص علأأى  شأأئفأأج ا تضأأ   الصأأك املو (968)1969 لعأأا  اتفاقيأأة فيي أأا
اتباع دجراء خاص يف تفسري الصكل فل ا أن نفرتض أن ااطرا ل ع دما تتوصأ  دىل اتفأاق سعأد 

سالتوصأأأأأ  دىل اتفأأأأأاق الحأأأأأق مبوجأأأأأب  جأأأأأراءعلأأأأأى  أأأأأ ا اإل لتفأأأأأا تقصأأأأأد اال دسأأأأأرا  املعا أأأأأدةل ال
ومع  لكل قد يكون اإلجراء اخلاص مبوجأب املعا أدة واتفأاق الحأق و 31 املادةم   )أ(3 الفقرة

متأأأأأوافقني د ا مانأأأأأت هل أأأأأا "مهأأأأأا  خمتلفأأأأأة وآثأأأأأار قانونيأأأأأة  31 املأأأأأادةمأأأأأ   )أ(3 الفقأأأأأرةمبوجأأأأأب 
موضأأأأوعية صأأأأرحية سشأأأأفن  قليلأأأأة تتضأأأأ   قواعأأأأد دجرائيأأأأة أو م شأأأأئةو أأأأة صأأأأكوك و (969)خمتلفأأأأة"
د" التفسأأري " ات الصأألة" صأأياغة صأأرحية يف "قواعأأ غأن تصأأا  يس مأأ  الضأأروريولأأو (970)تفسأأري ا
 املسأأأأأأأتقرةاسأأأأأأأت باطها مأأأأأأأ  "امل ارسأأأأأأأة  ؛ سأأأأأأأ  ميكأأأأأأأ  اإلشأأأأأأأارة دليهأأأأأأأا ضأأأأأأأ  ا  أوامل شأأأأأأأئالصأأأأأأأك 

املسأأأأتقرة لل  ظ أأأأة" مصأأأأطلح أضأأأأيق نطاقأأأأا  مأأأأ  مصأأأأطلح "ممارسأأأأة امل ارسأأأأة "وو (971)"ل  ظ أأأأةل
 امل ظ ة" يف حد  اهتاو

دىل أن أمهية  1986 ي( م  اتفاقية فيي ا لعا )2 وأشارت اللج ة يف تعليقها على املادة (41)
ميكأ  أن تتوقأ  علأى القواعأد واخلصأائص احملأددة الأيت متيأ  تلأك  ممارسة سعي ها تتبعها م ظ أة مأا

 امل شئ:امل ظ ةل على ال حو املبني يف صكها 
"فصحيح أن معظم امل ظ ات الدولية متتلكل سعد عدد م  الس واتل   وعأة  

 اإلشأارة املأ مورةالقصأد مأ  أن  و سيأديتج أ م  قواعد ا ج ءا  ال م  امل ارسات تشك 
 ارسأأة نفأأس الدرجأأة مأأ  اامهيأأة يف مجيأأع امل ظ أأات؛  تأأوحي سأأفي حأأال أن لل أن لأأيس

__________ 

ل (أعأأال  953 احلاشأأية) Klabbers, An Introduction to Institutional Lawانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل  (968)
ل 96 ل والصأأفحة1 ل الفقأأرة89 ل الصأأفحة(أعأأال  901 اشأأيةاحل)" Schmalenbach, "Art. 5؛ و88 الصأأفحة
ل (أعأأأال  955 احلاشأأأية) "... Brölmann, "Specialized rules of treaty interpretation؛ و15 الفقأأأرة

 و32 ل الفقرة538 ل الصفحة(أعال  439 احلاشية)انظر  "... Dörr, "Article 31؛ و522 الصفحة

(969) WTO, Appellate Body Report, United States - Measures Affecting the Production and Sale of 

Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R, adopted 24 April 2012, paras. 252 -257و 

سعأأأض أحكامهأأأا تفسأأأريا   ا حجيأأأةل  يسأأأ ى س أأأود التفسأأأري حيأأأدد اةهأأأاو املخأأأتص ستفسأأأري املعا أأأدة أو معظأأأم مأأأا (970)
 C. Fernández de Casadevante y تضع قواعد حمددة "سشفن" التفسري يف حد  ات ل انظر أن تلك الب ود ال دال

Romani, Sovereignty and Interpretation of International Norms (Berlin/Heidelberg, Springer, 

2007), pp. 26-27؛ وDörr, "Article 31 ..."  و32 الفقرةل 537 ل الصفحة(أعال  439 احلاشية)انظر 

)ي(؛ ومشأأاريع املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأة الأأيت وضأأعتها 2 ل املأأادة1986 انظأأر اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  (971)
الوثأائق الرمسيأة )ب(ل تقريأر ة أة القأانون الأدويل عأ  أع أال دورهتأا الثالثأة والسأتنيل 2 ة ة القانون الدويلل املادة

 الفأأأأأرع  أأأأأاءل (ل الفصأأأأأ  اخلأأأأأامسلA/66/10) 10 دسأأأأأة والسأأأأأتونل امللحأأأأأق رقأأأأأمللج عيأأأأأة العامأأأأأةل الأأأأأدورة السا
 C. Peters, "Subsequent practice and established practice of internationalو؛ 65 الصأأفحة

organizations", Göttingen Journal of International Law, vol. 3 (2011), pp. 617-642و 

http://undocs.org/ar/A/66/10
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أن لكأأأأ  م ظ أأأأة خصأأأأائص ت فأأأأرد هبأأأأا يف  لأأأأك  - علأأأأى نقأأأأيض  لأأأأك - فالصأأأأحيح
 و(972)اجملال"

قأد تكأون أيضأا  وسأيلة لتفسأري الصأكوك  ل  ظ أة"لوهب ا املعال فجن "امل ارسأة املسأتقرة  (42)
 1986 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  2 املأأأادة)ي( مأأأ  1 الفقأأأرةوتعتأأأرب و لل  ظ أأأات الدوليأأأة  شأأأئةامل

"امل ارسأأأة املسأأأأتقرة  (973)املأأأأواد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية امل ظ أأأأات الدوليأأأةمشأأأاريع )ب( مأأأ  2 واملأأأادة
تلك امل ارسة عأ  آثأار قانونيأة خمتلفأة يف وميك  أن تسفر و ل  ظ ة" قاعدة م  "قواعد امل ظ ة"ل

دائ ا  دن مان ي بغي شرح تلك اآلثار يف املقا  ااول وفقا   يس م  الواضحامل ظ ات املختلفةل ول
ومأأع و (974)وفقأأا  للقأأانون املؤسسأأي ااعأأرا ( أو ملصأأادر القأأانون الأأدويل التقليديأأة )املعا أأدات أو
ل  ظ أأة" تشأأَ   عأأادة لل فأأجن "امل ارسأأة املسأأتقرة  لأأكل حأأىت د ا تعأأ ر التع أأيم يف  أأ ا الصأأدد

أعضأاُء امل ظ أة ع ومأا  ودن مأان قبأوهلم  أ ا ضأ  يا  قَبل   ل(975)شكال  حمددا  م  أشكال امل ارسة
 و(976)يف سعض ااحيان

__________ 

(972) Yearbookل 2 )ي( مأ  مشأروع املأادة1 ل التعليأق علأى الفقأرةvol. II (Part Two), chap. II, p. 21 ,1982…
 و(25) الفقرة

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة تقريأأر ة أأة القأأانون الأأدويل عأأ  أع أأال دورهتأأا الثالثأأة والسأأتنيل  (973)
 و62 (ل الفص  اخلامسل الصفحةA/66/10) 10 مللحق رقموالستونل ا

 121 الصأأفحةيف ل (أعأال  927 احلاشأية) "... Higgins, "The Development of international lawانظأر  (974)
تتأأأداخ  سشأأأأك  لصأأأأيق للغايأأأأة"(؛   أأأة جوانأأأأب مأأأأ  تفسأأأري املعا أأأأدات وامل ارسأأأأة العرفيأأأة يف  أأأأ ا اجملأأأأالووو )"
ي بغأأي أن ووو )" 631-630 اتالصأأفحيف ل (أعأأال  971 احلاشأأية) "... Peters, "Subsequent practiceو

ل  ظ أأأة" علأأأى للأأأيس مأأأ  املق أأأع قصأأأر "امل ارسأأأة املسأأأتقرة و (؛ "يعتأأأرب نوعأأأا  مأأأ  القأأأانون الأأأدويل العأأأريف لل  ظ أأأة
القانون الدويل "مان م  احملت   أن ت شف مشام  مأ  اإلشأارة دىل  يس ى قواعد داخليةل فعلى حّد قول ة ة ما

ان هلأ ا القأانونل دىل جانأب ال احيأة الداخليأةل ومأ  ووايأا أخأرىل ناحيأة دوليأة"ل  مل ظ أة مأا‘ الأداخلي‘القانون 
Yearbookل 2 ة)ي( مأ  مشأروع املأاد1 ل التعليأق علأى الفقأرةvol. II (Part Two), chap. II, p. 21 ,1982…

ل (أعأال  933 احلاشأية)انظأر  Schermers and Blokker, International Institutional Lawو؛ (25) الفقأرة
 C. Ahlborn, "The rules of international organizations and ؛ وانظأر مأ  ناحيأة أخأرى766 يف الصأفحة

the law of international responsibility", International Organizations Law Review, vol. 8 (2011), 

pp. 397-482, at pp. 424-428و 

(975) Blokker,Beyondو312 ل الصفحة(أعال  954 احلاشية)انظر  "... ’Dili‘" 

(976) Lauterpacht, "The development of the law of international organization ..." (أعأأال  779 احلاشأأية) ل
 "... Higgins, "The Development of international law يئأة العضأوية العامأة"(؛ و قبأول"ووو ) 464 الصأفحة

درجأأة أقأأ  مأأ  اامهيأأأة سأأجيالء )"قأأد يُكتفأأى   أأال مقارنأأة  مبواضأأع أخأأرىل  121 ل الصأأفحة(أعأأال  927 احلاشأأية)
ا  مثأ   أ   القأرارات دن أجهأ ة اامأم املتحأدة لأديهال دون شأكل سألطة أوىل ال أ طول املدة والقبول الضأ رل د ل

 971 احلاشأية) "... Peters, "Subsequent practice and established practice(؛ و"]سشأفن واليتهأا واختصاصأها[
 و641-633 ل الصفحات(أعال 

http://undocs.org/ar/A/66/10
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  [12] 13ارستنتاج 
 تصريحاث هي اث الفبراء المنشأة بموجب معاهداث

هبيئأأأأة خأأأأرباء م شأأأأفة  اغأأأأراض مشأأأأاريع االسأأأأت تاجات  أأأأ  ل يُقصأأأأد -1 
مبوجأأأب معا أأأدة  يئأأأة مؤلفأأأة مأأأ  خأأأرباء يع لأأأون سصأأأفتهم الشخصأأأيةل تُ شأأأف مبوجأأأب 

 معا دة وال تكون جهاوا  تاسعا  مل ظ ة دوليةو

و ضأأع حتديأأد أمهيأأة تصأأريح صأأادر عأأ   يئأأة خأأرباء م شأأفة مبوجأأب  -2 
 معا دة يف تفسري معا دة للقواعد امل طبقة م      املعا دةو

ؤدي تصأريح صأادر عأ   يئأة خأرباء م شأفة مبوجأب معا أدة أو وقد يأ -3 
مأأ   3ممارسأأة الحقأأة مأأ  جانأأب ااطأأرا  مبوجأأب الفقأأرة  وأيشأأري دىل اتفأأاق الحأأق 

وال يُفأأأرتض أن يشأأأك  و 32ل أو دىل ممارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى مبقتضأأأى املأأأادة 31 املأأأادة
()ب( مأ  3الت ا  الص ت مأ  جانأب أحأد ااطأرا  ممارسأة الحقأة مبقتضأى الفقأرة )

سقبأأول تفسأأري املعا أأدة علأأى ال حأأو املعأأرب ع أأ  يف تصأأريح صأأادر عأأ   يئأأة  31املأأادة 
 خرباء م شفة مبوجب معا دةو

وال  أأ  مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا ساملسأأامهة الأأيت ميكأأ  أن يقأأدمها تصأأريح  -4 
 معا دة م  املعا داتوصادر ع   يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة يف تفسري 

 التعليق  

 تعري  مصطلح " يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة"  -1الفقرة   
سعأأأأض املعا أأأأدات  يئأأأأاتل تتأأأأفل  مأأأأ  خأأأأرباء يع لأأأأون سصأأأأفتهم الشخصأأأأأيةل  ئت شأأأأ (1)

وتضأأطلع مبه أأة الرصأأد أو املسأأامهة سطأأرق أخأأرى يف تطبيأأق تلأأك املعا أأداتو ومأأ  اامثلأأة علأأى 
اللجأأأان امل شأأأفة مبوجأأأب خمتلأأأ  معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأان علأأأى الصأأأعيد  أأأ    يئأأأات اخلأأأرباء 

ل (978) ل وم هأأأأأأأأأا علأأأأأأأأأى سأأأأأأأأأبي  املثأأأأأأأأأال ة أأأأأأأأأة القضأأأأأأأأأاء علأأأأأأأأأى الت ييأأأأأأأأأ  الع صأأأأأأأأأري(977)العأأأأأأأأأاملي
ل (980)ل وة أأة القضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال الت ييأأ  ضأأد املأأرأة(979)حبقأأوق اإلنسأأان املع يأأة واللج أأة
__________ 

Nigel انظأأر (977) Rodley, “The role and impact of treaty bodies”, in The Oxford Handbook of 

International Human Rights Law, D. Shelton, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 

621-641, at pp. 622-623و 
مأأأأارس /آ ار 7نيويأأأأوركل )مأأأأ  االتفاقيأأأأة الدوليأأأأة للقضأأأأاء علأأأأى مجيأأأأع أشأأأأكال الت ييأأأأ  الع صأأأأري  14-8املأأأأواد  (978)

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464, p. 195ل (1996
ديسأأأأ رب /مأأأأانون ااول 19نيويأأأأوركل )مأأأأ  العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سأأأأاحلقوق املدنيأأأأة والسياسأأأأية  45-28املأأأأواد  (979)

 وvol. 999, No. 14668, p. 171ل املرجع نفس ل (1966
ديسأأ رب /مأأانون ااول 18نيويأأوركل )مأأ  اتفاقيأأة القضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال الت ييأأ  ضأأد املأأرأة  22-17املأأواد  (980)

 وvol. 1249, No. 20378, p. 13ل املرجع نفس ل (1979
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وة أأأأأأة م ا ضأأأأأأة ل (982)حقأأأأأأوق الطفأأأأأأ ل وة أأأأأأة (981)ااشأأأأأأخاص  وي اإلعاقأأأأأأة وة أأأأأأة حقأأأأأأوق
وتشأأأ    يئأأأات اخلأأأرباء ااخأأأرى امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدات ة أأأة حأأأدود اةأأأر  و (983)التعأأأ يب

ل وة أة االمتثأال امل شأفة مبوجأب (984)القاري امل شفة مبوجب اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون البحأار
شأأارمة اة هأأور يف ا أأا  االتفاقيأأة اخلاصأأة سجتاحأأة فأأرص احلصأأول علأأى املعلومأأات عأأ  البيئأأة وم

ل واهليئأأأة (985)القأأأرارات سشأأأفهنا واالحتكأأأا  دىل القضأأأاء يف املسأأأائ  املتعلقأأأة هبأأأا )اتفاقيأأأة آر أأأوس(
 و(986) الدولية ملراقبة املخدرات امل شفة مبوجب االتفاقية الوحيدة لل خدرات

مشأاريع مصطلح " يئة خرباء م شفة مبوجب معا أدة" فقأ  "اغأراض  1  الفقرة وتعرِّ  (2)
وضأع  أ   اهليئأات  البأت يفعي مشأروع االسأت تاج ال يأدّ في ا عأدا  لأكل االست تاجات    "و و 

 وااثر القانوين امل ك  أن يرتتب على أفعاهلا اغراض أخرىو 
" أن أعضأأأاء  يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب يع لأأأون سصأأأفتهم الشخصأأأيةويعأأأر مصأأأطلح " (3)

يت أأأأاول وال و (987) أأأأدما يتصأأأأرفون ستلأأأأك الصأأأأفةحكوميأأأأة عمعا أأأأدة ال  ضأأأأعون اي تعلي أأأأات 
ج أع أأأال  يئأأأة تانأأأثأأأ  مي[ اهليئأأأات الأأأيت تتأأأفل  مأأأ  ممثلأأأي الأأأدولو و 12] 13مشأأأروع االسأأأت تاج 

مأأ  أشأأكال ممارسأأة  م ظ أأة دوليأأةل شأأكال   مأأ  أجهأأ ة جهأأاوا    تكأأونتتأأفل  مأأ  ممثلأأي الأأدولل وال
 و(988)تلك الدول اليت تع   س لك على  و مجاعي يف دطار تلك اهليئة

__________ 

(ل 2006مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   13)نيويأأأوركل  حقأأأوق ااشأأأخاص  وي اإلعاقأأأةاتفاقيأأأة مأأأ   39-34املأأأواد  (981)
 3.p,44910.No,2515.volل املرجع نفس 

  لاملرجأأأأأع نفسأأأأأ (ل 1989 نأأأأأوف رب/الثأأأأأاين تشأأأأأري  20)نيويأأأأأوركل  حقأأأأأوق الطفأأأأأ اتفاقيأأأأأة مأأأأأ   45-43املأأأأأواد  (982)
vol. 1577, No. 27531, p. 3و 

اتفاقيأأأأة م ا ضأأأة التعأأأأ يب وغأأأري  مأأأ  ضأأأأروب املعاملأأأة أو العقوسأأأأة القاسأأأية أو الالدنسأأأأانية مأأأ   24-17ملأأأواد ا (983)
 وvol. 1465, No. 24841, p. 85ل املرجع نفس (ل 1984مانون ااول/ديس رب   10املهي ة )نيويوركل  أو

اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأارل مأأ   76مأأ  املأأادة  8 الفقأأرةأنشأأئت ة أأة حأأدود اةأأر  القأأاري مبوجأأب  (984)
 ,United Nations, Treaty Seriesل (1982ديسأ رب /مأانون ااول 10مونتيغأو سأايل )واملرفق الثاين لالتفاقيأة 

vol. 1833, No. 31363, p. 3و 
االتفاقيأأة اخلاصأأة سجتاحأأة فأأرص احلصأأول مأأ   15اتفاقيأأة آر أأوس مبوجأأب املأأادة  يف دطأأارة أأة االمتثأأال  أنشأأئت (985)

االحتكأا  دىل القضأاء يف املسأائ  املتعلقأة على املعلومات ع  البيئة ومشارمة اة هأور يف ا أا  القأرارات سشأفهنا و 
 I/7 واملقأررل vol. 2161, No. 37770, p. 447ل املرجأع نفسأ (ل 1998  يوني/ح يران 25آر وسل الدا ركل ) هبا

 (وECE/MP.PP/2/Add.8) 2002 املتعلق ساستعراض االمتثال واملعت د يف اجت اع ااطرا  ااول يف عا 
 30نيويأأأأوركل )االتفاقيأأأأة الوحيأأأأدة لل خأأأأدرات مأأأأ   5أنشأأأأئت اهليئأأأأة الدوليأأأأة ملراقبأأأأة املخأأأأدرات مبوجأأأأب املأأأأادة  (986)

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515, p. 151(ل 1961رس ما/آ ار

 ؛ وانظأر أيضأا  العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةم   28م  املادة  3الفقرة  على سبي  املثال انظر (987)
Christian Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and Realism, 3rd edition (Oxford, Oxford 

University Press, 2014), p. 219و 
 [و11] 12 على قرارات مؤمترات الدول ااطرا ل انظر مشروع االست تاج ي طبق   ا سصفة خاصة (988)
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 تكأونعلأى اهليئأات الأيت سالطريقة نفسها  [ أيضا  12] 13وال ي طبق مشروع االست تاج  (4)
 مأ  أجهأ ة م ظ أة دوليأة ا  جهأاو تكأون ج أع ال  يئأة ت سب نايُ و و (989) ظ ة دوليةتاسعة ملأجه ة 

وليأأة و وقأد اسأُتبعدت اهليئأأات الأيت  أي أجهأ ة م ظ أات د(990) اول دىل امل ظ أة املع يأةيف املقأا  ا
ال ترم  أن مشاريع االست تاجات      [ اسباب رمسية مبا12] 13م  نطاق مشروع االست تاج 

اتفاقيأة فيي أاو و أ ا ال يسأتبعد أن مأ  امل كأ  انطبأاق الأواردة يف  تفسأريالقواعأد  مدى أمهيأةعلى 
مشأأاريع االسأأأت تاجات  أأ  ل مأأع مراعأأأاة مأأا يقتضأأي  اخأأأتال  احلأأالل علأأى تصأأأرحيات مضأأ ون 

 اليت  ي أجه ة م ظ ات دوليةو املستقلة  يئات اخلرباء 
وتعأأر عبأأارة "م شأأفة مبوجأأب معا أأدة" أن دنشأأاء  يئأأة خأأرباء معي أأة أو اختصاصأأها  أأو  (5)

مأأ  الواضأأح مأأا د ا مانأأت  و ويف معظأأم احلأأاالتل يكأأونمأأ  املعا أأدات أمأأر تأأ ص عليأأ  معا أأدة
و فاللج أة املع يأة سأاحلقوق يصأعب تصأ يفهااالت حأأيضأا   قأد توجأد    الشروط مستوفاةل لك  

االقتصأأأأادية واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأةل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل  أأأأي  يئأأأأة أنشأأأأئت سقأأأأرار مأأأأ  م ظ أأأأة 
جأأأأأب ل لكأأأأ  ُأسأأأأأ د دليهأأأأا في أأأأا سعأأأأأد اختصأأأأاص "ال ظأأأأر" يف سعأأأأأض "البالغأأأأات" مبو (991)دوليأأأأة

الربوتومأأأأأأأول االختيأأأأأأأاري امللحأأأأأأأق سالعهأأأأأأأد الأأأأأأأدويل اخلأأأأأأأاص سأأأأأأأاحلقوق االقتصأأأأأأأادية واالجت اعيأأأأأأأة 
وتشأأأأك   أأأأ   اهليئأأأأة دحأأأأدى  يئأأأأات اخلأأأأرباء امل شأأأأفة مبوجأأأأب معا أأأأدات سأأأأاملعا  و(992)والثقافيأأأأة

معا أأدة تأأ ص علأأى ممارسأأة  أأ   اللج أأة   أأاك [ مبأأا أن 12] 13 املقصأأود يف مشأأروع االسأأت تاج
 مبوجأأب امل شأأفة  أأي ة أأة االمتثأأال  يصأأعب تصأأ يفهاةو و  أأاك حالأأة أخأأرى الختصاصأأات معي أأ

__________ 

 تكأونعلى  يئأة خأرباء  مثاال   اما   ة ة خرباء م ظ ة الع   الدولية املع ية ستطبيق االتفاقيات والتوصياتتشك   (989)
لل ظأأأأر يف تقأأأأارير احلكومأأأأات سشأأأأفن  1926عأأأأا  وقأأأأد أنشأأأأئت  أأأأ   اللج أأأأة يف  ومل ظ أأأأة دوليأأأأة ا  تاسعأأأأ ا  جهأأأأاو 

احلقأأوقيني البأأاروي  مأأأ  م أأاطق جغرافيأأة ونظأأم قانونيأأأة مأأ   عضأأوا   20 وتتأأفل  مأأأ  واالتفاقيأأات املصأأدق عليهأأا
 املعلومأاتو  www.ilo.orgوثقافات خمتلفةل يعي هم  لس ددارة م ظ ة الع أ  الدوليأة ملأدة ثأالث سأ واتل انظأر 

: يف املوقأأأأأأأع الشأأأأأأأبكي للج أأأأأأأة القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل الأأأأأأأيت قأأأأأأأدمتها م ظ أأأأأأأة الع أأأأأأأ  الدوليأأأأأأأة دىل اللج أأأأأأأةل املتاحأأأأأأأة
http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtmlو 

ل املرفأأأقل 66/100مأأ  املأأأواد املتعلقأأأة مبسأأؤولية امل ظ أأأات الدوليأأأةل قأأرار اة عيأأأة العامأأأة  6مأأأ  املأأأادة  1 الفقأأرة (990)
الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل نظأأأر لالطأأأالع علأأأى التعليأأأق عليأأأ ل ا) 2011ديسأأأ رب /مأأأانون ااول 9املأأأؤرخ 

؛ ويشأأك  الفريأأق العامأأ  (ل الفصأأ  اخلأأامسل الفأأرع  أأاء(A/66/10) 10 الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم
علأأى  يئأأة خأأرباء يع لأأون سصأأفتهم الشخصأأيةل و أأو فريأأق ملفأأ  سواليتأأ   لأأس  املعأأر ساالحتجأأاو التعسأأفي مثأأاال  
الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل  ل2013سأبت رب /أيلأول 26 املأؤرخ 24/7 لأسحقوق اإلنسأان مبوجأب قأرار اجمل

ساعتبأأأار   يئأأأة فرعيأأأة مأأأ  العامأأأ ل   أأأ ا الفريأأأقو (و A/68/53/Add.1) 53 الأأأدورة الثام أأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم
 انظأأأأر[ل 12] 13تاج مشأأأأروع االسأأأأت  سأأأأياق يئأأأأات اجمللأأأأسل لأأأأيس  يئأأأأة خأأأأرباء م شأأأأفة مبوجأأأأب معا أأأأدة يف 

www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspxو 
 (و9ل الفقرة E/C.12/1989/4) 1987 مايو/رياأ 26املؤرخ  1987/5ر اجمللس االقتصادي واالجت اعيل القرا (991)
م  الربوتومول االختياري للعهد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة والثقافيأة امللحأق  15-1املواد  (992)

 و2008 مانون ااول/ديس رب  10املؤرخ  63/117اة عية العامة سقرار 

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ilo.org
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/SASP/sasp_ilo.pdf
http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml
http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml
http://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/100
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1E677SB676677.2184&profile=bib&uri=link=3100006~!1316885~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=A%2FHRC%2FRES%2F24%2F7&index=ZUNSYMA
http://undocs.org/ar/A/68/53/add.1
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://undocs.org/A/C.12/1989/4
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 -سروتومأأأول ميوتأأأو التفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة اإلطاريأأأة سشأأأفن تغأأأري امل أأأاخل الأأأيت ُأشأأأري دىل دنشأأأائها 
 و(993)م  الربوتومول 18ض  ا  يف املادة  -ؤمتر ااطرا  ملمبوجب قرار 

  أسبقية قواعد املعا دة -2الفقرة   
تسأأأتخد  املعا أأأدات مصأأأطلحات خمتلفأأأة لوصأأأ  أشأأأكال ع أأأ   يئأأأات اخلأأأرباء امل شأأأفة  (6)

 (996)ل و"التعليقأأأأأات"(995)ل و"التوصأأأأأيات"(994)علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأالل "اآلراء" لمبوجأأأأأب معا أأأأأدات
 مشأأأأأروع[ل اغأأأأأراض 12] 13و ويسأأأأأتخد  مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج (998)و"ال تأأأأأائج" (997)و"التأأأأأداسري"
 و ويغطي   ا املصطلح مجيأع أشأكال الع أ   ات (999)"التصرحيات" العا ل مصطلح   ا االست تاج

__________ 

  11)ميوتأأول  سروتومأأول ميوتأأو التفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطاريأأة سشأأفن تغأأري امل أأاخة أأة االمتثأأال امل شأأفة مبوجأأب  (993)
(  أي ة أة United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162( )1997 ول/ديس ربمانون اا

 املتعلقأأأأة واآلليأأأأات اإلجأأأأراءات سشأأأأفن 7-/  أ24مأأأأ  الربوتومأأأأول ومبوجأأأأب املقأأأأرر  18أنشأأأأئت مبوجأأأأب املأأأأادة 
 السأأأأأأأأأأأأأأاسعة دورتأأأأأأأأأأأأأأ  يف ااطأأأأأأأأأأأأأأرا  مأأأأأأأأأأأأأأؤمتر اعت أأأأأأأأأأأأأأد  الأأأأأأأأأأأأأأ ي ميوتأأأأأأأأأأأأأأول سروتومأأأأأأأأأأأأأأول مبقتضأأأأأأأأأأأأأأى ساالمتثأأأأأأأأأأأأأأال

(FCCC/CP/2001/13/Add.3و) 
 امللحأق االختيأاري مأولوالربوتو  ؛)ج(7ل الفقأرة 42انظر العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةل املأادة  (994)

 سالعهأأد امللحأأق االختيأأاري والربوتومأأول ؛4 الفقأأرة ل5 املأأادة لوالسياسأأية املدنيأأة سأأاحلقوق اخلأأاص الأأدويل سالعهأأد
 و1ل الفقرة 9ة املاد والثقافيةل واالجت اعية االقتصادية ساحلقوق اخلاص الدويل

 مجيأع علأى القضأاء واتفاقيأة؛ 2ل الفقأرة 9انظر االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشأكال الت ييأ  الع صأريل املأادة  (995)
 نأأأأوف رب/الثأأأأاين تشأأأأري  29 نيويأأأوركل) الطفأأأأ  حقأأأأوق واتفاقيأأأة ؛1 الفقأأأأرة ل21 املأأأأادة لاملأأأرأة ضأأأأد الت ييأأأأ  أشأأأكال
1989( )United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531, p. 3) الدوليأة واالتفاقيأة)د(؛ 45ل املأادة 
 ل املرجأأأع نفسأأأ ) (2006 ديسأأأ رب/ااول مأأأانون 20 نيويأأأوركل) القسأأأري االختفأأأاء مأأأ  ااشأأأخاص مجيأأأع حل ايأأأة

vol. 2716, No. 48088, p. 3)10تيغأو سأايل مون) البحأار لقأانون املتحأدة اامأم واتفاقيأة ؛5 الفقأرة ل33 املأادة ل  
 و8ل الفقرة 76(ل املادة vol. 1833, No. 31363, p. 3ل املرجع نفس ( )1982 مانون ااول/ديس رب

 انظأأأأأر اتفاقيأأأأأة م ا ضأأأأأة التعأأأأأ يب وغأأأأأري  مأأأأأ  ضأأأأأروب املعاملأأأأأة أو العقوسأأأأأة القاسأأأأأية أو الالدنسأأأأأانية أو املهي أأأأأةل (996)
واالتفاقيأأأأة ؛ 4الفقأأأأرة  ل40ل املأأأأادة يأأأأة والسياسأأأأيةاملدن سأأأأاحلقوق اخلأأأأاص الأأأأدويل والعهأأأأد ؛3ل الفقأأأأرة 19 املأأأأادة
( 1990 ربمأأأانون ااول/ديسأأأ   18حل ايأأأة حقأأأوق مجيأأأع الع أأأال املهأأأاجري  وأفأأأراد أسأأأر م )نيويأأأوركل  الدوليأأأة

(United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3 ل املادة)و74 

ل والفأأأرع 36أعأأال (ل الفأأرع احلأأادي عشأأرل الفقأأرة  985املتعلأأق ساسأأتعراض االمتثأأال )انظأأر احلاشأأأية  I/7 املقأأرر (997)
 و14دة املا للل خدرات الوحيدة واالتفاقية؛ 37الثاين عشرل الفقرة 

 993)انظأأر احلاشأأية  ميوتأأو سروتومأأول مبقتضأأى ساالمتثأال املتعلقأأة واآلليأأات اإلجأأراءات سشأأفن 7-/  أ24املقأرر  (998)
 وأعال (ل املرفقل الفرع اخلامس عشر

الفقأأأأرة  (ل الفصأأأأ  الثالأأأأثلA/70/10) 10الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة السأأأأبعونل امللحأأأأق رقأأأأم انظأأأأر  (999)
 Final report on the impact of findings of the United Nations human rights treaty" )ب(؛ وانظأر أيضأا  26

bodies" ل 5 الصأأأأفحةل أعأأأأال ( 540احلاشأأأأية  ر)انظأأأأل ة القأأأأانون الأأأأدويلراسطأأأأاملأأأأؤمتر احلأأأأادي والسأأأأبعني لتقريأأأأر ل
 "Report on the implementationاملفوضأية ااوروسيأة للدميقراطيأة مأ  خأالل القأانون )ة أة في يسأيا(ل و ؛ 15 الفقأرة

of international human rights treaties in domestic law and the role of courts" (CDL-AD (2014)036) ل
(ل 2014تشأأري  ااول/أمتأأوسر  11-10الأأ ي اعت دتأأ  ة أأة في يسأأيا يف جلسأأتها العامأأة املائأأة )رومأأال و أو التقريأأر 
 و78 ل الفقرة31 الصفحة

file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1997_KyotoProtocolUNFCCC.pdf
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2001/13/Add.3
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1966_ICCPR_OptionalProtocol.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1966_ICCPR_OptionalProtocol.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1979_CEDAW.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1979_CEDAW.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/PEPS-Share/REFERENCES/1_1989_RightsOfTheChild.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/PEPS-Share/REFERENCES/1_1989_RightsOfTheChild.pdf
file://///CONF-SHARE1/CONF/GROUPS/PEPS-Share/REFERENCES/1_2006_EnforcedDisappearance_UNTS.pdf
file://///CONF-SHARE1/CONF/GROUPS/PEPS-Share/REFERENCES/1_2006_EnforcedDisappearance_UNTS.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1966_ICCPR.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1990_Protection_All_migrant_worker.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1990_Protection_All_migrant_worker.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1990_Protection_All_migrant_worker.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1990_Protection_All_migrant_worker.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/PEPS-Share/REFERENCES/1_1961_NarcoticDrugs.pdf
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2001/13/Add.3
http://undocs.org/ar/A/70/10
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/5_ILA_2004_Final_Report_E.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/5_ILA_2004_Final_Report_E.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)036-e
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الصأأألة الأأأيت تضأأأطلع هبأأأا  يئأأأات اخلأأأرباء امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأداتو وتشأأأ   املصأأأطلحات العامأأأة 
 و(1001)ج"تو"ال ا (1000)"جتهاداتااخرى املستخدمة في ا  ص  يئات معي ة "اال

 يئأة خأرباء مأ  تصريح  تج ع  قانوين ميك  أن يالتشديد على أن أي أثر  2الفقرة س ويراد (7)
وقبأأأ  مأأأ  شأأأيءل علأأأى القواعأأأد احملأأأددة الأأأواردة يف  م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدة  أأأو أثأأأر يتوقأأأ ل أوال  

و ونأب اختالفأا  مبأريا   املعا دة السارية نفسهاو وم  مث قد تكون     اآلثار القانونية احملت لة خمتلفأة
اتفاقيأأة فيي أأأاو وعأأادة مأأأا  الأأأواردة يفاملتعلقأأة ستفسأأأري املعا أأدات أن حتأأدَّد عأأ  طريأأأق تطبيأأق القواعأأأد 

مأ  أشأكال التصأريحل أو  خاصأا   يعطي املعا العادي لل صطلح ال ي تص  س  معا دة ما شأكال  
وي طبأق  أ ال  و(1002)على أن التصرحيات م    ا القبيأ  ليسأت مل مأة قانونأا   واضحا   سياق ل مؤشرا  

مأأأ  الربوتومأأأول االختيأأأاري  5مأأأ  املأأأادة  4ات "اآلراء" )الفقأأأرة علأأأى سأأأبي  املثأأأالل علأأأى مصأأأطلح
مأ   8امللحق سالعهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنية والسياسية( و"االقرتاحات والتوصأيات" )الفقأرة 

مأأأأ  االتفاقيأأأأة الدوليأأأأة للقضأأأأاء علأأأأى مجيأأأأع أشأأأأكال الت ييأأأأ  الع صأأأأري( و"التوصأأأأيات"  14املأأأأادة 
 اتفاقية اامم املتحدة لقانون البحار(و  م  76م  املادة  8 )الفقرة
__________ 

 ,Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Meritsانظأر (1000)

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66 ؛Rodley,Theroleandimpactof“

treaty bodies”  أعأأال (ل  977)احلاشأأيةp. 640 ؛Case Law of the Aarhus Convention Compliance 

Committee (2004-2011), 2nd edition, A. Andrusevych, T. Alge and C. Konrad, eds. (Lviv, Resource 

and Analysis Center “Society and Environment”, 2011); “Compilation of findings of the Aarhus

Convention Compliance Committee adopted 18 February 2005 to dateˮ :ل متأأاح يف املوقأأع التأأايل
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Compilation_of_CC_findings.pdf (  اطلأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأ

 (و2016/يولي  متوو 8 يف
(1001) R. VanAlebeekandThelegalstatusofdecisionsbyhumanrightstreatybodies“,Nollkaemper.A

in national law”, in UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy, H. Keller and L. 

Grover, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2012), pp. 356-413, at p. 

402; Rodley, “The role and impact of treaty bodies”  أعأأال (ل  977)انظأأر احلاشأأيةp. 639؛K. 

Mechlem, “Treaty bodies and the interpretation of human rights”, Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, vol. 42 (2009), pp. 905-947, at p. 908و 
ة القأأأأانون الأأأأدويل راسطأأأأل انظأأأأر تقريأأأأر املأأأأؤمتر احلأأأأادي والسأأأأبعني لأدسيأأأأات القأأأأانونيف   أأأأ ا أمأأأأر مقبأأأأول ع ومأأأأا   (1002)

Theroleandimpactoftreatyانظأر ) bodiesˮ“,Rodley؛ 18ل الفقأرة 5الصأفحة أعأال (ل  540 )احلاشأية
 ؛pp. 233 and 267أعأال (ل  987)احلاشأية  …Tomuschat, Human Rights؛ p. 639 أعأال (ل 977احلاشأية 

D. Shelton, “The legal status of normative pronouncements of human rights treaty bodies” in

Coexistence, Cooperation and Solidarity, Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum, vol. I, H.P. 

Hestermeyer and others, eds. (Leiden; Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012), pp. 553-575, at 

p. 559; H. Keller and L. Grover, “General commentsof theHumanRightsCommitteeand their

legitimacy”, in Keller and Grover, UN Human Rights Treaty Bodies …  (ل أعال  1001)انظر احلاشية
pp. 116-198, p. 129 ؛Venice Commission,Reportontheimplementationofinternationalhuman“

rights treaties …  أعال (ل 999)احلاشية  p. 30, para. 76 مأ   18 ةيف املأادد" حتديأ"وفي ا  ص مصأطلح ؛
G. Ulfstein and J. Werksmann, “Theل انظأر 7-/  أ24سروتومأول ميوتأو واملقأرر  Kyoto compliance

system: towards hard enforcement”, in Implementing the Climate Regime: International 

Compliance, O.S. Stokke, J. Hovi and G. Ulfstein, eds. (London, Fridtjof Nansen Institut, 2005), 

pp. 39-62, at pp. 55-56و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Compilation_of_CC_findings.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Compilation_of_CC_findings.pdf
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ل وصأأأ  اختصاصأأأات خمتلأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  أأأ اولأأأيس مأأأ  الضأأأروريل اغأأأراض  (8)
 يئات اخلرباء امل شفة مبوجب املعا دات سالتفصي و وسوج  عا ل تُعت د تصأرحيات  يئأات اخلأرباء 

علأى تقأارير الأدول )علأى  امل شفة مبوجأب معا أدات حقأوق اإلنسأانل علأى سأبي  املثأالل دمأا ردا  
على البالغات الفردية )على سبي  املثأالل "اآلراء"(ل  سبي  املثالل "املالحظات اخلتامية"( أو ردا  

)علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل "التعليقأأأأات  أو في أأأأا يتعلأأأأق ست فيأأأأ  املعا أأأأدات املع يأأأأة أو تفسأأأأري ا ع ومأأأأا  
دة خمتلفأأة مأأ  املعا أأدة حتأأدد أحكأأا  حمأأدهأأا  أأ   التصأأرحيات ت ظ لأأئ  مانأأت و و (1003)العامأأة"(
ل سطريقة تثري سعض املسأائ  أو ض  ا   ر املعا دةل صراحة  ما تفسِّ  هنا غالبا  فجأثر ا القانوينل  أساسا  

 و(1004) [ دىل معاةتها12] 13يسعى مشروع االست تاج العامة اليت 

 أو ممارسة الحقة  دىل اتفاق الحقشريل يل أو ؤديي قد -اة لة ااوىل  ل3الفقرة   
يف حأأأد ل يشأأأك أن  ةمبوجأأأب معا أأأد لتصأأأريح صأأأادر عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفةال ميكأأ   (9)

ممارسأة  قتضأي وجأود  ا احلكأم ي انل 31املادة  )ب( م 3الفقرة  وجب ات ل ممارسة الحقة مب
 دُ ل علأى سأبي  املثأالل الأر  أ ا وقأد أمأد .سشفن تفسري املعا أدة هاتثبت اتفاق م  ااطرا  الحقة

"متلأأة االجتهأأادات"  مأأؤدا  أن مأأ  شأأفنقأأوق اإلنسأأان حب املع يأأة لج أأةمأأ  العلأأى مشأأروع اقأأرتاح 
 وجأأأبتشأأأك  ممارسأأأة الحقأأأة مبأن ل هبأأأ   االجتهأأأاداتالضأأأ ر  الأأأدول أو قبأأأولالصأأأادرة ع هأأأال 

  مان ماآليت:  قوق اإلنسانحب املع ية لج ةالو واقرتاح 31املادة  )ب( م 3الفقرة 
في أأأأا يتعلأأأأق سكتلأأأأة االجتهأأأأادات الصأأأأادرة عأأأأ  اللج أأأأةل ميكأأأأ  ال ظأأأأر دليهأأأأا " 

ممارسأأأأة الحقأأأأة يف تطبيأأأأق املعا أأأأدة تثبأأأأت اتفأأأأاق ااطأأأأرا  سشأأأأفن ‘ساعتبار أأأأا تشأأأأك  
()ب( مأأ  اتفاقيأأأة فيي أأا لقأأأانون املعا أأأداتل 3)31سأأأاملعا املقصأأود يف املأأأادة  ‘تفسأأري ا

دول ااطرا  على تلك االجتهادات  أي م   لكل اعتبار أن موافقة ال ميك ل سدال   أو
 و(1005)"اليت تشك    ا ال وع م  امل ارسة

__________ 

(1003)  W. Kälin, “Examination of state reports”, in Keller and Grover, UN Human Rights Treaty 

Bodies …  أعأال (ل  1001)انظأر احلاشأيةpp. 16-72 ؛G.Individual.ibid., pp”,complaints“,Ulfstein 

73-115; Mechlem, “Treaty bodies  أعأال (ل  1001)انظأر احلاشأية وووpp. 922-930 ؛ وااسأاس القأانوين
ل دال أن 40مأأ  املأأادة  4للتعليقأأات العامأأة مبوجأأب العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية  أأو الفقأأرة 

في أأا يتعلأأق هبيئأأات اخلأأرباء ااخأأرى امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات حقأأوق  أيضأأا    أأ   امل ارسأأة ساتأأت مقبولأأة ع ومأأا  
 Generalأعال (و 1002)احلاشية  comments …” pp. 127-28“,Keller and Groverاإلنسانل انظر 

,Rodleyعلأى سأبي  املثأالل  (1004) “The role and impact of treaty bodiesˮ  أعأال (ل  977)انظأر احلاشأيةp. 639 ؛
Shelton, “The legal status of normative pronouncements … ( ؛ أعأال  1002انظأر احلاشأية)A. Boyle 

and C. Chinkin, The Making of International Law (Oxford, Oxford University Press, 2007), p. 155و 
)الت امأأات الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب الربوتومأأول االختيأأاري امللحأأق سالعهأأد الأأدويل  33مشأأروع التعليأأق العأأا  رقأأم  (1005)

( 2008آب/أغسأأأأأأأأأأأأأطس  18اخلأأأأأأأأأأأأاص سأأأأأأأأأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأأأأأأأأأة والسياسأأأأأأأأأأأأأية( )الصأأأأأأأأأأأأيغة امل قحأأأأأأأأأأأأأة الثانيأأأأأأأأأأأأأة يف 
(CCPR/C/GC/33/CRP.3) عأدد مأ   ؛ وأعرب ع    ا املوقأ  أيضأا  17لفقرة ل ا2008آب/أغسطس  25ل
KellerandGeneralل دىل pp. 130-132أعأال (ل  1002)احلاشأية  ”… comments“,Grover ل انظأرؤلفنياملأ

 جانب امل يد م  املراجعو

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjts5Hrt9LNAhWB0RoKHXjrCLwQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2Fenglish%2Fbodies%2Fhrc%2Fdocs%2FCCPR-C-GC-33-CRP3.doc&usg=AFQjCNH4OQoxhkOQ4vQhZcK-wTcstItKzQ&sig2=DG-_dlu_IIULbLrTjY30FQ
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 امقرتحهأأأأأعأأأأأ  اللج أأأأأة عأأأأأدلت ل (1006)سعأأأأأض الأأأأأدول  أأأأأ ا االقأأأأأرتاح توع أأأأأدما انتقأأأأأد (10)
  ا يؤمد و و (1007)31 م  املادة)ب( 3دون اإلشارة دىل الفقرة  33العا  رقم  هاواعت دت تعليق
تشأأك  يف حأأد  اهتأأا ممارسأأة ميكأأ  أن معا أأدات ال  مبوجأأب امل شأأفةرباء  يئأأات اخلأأأن تصأأرحيات 

 و31املادة  )ب( م 3الفقرة  وجبالحقة مب
أو تشأأريل ل ميكأأ  أن تأأؤديمعا أأدات  امل شأأفة مبوجأأبرباء  يئأأات اخلأأتصأأرحيات سيأأد أن  (11)
سشفن تفسري املعا دة مبوجأب ااطرا   اتفاقيثبتان  طرا  لاتفاق الحق أو ممارسة الحقة  دىل
 ل(1009)لج أأةالو  ل(1008)دولاإلمكانيأأة الأأو وقأأد اعرتفأأت هبأأ   31مأأ  املأأادة )أ( أو )ب( 3قأأرة الف
أي  وال يوجأأد يف الواقأأع و(1011)ؤلفنيمأأ  املأأ  وعأأة مبأأرية و  ل(1010)القأأانون الأأدويل راسطأأةمأأ لك و 

اتفأاق  يأؤديل أو يشأريل دىلمأ  أن  مي ع تصرحيا  تصدر   يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة سبب
 وسشفن تفسري معا دة نفسها ااطرا  الحق سني ااطرا  أو ممارسة الحقة تثبت اتفاق

م شأأأفة خأأأرباء  عأأأ   يئأأأةتصأأأريح صأأأادر  ؤديل مأأأ  حيأأأث املبأأأدأل أن يأأأود ا مأأأان ممك أأأا   (12)
)أ( و)ب( 3الفقأرة  وجأبمب نفسأها طأرا  ل دىل اتفاق الحق أو ممارسأة الحقأةمبوجب معا دة 

املعا أدات الأيت  ف عظأم .يف امل ارسأة الع ليأة سأهال  حتقيق     ال تيجأة لأيس ل فجن 31م  املادة 
مأ  سيكون و  .العديد م  ااطرا   ي معا دات تضم ت شئ  يئات خرباء على الصعيد العاملي

يُعأأرب ل سأأفن أو ضأأ  ا   أن مجيأأع ااطأأرا  قأأد قبلأأتل صأأراحة  دثبأأات  حيأأانالصأأعب يف أغلأأب اا
 .ع  تفسري خاص لل عا دة اء م شفة مبوجب معا دةتصريح معني هليئة خرب 

__________ 

the انظأرل علأى سأبي  املثأالل (1006) “Comments of the United States of America on the Human Rights

Committee’s ‘Draft general comment 33: The Obligations of States Parties under the Optional

Protocol to the International Covenant Civil and Political Rights’”, para. تشأأري   17ل 17
)اطلأع  www.state.gov/documents/organization/138851.pdfل متاح يف املوقأع التأايل: 2008ااول/أمتوسر 

 (و2016متوو/يولي   8علي  يف 

 40ل امللحأأق رقأأم سأأتونة والراسعأأالأأدورة الل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةتقريأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل  (1007)
(A/64/40)ولد ااولل املرفق اخلامسل اجمل 

ل احملضأأأر املأأأوج  اللج أأأة السادسأأأة الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل الأأأدورة السأأأبعونلانظأأأرل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل  (1008)
الواليأات املتحأدة: ) 46ل الفقأرة 2015 الثأاين/نوف ربتشأري   6ل (A/C.6/70/SR.22) للجلسة الثانية والعشأري 

أو أنشطة  يئة م شفة مبوجب معا أدةل يف سعأض الظأرو ل  تصرحياتلى عطرا  أردود فع  لدول ميك  ل وو"و
 "(و31م  املادة  3الفقرة  تلك الدول( اغراضلتشك  ممارسة الحقة )أن 

 و [2] 3اج   التعليق على مشروع االست ت( م11انظر الفقرة ) (1009)
 و21ل الفقرة 6 الصفحة أعال (ل 540)احلاشية  ة القانون الدويلراسطتقرير املؤمتر احلادي والسبعني لانظر  (1010)

 Treatybodies,B. Schlütter؛pp. 920-921أعأال (  1001)احلاشأية  ,…“,Mechlemانظرل علأى سأبي  املثأالل  (1011)

“AspectsofhumanrightsinterpretationbytheinKellerandUNHuman,Grover,”UN treaty bodies

Rights Treaty Bodies …  أعأال (  1001)احلاشأيةpp. 289-290 ؛UlfsteinandThe Kyoto“,Werksmann 

compliance system …”  أعال (ل  1002)احلاشيةp. 96و 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/40
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/70/SR.22&referer=/english/&Lang=A
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 نّسأأأد ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة مأأأا سأأأني السأأأب  امل ك أأأة لتحديأأأد اتفأأأاق وأحأأأد  (13)
  أو ال ظأر يف قأرارات أجهأ ة امل ظ أات الدوليأةل فضأال   م شفة مبوجأب معا أدةخرباء  تصريح  هليئة

ت اة عيأأة العامأأةل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل قأأراراوقأأد تشأأري  .مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا قأأرارات عأأ  
ل  طبأأق  أأ اوي .املعا أأدات امل شأأفة مبوجأأباخلأأرباء   يئأأات دىل تصأأرحيات يةة أو ضأأ  حيصأأر دشأأارة 

قأراري اة عيأة العامأة سشأفن "محايأة حقأوق اإلنسأان واحلريأات ااساسأية علأى على سبي  املثأالل 
( 2001)29صأأراحة دىل التعليأأق العأأا  رقأأم  انشأأري ي لأأ ي ل ال(1012)يف سأأياق مكافحأأة اإلر أأاب"

ويعيأد   و(1013)قوق اإلنسان سشفن عأد  التقيأد سفحكأا  العهأد أث أاء حالأة الطأوارئاملع ية حبلج ة ل
العهأأد الأأدويل اخلأأاص  م صأأوص عليهأا يفالتأ ا  الأأدول سأأاحرتا  حقأوق معي أأة  تفميأأد  يالقأأرار مأال 

علأى  انييأد يف أي ظأر  مأ  الظأرو ل ويشأددساحلقوق املدنية والسياسية سوصفها غري قاسلأة للتق
اسأتخدا  املصأطلحات املسأتخدمة  حلأاالت عأد  التقيأد مأ  خأالل "الطاسع االسأتث ائي واملؤقأت"

وع د حتديأد  نتيجأة  م  العهد 4ع د تفسري الت ا  الدول مبوجب املادة  29يف التعليق العا  رقم 
ميكأأ  أن سأأدون تصأأويتل وسالتأأايل  وري اعت أأدت اة عيأأة العامأأة القأأراري  املأأ مقأأد و  و(1014) لأأك

ل د ا مأأأان توافأأأق اآلراء 31املأأأادة  مأأأ أو )ب( )أ( 3الفقأأأرة  وجأأأبمب الحقأأأا   اتفاقأأأا   لأأأك يعكأأأس 
 و(1015)سالتفسري ال ي يتض    التصريح يشك  قبول مجيع ااطرا 

تعليقهأأا العأأا  احلقوق االقتصأادية واالجت اعيأأة والثقافيأأةل يف املع يأأة سأألج أأة ال ويقأد  تصأأريح (14)
 اإلنسأأان حأأقعلأأى  ضأأ  ا   ت صأأانمأأ  العهأد  12و 11 نياملأأادت ( الأأ ي يفيأأد سأأفن2002)15 رقأم

 نقأاشوسعأد و اتفأاق سأني ااطأرا ميكأ  أن حيأدث هبأا آخأر علأى الطريقأة الأيت  ل مثأاال  (1016)يف املاء
 2015مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   17اة عيأأأة العامأأأة يف  اعت أأأدتعلأأأى مأأأدى عأأأدد مأأأ  السأأأ واتل 

 هاساسأتخدا  اللغأة الأيت اسأتخدمت ميا  الشرب املفمونأةيف  اإلنسان حق يُعرِّ قرارا ل سدون تصويتل 
 أ ا القأرار دىل اتفأاق قأد حييأ  و و (1017)احلأق أ ا تفسأري  مأ  أجأ  15 اللج ة يف تعليقها العا  رقأم

__________ 

 68/178ول 8احلاشأأأية  ل5ل الفقأأرة 2010مأأانون ااول/ديسأأ رب   21املأأأؤرخ  65/221اة عيأأة العامأأة  اقأأرار  (1012)
 و8احلاشية  ل5ل الفقرة 2013مانون ااول/ديس رب   18املؤرخ 

امللحأأأق نل  سأأأو ل الأأأدورة السادسأأأة واخلالوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةتقريأأأر اللج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأانل  (1013)
 .ل اجمللد ااولل املرفق السادس(A/56/40) 40 رقم

 و2ل الفقرة املرجع نفس  (1014)

 ووالتعليق علي ل 3الفقرة  [ل10] 11 تاج انظر مشروع االست (1015)
الوثأأأأائق الرمسيأأأأة ل (2002)15اللج أأأأة املع يأأأأة سأأأأاحلقوق االقتصأأأأادية واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأةل التعليأأأأق العأأأأا  رقأأأأم  (1016)

ل راسأأأأعلل املرفأأأأق ا(E/2003/22-E/C.12/2002/13) 2ل امللحأأأأق رقأأأأم 2003لل جلأأأأس االقتصأأأأادي واالجت أأأأاعي 
و )"دن حأأأق اإلنسأأأان يف امليأأأا  ميأأأ ح مأأأ  فأأأرد احلأأأق يف م يأأأة مأأأ  امليأأأا  مافيأأأة ومفمونأأأة ومقبولأأأة وميكأأأ  2الفقأأأرة 

 احلصول عليها م  ال احية املادية وميسورة التكلفة الستخدامها يف ااغراض الشخصية وامل  لية"(و
للج أة  15دىل التعليأق العأا  رقأم  2015يسأ رب مأانون ااول/د  17املأؤرخ  70/169قأرار اة عيأة العامأة يشري  (1017)

أعأال ( ويسأتخد   1016ا  )انظأر احلاشأية احلأق يف امليأ سشأفناحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة والثقافيأة املع ية س
: "تعرت  سفن حق اإلنسان يف احلصول على ميا  الشرب املفمونة يكفأ  للج يأعل دون متييأ ل نفسها اللغة القرار

 صول على امليأا  لالسأتع ال الشخصأي وامل أ يل و لأك سالقأدر الكأايف واآلمأ  واملقبأول وامليسأور ماديأا  احلّق يف احل
 (و2" )الفقرة وماليا  

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=J467384744GN0.9642&profile=bib&uri=link=3100006~!1318316~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=6&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F68%2F178&index=ZUNSYMA
http://undocs.org/ar/A/CN.4/567
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=L467I8618B870.9691&profile=bib&uri=link=3100006~!1076223~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=E%2F2003%2F22&index=ZUNSYMA


A/71/10 

301 GE.16-14345 

قبأول مجيأع ااطأرا   يعأرملا د ا مان توافأق اآلراء  ل تبعا  31املادة م   )ب( أ( أو)3الفقرة  وجبمب
 و(1018)احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافيةاملع ية سلج ة الالتفسري الوارد يف تصريح س
 صأأادرة عأأ   يئأأات دشأأارة صأأرحية دىل تصأأرحياتلج عيأأة العامأأة أخأأرى ل قأأراراتوتشأأري  (15)

املالحظأأأأأات و الأأأأأدول دىل مراعأأأأأاة التوصأأأأأيات  تأأأأأدعوأو  (1019)م شأأأأأفة مبوجأأأأأب معا أأأأأدات خأأأأأرباء
موضأأوع ت فيأأ  املعا أأدات  ت املع يأأة في أأا  أأصعا أأداامل يئأأات الصأأادرة عأأ  والتعليقأأات العامأأة 

م ا يف حالة ل   نفس قرارات مؤمترات الدول ااطرا  أن تفع  الشيءوميك  ل و(1020) ات الصلة
ثأ  مو ومأع  لأكل ي بغأي التعامأ  مأع (1021)مبوجب اتفاقيأة آر أوس امل شفة توصيات ة ة االمتثال

أي اسأت تاج سشأأفن مأا د ا مانأت ت طأأوي علأى اتفأاق الحأأق  اسأتخالص ر قبأأ  حبأ  أ   القأرارات
 و31م  املادة )ب( )أ( أو 3ممارسة الحقة ل طرا  مبوجب الفقرة  أو
 قاتفايشريل دىل ل أو يؤدي ةمعا د م شفة مبوجبخرباء  دن مل يك  تصريح  يئةوحىت  (16)

  لأك التصأريح كأونيق مجيأع ااطأرا  يف املعا أدةل ميكأ  أن تثبت اتفا ةالحق أو ممارسة الحق
و  أاكل علأى و ال ت شأئ مثأ   أ ا االتفأاق 32املادة  وجبتحديد ممارسة الحقة أخرى مبل ا  مه 

قأأأوق املع يأأأة حبلأأأس حقأأأوق اإلنسأأأان تشأأأري دىل التعليقأأأات العامأأأة للج أأأة جملسأأأبي  املثأأأالل قأأأرارات 
وحأأأىت لأأأو مانأأأت و (1022)االقتصأأأادية واالجت اعيأأأة والثقافيأأأةاللج أأأة املع يأأأة سأأأاحلقوق  اإلنسأأأان أو

__________ 

؛ يف حالأأأأأأة القأأأأأأرار (38)-(31والتعليأأأأأأق عليأأأأأأ ل الفقأأأأأأرات )ل 3الفقأأأأأأرة [ل 10] 11انظأأأأأأر مشأأأأأأروع االسأأأأأأت تاج  (1018)
توافأأق  نأأفت س فسأها عأأ الواليأأات املتحأدة  وو"ول أعأأال ( 1017سشأفن احلأأق يف املأاء )انظأأر احلاشأية  70/169

ت علأأى أسأأاس أن الصأأيغة املسأأتخدمة لتعريأأ  احلأأق يف امليأأا  والصأأر  الصأأحي اسأأت دل 2الفقرة سأأ املتعلأأقاآلراء 
يف أي  يسأبق ظهور أاومل واالجت اعية والثقافيأة واملقأررة اخلاصأةل  دىل آراء اللج ة املع ية ساحلقوق االقتصادية فق 

الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة أي توافأأأأق دويل يف اآلراء" )انظأأأأر  جأأأأاءت معأأأأربة عأأأأ اتفأأأأاق دويل أو 
(و 144ة ل الفقأأأر 2015تشأأأري  الثأأأاين/نوف رب  24( A/C.3/70/SR.55) 55السأأأبعونل اللج أأأة الثالثأأأةل اةلسأأأة 

سأفن القأرار  اهأ رد تفميد موقف ع د القيا  س لك  يالواليات املتحدة رغبة ما د ا مانت  وليس م  الواضح متاما  
 م  حيث مض ون وتفق مع التعري   تملا ل أ  أهنيف حد  ات اللج ةل لتصريح  اصال يعرت  سااثر اخل

دون تصأأويتل اعُت أأد سأأل الأأ ي 2014مأأانون ااول/ديسأأ رب   18املأأؤرخ  69/166قأأرار اة عيأأة العامأأة انظأأر  (1019)
قأأوق اإلنسأأان سشأأفن احلأأق يف احأأرتا  اخلصوصأأية وشأأؤون املع يأأة حبللج أأة  16شأأري دىل التعليأأق العأأا  رقأأم ي الأ يو 

)الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الثالثأأة واارسعأأونل ااسأأرة والبيأأت واملراسأأالت ومحايأأة الشأأر  والسأأ عة 
 (ول املرفق السادس(A/43/40) 40 امللحق رقم

دون تصأأويت؛ سأأ عُت أأدل الأأ ي ا2014رب مأأانون ااول/ديسأأ   18املأأؤرخ  69/157قأأرار اة عيأأة العامأأة انظأأر  (1020)
 .دون تصويت ي اعُت د سال ل2013مانون ااول/ديس رب   18املؤرخ  68/147  اوقرار 

 عشأأأأرل ثأأأأاينالاملرفأأأأقل الفرعأأأأان الثالأأأأث و  لأعأأأأال ( 985ساسأأأأتعراض االمتثأأأأال )انظأأأأر احلاشأأأأية املتعلأأأأق  I/7املقأأأأرر  (1021)
.V؛ 37 الفقأأرة Koester, “The Convention on Access to Information, Public Participation in 

Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)”, in 

Making Treaties Work, Human Rights, Environment and Arms Control, G. Ulfstein and others, 

eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2007), pp. 179-217, at p. 203و 
 آ ار/ 27املأأأأأؤرخ  28/19و 2015آ ار/مأأأأأارس  26املأأأأأؤرخ  28/16انظأأأأأر قأأأأأراري  لأأأأأس حقأأأأأوق اإلنسأأأأأان  (1022)

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل  سأأدون تصأأويت )تقريأأر  لأأس حقأأوق اإلنسأأانل للأأ ي  اعُت أأدال ا2015 مأأارس
 (وA/70/53) 53الدورة السبعونل امللحق رقم 

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14U7790331KT4.2226&profile=bib&uri=link=3100006~!1356134~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=6&source=~!horizon&term=A%2FC.3%2F70%2FSR.55&index=ZUNSYMA


A/71/10 

GE.16-14345 302 

عرب ت اعتبار ا قراراتتفسري معا دة سل مه ةمث      القرارات  قد تكونعضوية اجمللس حمدودةل 
اهليئأأأأأة الدوليأأأأأة ملراقبأأأأأأة سمثأأأأأأال آخأأأأأر و ويتعلأأأأأق 32 املأأأأأادة وجأأأأأبعأأأأأ  ممارسأأأأأة الحقأأأأأة أخأأأأأأرى مب

(1023)املخأأأدرات
مأأأ  خأأأالل  32وجأأأب املأأأادة مبرسأأأة الحقأأأة يف مما عأأأدد مأأأ  الأأأدول شأأأاركفقأأأد  .

يس ى غر  احلق  املفمونة وغري ا  مع اهليئة يف مقرتحاهتا املتعلقة سجنشاء مااختال      الدول 
خأأ  ا ستفسأأري سأأالغ اة أأود لالتفاقيأأات املتعلقأأة ااهليئأأة  م تقأأدة   ل(1024)مأأ  تأأداسري  فيأأ  الضأأرر

 و(1025)اساملخدرات وتصرفها خارج نطاق الوالية امل وطة هب
يكأأون هبأأا تصأأريح  يئأأة م شأأفة  ميكأأ  أنالسأأب  الأأيت  3الفقأأرة مأأ  اة لأأة ااوىل تقيأأد و  (17)

ل التفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة اطأأأرا  املعا أأأدةسال سأأأبة دىل ا مبوجأأأب معا أأأدة مه أأأا  
ؤدي يأأعبأأارة "قأأد تتعلأأق و  ودىل" يشأأريؤدي دىل" و"أو يأأ"قأأد  عبأأاريتاسأأتخدا   و لأأك مأأ  خأأالل

 وااطأأأرا فيهأأأا التصأأأريح أوال  مث تليأأأ  امل ارسأأأة واالتفأأأاق احملت أأأ  سأأأني فيت يأأأاحلأأأاالت الأأأيت سدىل" 
عبأأارة  و أمأأاالالحقأأةمبثاسأأة حأأاف  مل ارسأأة الأأدول ااطأأرا  التصأأريح  أأ   احلالأأةل قأأد يكأأون  ويف
سأني ت أ  احملامل ارسأة الالحقأة واالتفأاق  الأيت يسأبق فيهأا وضأعتغطأي احلأاالت فهأي دىل"ل  يشري"
 وامل ارسأأة  أأ    أأرد مؤشأأر علأأى  أأ ا االتفأأاق أوالتصأأريح والأأيت يشأأك  فيهأأا التصأأريح اطأأرا  ا

التصأأأريح نفسأأأ  وضأأأح أن تعأأأرب عأأأ " لكأأأي يمأأأ  " شأأأري دىل" سأأأدال  يعبأأأارة " 3الفقأأأرة وتسأأأتخد  
و ومأأأع  لأأأكل ال تقتضأأأي  أأأ   العبأأأارة أن ااطأأأرا سأأأني أي ممارسأأأة الحقأأأة أو اتفأأأاق يتضأأ    ال

 و(1026)التصريح دىل ممارسة الحقة أو اتفاق م    ا القبي  دشارة صرحيةيشري 

 قبوال  يشك  الت ا  الص ت  الأ افرتاض - لثانيةاة لة ا ل3الفقرة   
تفسري املبني الاتفاق مجيع ااطرا  يف املعا دةل أو حىت  رد ج ء مبري م هال سشفن دن  (18)
عأأأأد  وجأأأأود  د ا أمكأأأأ  اعتبأأأأارااحيأأأأان دال  أغلأأأأبيف  تصأأأأريح مأأأأا  أأأأو أمأأأأر ال ميكأأأأ  تصأأأأور يف 

مشأأأروع  مأأ  2وتأأأ ص الفقأأرة  ل مأأت الصأأ توالأأدول ااطأأرا  الأأأيت موافقأأة مأأأ   اعرتاضأأات أنأأ 
__________ 

 أعال و 986انظر احلاشية  (1023)

م شأأورات اامأأم املتحأأدةل رقأأأم ل E/INCB/2009/1) 2009تقريأأأأأر اهليئأأأأة الدوليأأأة ملراقبأأة املخأأدرات عأأ  عأأأا  انظأأر  (1024)
J. CseteandClosedtotheInternational:reason“,Wolfe.D؛ وانظأر أيضأا  278ل الفقأرة (A.10.XI.1 املبيأع

NarcoticsControlBoardandCanadianHIV/AIDSLegalNetwork/InternationalHarm)”HIV/AIDS

Reduction Development of the Open Society Institute, 2007), pp. 12-18و 
(1025) D. Barrett, Unique in International Relations? A Comparison of the International Narcotics 

Control Board and the UN Human Rights Treaty Bodies (London, International Harm Reduction 

Association, 2008), p. 8و 
غأأأرض لحتديأأأد ممارسأأأة ااطأأأرا   دال نأأأادرا   رباء امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأانمل حتأأأاول  يئأأأات اخلأأأ (1026)

.in Gعلأأى  لأأك يف  معا أأدة معي أأةل انظأأر أمثلأأةحكأأم مأأ  أحكأأا  تفسأأري  Nolte, “Jurisprudence under

special regimes relating to subsequent agreements and subsequent practice: second report for the 

ILC Study Group on treaties over time”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. 

(Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 210-278; Schlütter, “Aspects of human rights

interpretation …” أعال (ل  1011ل )انظر احلاشيةp. 318و 
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ميكأأ  أن يشأأك  التأأ ا  الصأأ ت مأأ  جانأأب : "علأأى مأأا يلأأي [ مقاعأأدة عامأأة9] 10سأأت تاج الا
وال هتأد   و(1027)"مأامل ارسأة الالحقأة ع أدما تسأتدعي الظأرو  رد فعأ  ساطر  أو أمثأر قبأوال  

دىل االعأرتا  سأأفي اسأتث اء مأأ   أ   القاعأأدة العامأةل ود أأا دىل حتديأأد  3مأ  الفقأأرة  اة لأة الثانيأأة
 وعلى احلاالت ال  و جية م  تصرحيات  يئات اخلرباءها     القاعدة وتطبيق

 كأأأ  عأأأادة توقأأأع أن تتخأأأ  الأأأدول أن مأأأ  غأأأري امل أأأ ال علأأأى وجأأأ  اخلصأأأوصل  ويعأأأر (19)
م شأأأفة مبوجأأأب خأأأرباء  علأأأى حأأأدة تصأأأدر  أي  يئأأأة تصأأأريحفي أأأا يتعلأأأق سكأأأ   اطأأأرا  موقفأأأا  ا

وم  ناحيأة أخأرىل  و(1028) معا دةل سواء مان موجَّها  دىل دولة أخرى أو دىل مجيع الدول ع وما  
فن سأأمعا أأدات معي أأةل الأأ ي تأأ ص عليأأ  مبوجأأب واجأأب التعأأاون  لقأأد تكأأون دول أطأأرا  مل مأأة

 ل(1029)سالتحديأأأد دليهأأأا ا  تصأأأرحيا  صأأأادرا  عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدة وموجهأأأ يراعأأأت
 و(1030)املتعلقة ستصرفاهتال وسفن ترد على تلك التصرحيات والبالغاتالبالغات الفردية  أو

 دون اإلخالل مبسامهة أخرى -4ة الفقر   
 شأأفة مبوجأأأب امل رباءاخلأأ  يئأأات اتتصأأرحي ل أو أن تشأأريلفضأأال  عأأ  دمكانيأأة أن تأأؤدي (20)

)ب( )أ( و(3الفقأأرة ) وجأبدىل اتفاقأات الحقأة أو ممارسأة الحقأة ل طأرا  نفسأها مب اتمعا أد
مأال  تفسأري معا أدةل ميك  هل   التصرحيات أن تسا م أيضأا  يف ع ليأة 32واملادة  31م  املادة 

 م  خالل ددراج شأرط      اإلمكانية  4الفقرة مه ة يف     الع ليةو وتت اول سالتايل أن تكون و 
 يئأات تويل مسأامهات ومع  لكل مل ُتسَتخد  عبارة "خال   لك" ان اللج ة  .سعد  اإلخالل

تلأك الأيت يأرد وصأفها ممأا توليأ  لأمهيأة أقأ   مأا تفسري معا أدة يفرباء امل شفة مبوجب معا دات اخل
 و3يف الفقرة 

أن ل محأأأأدو سأأأأاديو ديأأأأالوأأمأأأأدت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأةل وال سأأأأي ا يف قضأأأأية وقأأأأد  (21)
لغأرض تفسأري العهأد الأدويل اخلأاص  مه أةالصادرة ع  اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان  التصرحيات

 دىل تشأأريلل أو تأأؤديسأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأيةل سغأأض ال ظأأر ع أأا د ا مانأأت  أأ   التصأأرحيات 
 :31م  املادة  3ااطرا  مبوجب الفقرة  سني اتفاق

__________ 

 و2الفقرة  ل[9] 10مشروع االست تاج  انظر (1027)
؛ p. 97أعأال (ل  1002)احلاشأية  ”… The Kyoto compliance system“,Ulfstein and Werksmannانظأر  (1028)

VanAlebeekandThe“,Nollkaemper legalstatusofdecisionsbyhumanrights treatybodies …ˮ 
 وp. 410أعال (ل  1001)احلاشية 

التحفظأأات شأأفن مأأ  دليأأ  امل ارسأأة س 3- 2-3ل انظأأر املبأأدأ التأأوجيهي  سشأأفن جأأواو حتفأأ  صأأاغتتصأأريح مثأأ   (1029)
ل تقريأر ة أة القأانون 2011يف عأا   اللج أة  اعت دتأ و أو دليأ ( مأ  التعليأق عليأ ل 3الفقرة )و على املعا داتل 

  و(A/66/10/Add.1) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم الدويلل 
(1030) C. Tomuschat, “Human Rights Committee”, in The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (www.mpepil.com), at para. 14 (“States parties cannot simply ignore them 

[individual communications], but have to consider them in good faith (bona fide)not to react at … 

allwouldappeartoamounttoaviolationو(”…… 

http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://www.mpepil.com/
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مأأأأ   مبأأأأريا    املع يأأأأة حبقأأأأوق اإلنسأأأأانل م أأأأ  نشأأأأفهتال مّ أأأأا  لقأأأأد طأأأأورت اللج أأأأة " 
علأأأى البالغأأأات  االجتهأأأاد التفسأأأرييل ال سأأأي ا يف سأأأياق املالحظأأأات الأأأيت تبأأأديها ردا  

الفرديأأأة الأأأيت توجأأأ  دليهأأأا سشأأأفن الأأأدول ااطأأأرا  يف الربوتومأأأول االختيأأأاريل ومأأأ لك يف 
 و‘التعليقات العامة‘سياق 
سأأفي حأأال مأأ  ااحأأوالل و أأي متأأارس مهامهأأا  ورغأأم أن احملك أأة ليسأأت ملَ مأأة 

القضائيةل مبواءمة تفسري ا للعهد الدويل مع تفسري اللج ة ل ل فهأي تأرى أنأ  ي بغأي هلأا 
 ديأأالء اعتبأأار مبأأري للتفسأأري الأأ ي تفخأأ  سأأ   أأ   اهليئأأة املسأأتقلة الأأيت أنشأأئت خصيصأأا  

 و(1031)"ل شرا  على ت في      املعا دة
 أيضأأأا  تصأأأرحيات صأأادرة عأأأ   يئأأأاتاحملأأامم اإلقلي يأأأة حلقأأأوق اإلنسأأان وقأأد اسأأأتخدمت  (22)

 و(1032)قهأامعا دات مفداة مسأاعدة لتفسأري املعا أدات الأيت يطلأب م هأا تطبي م شفة مبوجبخرباء 
 معا أدات م شأفة مبوجأبخأرباء  عأ   يئأاتأن التصأرحيات الأيت تصأدر  وتعترب حمأامم حمليأة عديأدة

__________ 

(1031) Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66  ؛ وانظر أيضاJudgment No. 2867 of 

the Administrative Tribunal of the International Labour Organization upon a Complaint Filed 

against the International Fund for Agricultural Development, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

2012, p. 10, at p. 27, para. 39فتأوى حمك أة العأدل الدوليأة سشأفن اآلثأار القانونيأة ال اشأئة عأ  تشأييد ]؛ و
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the [جأأدار يف اارض الفلسأأطي ية احملتلأأة

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at pp. 179-181, 

paras. 109-110 and 112, and at pp. 192-193, para. 136, ل الأيت أشأارت فيهأا احملك أة دىل تصأرحيات خمتلفأة
وانظأر أيضأا   والثقافيأة؛صادرة ع  اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان واللج ة املع ية ساحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة 

Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 101 صأادرة عأ  ة أة ل حيأث تشأري احملك أة دىل تصأرحيات
 و  قية م ا ضة التع يبم ا ضة التع يب ع د حتديد ال طاق ال مر التفا

(1032) The Inter-American Court of Human Rights, Case of the Constitutional Tribunal (Camba Campos 

and Others) v. Ecuador, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 28 

August 2013, Series C No. 268, paras. 189 and 191;AfricanCommissiononHumanand’Peoples

Rights, Civil Liberties Organisation and others v. Nigeria, Communication No. 218/98, Decisions on 

communications brought before the African Commission, twenty-ninth ordinary session, Tripoli, 

May 2001 at para.24IninterpretingandapplyingthetheCommissionisalsoenjoined…,Charter“)

by the Charter and by international human rights standards, which include decisions and general 

comments by UN treatyAfricanCommissiononHumanandRights, Social and’Peoples;(”bodies 

Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights v. Nigeria, 

Communication No. 155/96, Decisions on communications brought before the African Commission, 

thirtieth ordinary session, Banjul, October 2001 at para. 63 (“drawsinspirationfromthedefinitionof

thetermforcedbytheCommitteeonEconomicSocialandCulturalRightsinitsGeneral’evictions‘

Comment No. 7”);MargušCroatiano. 4455/10, ECHR 2014 (extracts), paras. 48-50; Baka ,[GC].v 

v. Hungary, no. 20261/12, 27 May 2014, para. 58; Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, no. 

8139/09, ECHR 2012 (extracts), paras. 107-108, 147-151, 155 and 158; Gäfgen v. Germany [GC], 

no. 22978/05, ECHR 2010, paras. 68 and 70-72ة القأانون راسطأعني لاملأؤمتر احلأادي والسأب ل انظأر أيضأا  تقريأر
 و155-116ات ل الفقر 38-29الصفحات أعال (ل  540الدويل )احلاشية 
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 فهأأي مأأع  لأأأكل (1033)انونأأا  لتلأأك احملأأامم يف حأأد  اهتأأا مأأة قحقأأوق اإلنسأأانل ودن مانأأت غأأري مل
 و(1034)"جديرة سفن يُعطى هلا وون مبري يف حتديد معا حق  ي صلة والتحقق م  حدوث انتهاك"
التحفظأأأأأات علأأأأأى شأأأأفن دليأأأأ  امل ارسأأأأأة ستعليقهأأأأأا علأأأأأى وت اولأأأأت اللج أأأأأة نفسأأأأهال يف  (23)

مسأفلة أمهيأة تصأرحيات  يئأات اخلأرباء امل شأفة مبوجأب معا أدات  ل(1035)ال ي وضأعت  املعا دات
 و(1036)في ا يتعلق سالتحفظات حقوق اإلنسان

اخلأرباء امل شأفة مبوجأب   يئأاتأمهيأة تصأرحيات  قرارات احملامم دائ ا  سالكامأ ومل توضِّح  (24)
 غأريقواعد التفسري مبوجب اتفاقيأة فيي أا أو   ص في امعا داتل اغراض تفسري معا دةل سواء 

 وأدنا ( 26و 25)الفقرتان  و وقد نظرت اللج ة يف البدائ  التالية(1037) لك
شأك   أي معا أدات امل شفة مبوجأب رباء  يئات اخلسعض ااعضاء أن تصرحيات  ويرى (25)

 الفتأأوى م هأأا مجلأأة أمأأور مسأأت دي  دىلم يف تفسأأري معا أأدةل ا مأأ  أشأأكال امل ارسأأة الأأيت قأأد تسأأ
فيهأا أشأارت الأيت ل اآلثار القانونية ال اشئة ع  تشييد جدار يف اارض الفلسطي ية احملتلةس املتعلقة

للج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأان" مأأأ  أجأأأ  دعأأأم  سأأأتقرةحمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة دىل "امل ارسأأأة امل
ويأرى أولئأك  و(1038)العهأد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأية أحكأا  تفسأري ا حلكأم مأ 

__________ 

Report“القأرارات الأيت اقتبسأتها ة أة في يسأيا يف  انظأر (1033) on the implementation of international human

rights treatiesat para. 76, footnotes 172 and 173 (Ireland, Supremeأعأال (ل  999ل )احلاشأية ”… 

Court, Kavanagh (Joseph) v. the Governor of Mountjoy Prison and the Attorney General [2002] 

IESC 13 (1 March 2002), para. 36; France, Council of State, Hauchemaille v. France, case No. 

238849, 11 October 2001, ILDC 767 (FR 2001), para. 22)و 
؛ 175ل الصأأأأفحة 43أعأأأال (ل الفقأأأرة  540)احلاشأأأية لأأأدويل ة القأأأأانون اراسطأأأاملأأأؤمتر احلأأأادي والسأأأبعني ل تقريأأأر (1034)

Germany, Federal Administrative Court, BVerwGE, vol. 134, p. 1, at p. 22, para. 48و 
 10 العامةل الدورة السادسة والسأتونل امللحأق رقأم الوثائق الرمسية للج عية(ل 2011القانون الدويل ) ة ة تقرير (1035)

(A/66/10/Add.1و)  
أن حتأرت  قراراهتأال لكأ  "سطبيعة اامرل د ا ما مان م وطأا  هبأ   اهليئأات سألطة ا أا  القأراراتل وجأب علأى ااطأرا   (1036)

متلأأك  يئأأات الرصأأد  يصأأدق يف الظأأر  الأأرا   دالّ علأأى احملأأامم اإلقلي يأأة حلقأأوق اإلنسأأانو وساملقاسأأ ل ال اامأأر ال
يف غأري  مأ  اجملأاالت ااخأرى الأيت متلأك فيهأا  ااخرى السلطة القضأائية ال أا  القأراراتل يف  أال التحفظأات م أا

ل فأجن مأا تتوصأ  دليأ  مأأ  اسأت تاجات ليسأت مل مأة قانونأا  ومأا علأى الأدول سأأوى سألطة دسأداء املالحظأاتو ومأ  مثّ 
 (و3-2-3م  التعليق على املبدأ التوجيهي  3ل الفقرة املرجع نفس " )تقيي ها حبس  نية "تراعي"أن 

؛ 17ة الفقأأأر ل 5الصأأأفحة أعأأأال (ل  540احلاشأأأية انظأأأر ) ة القأأأانون الأأأدويلراسطأأأاملأأأؤمتر احلأأأادي والسأأأبعني ل تقريأأأر (1037)
VanAlebeekandThe“,Nollkaemper legalstatusofdecisionsbyhumanrights treatybodies …ˮ 

حكأأم صأأادر عأأ   أأو  ُوضِّأأح فيهأأا  لأأكااحكأأا  القليلأأة الأأيت ؛ أحأأد p. 401أعأأال (ل  1001احلاشأأية انظأأر )
 ,Hanrei Jiho 71, 87 1513ل 1994 سرتشأري  ااول/أمتأو  28احملك أة العليأا يف أوسأامال احلكأم الصأادر يف 

يف الفقأرة  أعأال (ل 540احلاشية انظر ) ة القانون الدويلراسطاملؤمتر احلادي والسبعني ل )مثل ا اقُتبس يف تقرير 38
 .Japanese Annual of International Law, vol. 38 (1995), pp(ل و أو متأاح أيضأا  يف 22ل احلاشأية 20

109-150, at pp. 118-133؛ وGermany, Federal Administrative court  أعال (و 1034)انظر احلاشية 
(1038)  Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 179, para. 109و 

http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2002/13.html
http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2002/13.html
http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2002/13.html
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/767fr01.case.1/law-ildc-767fr01
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/767fr01.case.1/law-ildc-767fr01
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv134001.html
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv134001.html
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10/Add.1&referer=/english/&Lang=A
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 امل شأأفة مبوجأأب رباء يئأأات اخلأأتصأأرحيات غالبأأا  مأأا تسأأتخد   احملأأامم الدوليأأة واحملليأأةأن ااعضأأاء 
وساإلضأافة و (1039)وسأائ  تفسأري تك يليأة 32املأادة  هبأا الأيت تصأ  التقديريأة الطريقةسمعا دات 

ارسأأأة سوصأأأفها ممل معا أأأدات امل شأأأفة مبوجأأأبرباء  يئأأأات اخلأأأتصأأأرحيات أيضأأأا  لدىل  لأأأكل ميكأأأ  
املعا العادي لل صطلحات يف السياق الأ ي وردت فيأ    م يف حتديداتسأن املعا دةل " مبوجب

مأ  مشأروع  3الفقأرة  ويعتأرب ااعضأاء أيضأا  أن و(1040)ويف ضوء موضوع املعا دة والغرض م هأا"
أن ممارسأأة م ظ أأة دوليأأة يف   لأأكل (1041)ميكأأ  أن تسأأاعد يف حأأ  املسأأفلة [11] 12االسأأت تاج 

تطبيق صكها اخلاص وتصريح صادر ع   يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة هل أا قاسأم مشأرتكل 
ل فه أأا نسأأدان مأأع يف املعا أأدة مأأ  ااطأأرا   أأو أنأأ  رغأأم أن مليه أأا ال يشأأك  ممارسأأة لطأأر 

 وعا دةاملسامهة يف التطبيق السليم لل راد م   يُ ل م  املعا دة تصرفا  ستكلي  لك 

__________ 

‘ اآلراء‘و‘ التعليقأات العامأة‘سأتطيع املأرء أن يعتأرب أن يمأا يلأي: "سصأريح العبأارة احملك ة العليا يف أوساما أوضحت  (1039)
"و العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق املدنيأأأة والسياسأأأية سوصأأأفها وسأأأيلة تك يليأأأة لتفسأأأري ي بغأأأي االعت أأأاد عليهأأأاووو 

مثل أأأا أعأأأال (ل  1037)احلاشأأأية  1994متأأأوسر تشأأأري  ااول/أ 28احملك أأأة العليأأأا يف أوسأأأامال حكأأأم صأأأادر يف 
ل احلاشأأية 85أعأأال (ل الفقأأرة  540اقتُأأبس يف تقريأأر املأأؤمتر احلأأادي والسأأبعني لراسطأأة القأأانون الأأدويل )انظأأر احلاشأأية 

انظأر علأى  ؛Japanese Annual of International Law, vol. 38 (1995), at pp. 129-130و مأتح أيضأا  يف 178
 Netherlands, Central Appeals Tribunal, Appellante v. de Raad van Bestuur van deأيضأا  سأبي  املثأالل 

Sociale Verzekeringsbank  متاح يف(  
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560 11؛ اطُّلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  يف 

)"ال قي أة هلأا"(ل  United Kingdom, House of Lords, Jones v. Saudi Arabiaهأة (؛ ومأ  ج2016متوو/يوليأ  
 ,House of Lords, A. v. Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 71ومأ  جهأة أخأرى 

paras. 34-36 مت أأع  ةئياسأأتث ادثبأأات قاعأأدة  ة إلنشأأاءمعا أأد ة م شأأفة مبوجأأبتصأأرحيات  يئأأ حيأأث اعُت أأد علأأىل
 .Court of Appeal, R. (on the application of Al-Skeini) vبل واسأتخدا  املعلومأات امل ت عأة سواسأطة التعأ ي

Secretary of State for Defence, application for judicial review (2005) EWCA Civ 1609, (2006) 

HRLR 7, at para. 101دثبأات قأوق اإلنسأان مأ  أجأ  املع يأة حبللج أة  31التعليق العأا  رقأم ل حيأث ُيستشأهد سأ
 South Africa, High Courtومأأ  جهأأة ؛1998قأأانون حقأأوق اإلنسأأان لعأأا  خأأارج احلأأدود اإلقلي يأأة ل تطبيأأق  

Witwatersrand, Residents of Bon Vista Mansions v. Southern Metropolitan Local Council, 2002 (6) 

BCLR, p. 625, at p. 629 "(ل للتعليقأأات العامأأة حجيأأة مبوجأأب القأأانون الأأدويل)" مثل أأا اقتُأأبس يف تقريأأر املأأؤمتر
 ,Constitutional Courtومأأأ  جهأأأة أخأأأرى  أعأأأال (ل 540احلأأأادي والسأأأبعني لراسطأأأة القأأأانون الأأأدويل )احلاشأأأية 

Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others (No 2) (CCT 8/02) [2002] 

ZACC 15, paras. 26 and 37 اللج أة   الأ ي حددتأ "املعيأار ااساسأي اادىن" [تطبيأق]ل حيأث رفضأت احملك أة
)الوثأأأائق الرمسيأأأة لل جلأأأس االقتصأأأادي  3املع يأأأة سأأأاحلقوق االقتصأأأادية واالجت اعيأأأة والثقافيأأأة يف التعليأأأق العأأأا  رقأأأم 

 ؛83 الصأأأأفحةل املرفأأأأق الثالأأأأثل (Corr.1و E/1991/23-E/C.12/1990/8) 3 ل امللحأأأأق رقأأأأم1991واالجت أأأأاعيل 
Japan, Osaka High Court, Judgment of 15 March 2001, 1784 Hanrei Jiho 67, at 74 التعليأق )" عليهأا"(ل

مثل أا "(ل للعهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةل وال يقيأد تفسأري العهأد يف الياسأان رمسيا   العا  ليس تفسريا  
 أعال (و 540م  تقرير املؤمتر احلادي والسبعني لراسطة القانون الدويل )احلاشية  87اقتُبس يف الفقرة 

وانظأأر أيضأأا  مشأأروع االسأأت تاج  ؛429احلاشأأية ل [1] 2 ( مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع االسأأت تاج15انظأأر الفقأأرة ) (1040)
 و3ل الفقرة [11] 12

 و3ل الفقرة [11] 12انظر مشروع االست تاج  (1041)
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ليسأتل يف  معا أدات امل شأفة مبوجأبرباء  يئات اخلتصرحيات أن ويرى أعضاء آخرون  (26)
مأ  مشأروع  3وأشأري دىل أن الفقأرة حد  اهتال شكال  م  أشكال امل ارسة مبعا املوضوع احلايلو 

أمثأر يف تطبيأق املعا أدةل   أي سألوك طأر  أو أن "امل ارسأة الالحقأة ااخأرى تبني 4االست تاج 
 أيضأأا  ُأشأري و  اواملوضأأوع سالتأايل مقتصأر علأأى ممارسأة ااطأرا  نفسأأهل ودىل أن (1042)"سعأد دسرامهأا

ميك  أن تكون شأكال  مأ  أشأكال تطبيأق املعا أدة أن تصرحيات خرباء  يئات املعا دات ال دىل 
وأن تأأأؤدي وظيفأأأة الرصأأأد يف الوقأأأت نفسأأأ و وحسأأأب رأي  أأأؤالء ااعضأأأاءل فأأأجن احلكأأأم املتعلأأأق 

اخلأرباء امل شأفة مبوجأب  يئأات دىل أن واليأة يشأري حمك ة العدل الدولية الصادر ع   ديالوسقضية 
علأى تطبيأق املعا أدةل ولأيس  أن تشأر يف  لأك شأفن احملأاممل  أي  ال شأفهنووظيفتهأا معا دات

 و(1043)وسيلة للتفسريمبثاسة  أن تصبح  ي نفسها
ددراج شأأرط عأأد  علأأى  ت الأأرا  لويف هنايأأة املطأأا ل قأأررت اللج أأة أن تقتصأأرل يف الوقأأ (27)

 يفوميك  ت اول     املسفلة مرة أخأرى و [12] 13م  مشروع االست تاج  4الفقرة  اإلخالل يف
 و(1044)ع ها الدول تعربثانيةل يف ضوء اآلراء اليت القراءة ال

__________ 

 علأأى يقتصأر للج أةل "ال وفقأا   لتطبيأق""التطبيأأق املعا أدة" ان  سأياق تصأرحيات  يئأات اخلأرباء  أي سالفعأ  "يف (1042)
 مفالأة أو احأرتا   لك يف مبا املعا دةل تطبيق اغراض الداخلي أو الدويل الصعيد على ت فَّ  اليت الرمسية اافعال
 )انظأأأر "مجلأأأة أمأأأور مأأأ  سي هأأأا البيانأأأات الرمسيأأأة املتعلقأأأة ستفسأأأري ا أيضأأأا   يشأأأ   ود أأأا املعا أأأدةل سالت امأأأات الوفأأأاء
 (و4التعليق على مشروع االست تاج ( م  18) الفقرة

(1043)  Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 
Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66و 

يف قأأراءة ال ظأر  قأد تعيأد اللج أأةل أن "3ل الفقأرة [11] 12تعليقهأا علأأى مشأروع االسأت تاج  الحظأت اللج أة يف (1044)
مأأ   3 الفقأأرةو  [1] 2 االسأأت تاجمشأأروع مأأ   4 الفقأأرةالأأواردة يف  "امل ارسأأة الالحقأأة ااخأأرى"يف تعريأأ  ثانيأأة 

د ا مأان ي بغأي تصأ ي  ممارسأة م ظ أة دوليأة يف حأد  اهتأا ضأ    أ    م  أج  توضيح ما 4 مشروع االست تاج
 أعال (و 957" )انظر احلاشية والت حىت اآلن مقتصرة على ممارسة ااطرا  الفئة اليت ما

http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf
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  السابع الفصل  
 الجرائم اد اةنسانية

 مقدمة -ألف 
اةأأأأرائم ضأأأأد "(ل ددراج موضأأأأوع 2014قأأأأررت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا السادسأأأأة والسأأأأتني ) -77

 و(1045)يف سرنأأأأامج ع لهأأأأا وعي أأأأت السأأأأيد شأأأأون دو مأأأأرييف مقأأأأررا  خاصأأأأا  لل وضأأأأوع "اإلنسأأأأانية
مأانون   10 املأؤرخ 69/118 مأ  قرار أا 7 ةالفقأر  يف العامأةل اة عيأة أحاطأت الحأقل وقت ويف

 لج ة املتعلق سجدراج املوضوع يف سرنامج ع لهاو ل سقرار ال2014 ااول/ديس رب
(ل يف التقرير ااول املقد  م  املقرر 2015ونظرت اللج ةل يف دورهتا الساسعة والستني ) -78

 و(1046)واعت أأأدت سصأأأأفة مؤقتأأأة أرسعأأأة مشأأأأاريع مأأأواد والتعليقأأأات عليهأأأأا (A/CN.4/680)اخلأأأاص 
معلومات ع ا  و موجود م  آليات الرصأد  وطلبت اللج ة أيضا دىل اامانة أن تعد م مرة تقد 

 و (1047)التعا دية اليت قد تكون هلا أمهية سال سبة اع اهلا املقبلة سشفن   ا املوضوع

 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
علأأأأأأأأى اللج أأأأأأأأة التقريأأأأأأأأر الثأأأأأأأأاين لل قأأأأأأأأرر اخلأأأأأأأأاص  يف الأأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأأةل مأأأأأأأأان معروضأأأأأأأأا   -79
(A/CN.4/690 وم لك م مرة م  اامانة تتضأ   معلومأات ع أا  أو موجأود مأ  آليأات الرصأد )

ويل يف التعا ديأأة الأأيت قأأد تكأأون هلأأا أمهيأأة سال سأأبة ل ع أأال الأأيت ستضأأطلع هبأأا ة أأة القأأانون الأأد
ل 3301 دىل 3296 و وقأأأأأد نظأأأأأرت اللج أأأأأة فيه أأأأأا يف جلسأأأأأاهتا مأأأأأ (A/CN.4/698)املسأأأأأتقب  

  و (1048)2016 أيار/مايو 19 دىل 11 املعقودة يف الفرتة م 
لفصأأ  ااول(؛ وت أاول املقأأرر اخلأأاص يف تقريأأر  الثأأاين التجأرمي يف دطأأار القأأانون الأأوطر )ا -80

والتحقيأأق العأأا  والتعأأاون لتحديأأد  ويأأة اة أأاة  ؛(الثأأاين الفصأأ ودقامأأة الواليأأة القضأأائية الوط يأأة )
 وممارسأة الواليأة القضأائية الوط يأة ع أدما يكأون اةأاين امل عأو  حاضأرا   ؛(الثالث الفص امل عومني )

للجأأأأأأاين  العادلأأأأأأة املعاملأأأأأأة ؛(اخلأأأأأأامس الفصأأأأأأ ) احملام أأأأأأة ومبأأأأأأدأ التسأأأأأأليم أو ؛(الراسأأأأأأع الفصأأأأأ )
 شأأأأفن  أأأأ ا املوضأأأأوع )الفصأأأأ  السأأأأاسع(و)الفصأأأأ  السأأأأادس(؛ وسرنأأأأامج الع أأأأ  املقبأأأأ  س امل عأأأأو 

__________ 

   و266 (ل الفقرةA/69/10) 10 لستونل امللحق رقمالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة وا (1045)
  و117-110 (ل الفقراتA/70/10) 10 ل الدورة السبعونل امللحق رقماملرجع نفس  (1046)
   و115 (ل الفقرةA/70/10) 10 ل الدورة السبعونل امللحق رقماملرجع نفس  (1047)
 ,A/CN.4/SR.3296, A/CN.4/SR.3297 )الوثأائق 3301 دىل 3296 املؤقتأة للجلسأات مأ  املأوج ةانظأر احملاضأر  (1048)

A/CN.4/SR.3298, A/CN.4/SR.3299, A/CN.4/SR.3300 and A/CN.4/SR.3301)و  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/690&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/CN.4/698
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3296&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3297&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3298&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3299&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3300&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3301&referer=/english/&Lang=A

