
A/73/10 

15 GE.18-13644 

توجه انتبا  الدول ومجيأع ااشأخاص الأ ين  قأد ينُطلأب مأ هم تفسأري املعا أدات  )ب( 
 وشروحهاب مشفوعة  دىل مشارينع االست تاجات  

 إشادة ابملقرر اخلاص -دال 
  اعت دت اللج ة  بعد اعت ام 2018 آب/أغسطس 8املعقومة يف  3448اةلسة يف  -50

ينتعلأأأأق بتفسأأأأأري  مشأأأأارينع االسأأأأت تاجات املتعلقأأأأة سالتفاقأأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأأة في أأأأا
 املعا دات  القرار التايل سلت مية:

 "دن ة ة القانون الدويل  
تفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة مشأأارينع االسأأت تاجات املتعلقأأة سال "وقأأد اعت أأدت 

 ينتعلق بتفسري املعا دات  الالحقة في ا
لل قرر اخلاص  السيد غيأورغ نأولت  عأ  تقأدينر ا البأالغ وهتانيهأا احلأارة  "تعرب 

أبأدا   تكأ  ومأا ب لأه مأ  جهأوم ال إلسهامه املت ي  يف دعدام مشارينع االست تاجات  مبا
ج يف وضأأع مشأأارينع االسأأت تاجات املتعلقأأة مت حتقيقأأه مأأ  نتأأائ مأأ  تفأأانا يف الع أأ   وملأأا

 ينتعلق بتفسري املعا دات"و سالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا

نااااا معاااااريع االسااااتنتاجال املتعلقااااة ابالتفاقااااال الةحقااااة واملمارسااااة الةحقااااة  -هاء 
 يتعلق لتفس  املعاهدال فيما

 نا معاريع االستنتاجال -1 
  يف يف القأأراءة الثانيأأة  ينع االسأأت تاجات الأأت اعت أأدهتا اللج أأةينأأرم في أأا ينلأأي نأأص مشأأار  -51

 ومورهتا السبعني
 يتعلق لتفس  املعاهدال االتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة فيما

  اجلزء األول
 مقدمة

  1االستنتاج 
 النطاق

تت اول مشأارينع االسأت تاجات  أ   مور االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة  
 ري املعا داتويف تفس
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  اجلزء الثاين
 القواعد األساسية والتعاريف

  2االستنتاج 
 القاعدة العامة لتفس  املعاهدال ووسائ  التفس 

مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات  علأأأى  32و 31حتأأأدم املأأأاماتن  -1 
ااتن التأأوايل  القاعأأدة العامأأة للتفسأأري واالسأأتعانة بوسأأائ  التفسأأري التك يليأأةو وت طبأأق  أأ

 القاعداتن أينضا  مقانون مويل عريفو
تُفسَّأر املعا أدة حبسأ  نيأة وفقأا  لل عأد العأامي الأ ي ينُعطأى لتعابري أأا  -2 

ضوء موضوعها والغرض م ها  على ال حو امل صأوص عليأه  يف السياق ال ي ترم فيه ويف
 و 31م  املامة  1يف الفقرة 
أن ينؤخأأأأأ  يف    في أأأأأا تأأأأأ ص  علأأأأأى31مأأأأأ  املأأأأأامة  3تأأأأأ ص الفقأأأأأرة  -3 

احلسأأأأبان  سإلضأأأأافة دىل السأأأأياق  )أ( أي اتفأأأأاق الحأأأأق بأأأأني ااطأأأأرا  بشأأأأفن تفسأأأأري 
تطبيق أحكامها؛ و)ب( أي ممارسة الحقأة يف تطبيأق املعا أدة تثبأت اتفأاق  املعا دة أو

 ااطرا  بشفن تفسري او
ملأأأوو االسأأأتعانة مب ارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى يف تطبيأأأق املعا أأأدة موسأأأيلة  -4 

 و 32ية مبوجب املامة تفسري تك يل
ينتأأأأفل  تفسأأأأري املعا أأأأدة مأأأأ  ع ليأأأأة مرّمبأأأأة وحيأأأأدة تُعطأأأأي اال ت أأأأا   -5 

 و 32و 31امل اسب ملختل  وسائ  التفسري املشار دليها  على التوايل  يف املامتني 
  3االستنتاج 

 االتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة ىوسائ  تفس  ذال حجية
)أ( و)ب( مأ  3ة وامل ارسة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة ُتشكِّ  االتفاقات الالحق 

  سعتبار ا مليال  موضوعيا  علأى تفأا م ااطأرا  علأى معأد املعا أدة  وسأائ   31 املامة
 و 31تفسري ذات حجية  يف تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعا دات الوارمة يف املامة 

  4االستنتاج 
 حقةتعريف االتفاق الةحق واملمارسة الة

االتفأأأأأأأاق الالحأأأأأأأق سعتبأأأأأأأار  وسأأأأأأأيلة تفسأأأأأأأري ذات حجيأأأأأأأة مبقتضأأأأأأأى  -1 
اتفأأأاقت تتوصأأأ  دليأأأه ااطأأأرا   بعأأأد دبأأأرا  املعا أأأدة  بشأأأفن  31)أ( مأأأ  املأأأامة 3 الفقأأأرة

 تطبيق أحكامهاو تفسري املعا دة أو
امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة سعتبار أأأأأا وسأأأأأيلة تفسأأأأأري ذات حجيأأأأأة مبقتضأأأأأى  -2 
وكت يف تطبيأأأأق املعا أأأأدة  بعأأأأد دبرامهأأأأا  ينثبأأأأت اتفأأأأاق سأأأأل 31)ب( مأأأأ  املأأأأامة 3 الفقأأأأرة

 ااطرا  بشفن تفسري املعا دةو
 32امل ارسة الالحقة سعتبار ا وسأيلة تفسأري تك يليأة مبقتضأى املأامة  -3 

 أمثر يف تطبيق املعا دة  بعد دبرامهاو سلوك طر  أو
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  5االستنتاج 
 السلوك ىممارسة الحقة

مأ  أي  32و 31الحقة مبقتضى املامتني وك  أن تتفل  امل ارسة ال -1 
تشأرينعية  سلوك ينسلكه طر  يف تطبيق معا دة  سأواء أمأان وأارس وسأائ  ت في ينأة أ 

 وسائ  أخرىو قضائية أ  أ 
غأأأأري  مأأأأ اةهأأأأات يف ذلأأأأك سأأأألوك  ينشأأأأك  أي سأأأألوك آخأأأأر  مبأأأأا ال -2 

 و وملأأأأوو مأأأع ذلأأأأك أن ينكأأأون  أأأأ ا32و 31ممارسأأأأة الحقأأأة مبقتضأأأأى املأأأامتني  لأأأدول ا
 السلوك م اسبا  ع د تقدينر امل ارسة الالحقة اطرا  املعا دةو

  اجلزء الثالث
 اجلوانب العامة

  6االستنتاج 
 حتديد االتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة

 3ينسأأتل   حتدينأأد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  -1 
مب ارسأة   اطأرا  قأد ا أ ت  ستفأاق أودذا مانأت ا   بوجه خاص  تقرينأر مأا31م  املامة 

ينُتخأأ   أأ ا املوقأأ  دذا مانأأت ااطأأرا  قأأد اتفقأأت فقأأط  موقفأأا  بشأأفن تفسأأري املعا أأدةو وال
 اتفقت على وضع ترتيب ع لي )تدابري مؤقتة(و على عد  تطبيق املعا دة مؤقتا  أو

 3وكأ  أن تتخأأ  االتفاقأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأة مبقتضأأى الفقأأرة  -2 
 أشكاال  مت وعةو 31م  املامة 
  بوجأأأه خأأأاص  32ينسأأتل   حتدينأأأد امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأى املأأأامة  -3 
 أمثر سلوما  يف تطبيق املعا دةو دذا مان سلوك طر  أو تقرينر ما

  7االستنتاج 
 اآلاثر احملتملة لةتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة يف التفس 

مأأ   3وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة تسأأهم االتفاقأأات الالحقأأة  -1 
معا دة ماو وقد ينفضأي  معد  بتفاعلها مع وسائ  تفسري أخرى  يف توضيح 31 املامة

يف  حتدينأد  علأى  أو آخأر  مبأا توسأيعه أو ذلك دىل تضييق نطاق التفسريات احملت لأة أو
 وذلك أي نطاق مل ارسة السلطة التقدينرينة الت  ّوهلا املعا دة ل طرا 

أينضا  يف توضأيح  32وك  أن تسهم امل ارسة الالحقة مبقتضى املامة  -2 
 معد معا دة ماو

ممارسأأأأأة يف  ينُفأأأأرتض أن تقصأأأأد أطأأأأرا  معا أأأأأدة  مبوجأأأأب اتفأأأأاق أو -3 
ينُعأأرت  ع ومأأا  نمكانيأأة  تعأأدينلهاو وال ت قيحهأأا أو تطبيأأق املعا أأدة  تفسأأري املعا أأدة ال

خُيأأ  مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا  حقأأة ل طأأرا و والتعأأدينلها مب ارسأأة ال ت قأأيح معا أأدة أو
تعأأدين  املعا أأدات مبوجأأب اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات  سلقواعأأد املتعلِّقأأة بت قأأيح أو

 ومبوجب القانون الدويل العريفو
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  8االستنتاج 
 تفس  مصطلحال املعاهدة ابعتبارها قاللة للتطور عرب الزمن

 31ة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأامتني وكأأ  أن تسأأاعد االتفاقأأات الالحقأأ 
دذا مانت ال ية املفرتضة ل طرا  ع أد دبأرا  املعا أدة  أي دعطأاء أي  يف حتديند ما 32و

 م  املصطلحات املستخدمة معد قابال  للتطور عرب ال م و
  9االستنتاج 

 للتفس  ىوسيلةوزن االتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة  
للتفسأأأري مبقتضأأأى  موسأأأيلةممارسأأأة الحقأأأة   اق الحأأأق أوينتوقأأأ  وون اتفأأأ -1 
 امل ارسة  ض   أمور أخرىو على وضوح وخصوصية االتفاق أو 31 م  املامة 3الفقرة 

 )ب(3سإلضافة دىل ذلك  ينتوق  وون امل ارسة الالحقة مبقتضأى الفقأرة  -2 
 على مدى وميفية تكرار ا  ض   أمور أخرىو 31م  املامة 
تفسأأأري تك يليأأأة مبقتضأأأى  موسأأأيلةن امل ارسأأأة الالحقأأأة  قأأأد ينتوقأأأ  وو  -3 
 و 2و 1على املعاينري املشار دليها يف الفقرتني  32املامة 

  10االستنتاج 
 اتفاق األطراا لعأن تفس  معاهدة

 31)أ( و)ب( مأ  املأامة 3ينستل   التوص  دىل اتفاق مبقتضأى الفقأرة  -1 
وملأوو أن ينكأون لى علم به وتقبلهو وجوم فهم مشرتك لتفسري معا دة تكون ااطرا  ع

 و  ودن م ينك  ذلك ضروراي   لكي ينؤخ  يف احلسبانقانوان  مل ما     ا االتفاق
قأأأأد ينتبأأأأاين  عأأأأدم ااطأأأأرا  الأأأأت ملأأأأب أن تشأأأأارك مشأأأأارمة  فعالأأأأة  يف  -2 

و ووكأأ  31)ب( مأأ  املأأامة 3امل ارسأأة الالحقأأة مأأ  أجأأ  وضأأع اتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة 
أمثأأر قبأأوال  لل  ارسأأة الالحقأأة ع أأدما  لصأأ ت مأأ  جانأأب طأأر  أوأن ينشأأك  التأأ ا  ا

 ماو تستدعي الظرو  رم فع 
  اجلزء الرالع

 اجلوانب اخلاصة
  11االستنتاج 

 القرارال املعتمدة يف إطار مؤمتر للدول األطراا
ينقصأأد مبأأؤمتر للأأدول ااطأأرا   مبقتضأأى مشأأارينع االسأأت تاجات  أأ     -1 

ع أدما  ت في  ا  دال لغرض استعراض املعا دة أو عا دة مااجت اع تعقد  ااطرا  يف م
 تتصر  بصفتها أعضاء يف جهاو اتبع مل ظ ة موليةو

ينتوق  ااثأر القأانوين لقأرار ينُعت  أد يف دطأار مأؤمتر للأدول ااطأرا  يف  -2 
املقأأا  ااول علأأى املعا أأدة وعلأأى أي قواعأأد دجرائيأأة سأأارينةو وتبعأأا  للظأأرو   قأأد ملّسأأد 

  31)أ( مأأأأ  املأأأأامة 3ضأأأأ  ا   اتفاقأأأأا  الحقأأأأا  مبقتضأأأأى الفقأأأأرة  ار  صأأأأراحة  أو أأأأ ا القأأأأر 
دىل ممارسة الحقأة    أو31)ب( م  املامة 3ينؤمِّي دىل ممارسة الحقة مبقتضى الفقرة  أو
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و وتتيح القرارات املعت دة يف دطار مؤمتر للأدول ااطأرا  غالبأا  نطاقأا  32مبقتضى املامة 
 ية لت في  املعا دةوغري حصري للخيارات الع ل

ملسد القرار ال ي ينُعت د يف دطار مؤمتر للدول ااطرا  اتفاقا  الحقا   -3 
ما  ينعأرب عأ  اتفأاق  مأ  حيأأث    مأا31مأ  املأامة  3ممارسأة الحقأة مبقتضأى الفقأرة  أو

اةو ر  بني ااطأرا  بشأفن تفسأري معا أدة أاي  مأان الشأك  الأ ي ا أ   اعت أام القأرار 
 يف ذلك اعت ام  بتوافق اآلراءو تبع يف اعت ام   مباواإلجراء امل
  12االستنتاج 

 الصكوك املنعئة ملنظمال دولية
علأأى معا أأدة تشأأك  الصأأك امل ِشأأئ مل ظ أأة  32و 31ت طبأأق املأأاماتن  -1 

 3موليةو وب اء  علأى ذلأك  تشأك  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة 
تفسأأأأري  أأأأ   املعا أأأأدات  يف حأأأأني وكأأأأ  أن تكأأأأون امل ارسأأأأة وسأأأأيلة  ل 31مأأأأ  املأأأأامة 

 وسيلة  لتفسري     املعا داتو 32الالحقة مبقتضى املامة 
قأأد تكأأون االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا  مبقتضأأى  -2 
  انشأأئة  عأأ  ممارسأأة 32امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأامة    أو31 مأأ  املأأامة 3الفقأأرة 

 متجسدة  يف     امل ارسةو يف تطبيق صكها امل شئ  أو م ظ ة مولية
قأأد تسأأا م ممارسأأة م ظ أأة موليأأة يف تطبيأأق صأأكها امل شأأئ يف تفسأأري  -3 

 و 32و 31ذلك الصك ع د تطبيق املامتني 
علأى تفسأري أي معا أدة تكأون  أي الصأك  3دىل  1ت طبق الفقأرات  -4 

 لة م  قواعد امل ظ ةوامل شئ مل ظ ة مولية مون اإلخالل أبي قواعد ذات ص
  13االستنتاج 

 تصرحيال هيئال اخلرباء املنعأة مبوجب معاهدال
اغأأأأراض مشأأأأارينع االسأأأأت تاجات  أأأأ    ينُقصأأأأد إيئأأأأة خأأأأرباء م شأأأأفة  -1 

مبوجأأأب معا أأأدة  يئأأأأة مؤلفأأأة مأأأ  خأأأأرباء ينع لأأأون بصأأأفتهم الشخصأأأأية  تُ شأأأف مبوجأأأأب 
 تكون جهاوا  اتبعا  مل ظ ة موليةو معا دة وال
ضأأأع حتدينأأأد أمهيأأأة تصأأأرينح صأأأامر عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب خي -2 

 معا دة يف تفسري معا دة للقواعد امل طبقة م      املعا دةو
قأأأد ينأأأؤمي تصأأأرينح صأأأامر عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدة  -3 

مأأ   3ممارسأة الحقأة مأ  جانأب ااطأرا  مبوجأب الفقأرة  ينشأري دىل اتفأاق الحأق أو أو
ينُفأأأأأرتض أن ينشأأأأأك  التأأأأأ ا   و وال32ممارسأأأأأة الحقأأأأأة مبقتضأأأأأى املأأأأأامة دىل    أو31املأأأأأامة 

 31()ب( مأ  املأامة 3الص ت م  جانب أحد ااطرا  ممارسة الحقة مبقتضأى الفقأرة )
بقبول تفسري املعا دة على ال حأو املعأرب ع أه يف تصأرينح صأامر عأ   يئأة خأرباء م شأفة 

 مبوجب معا دةو
امهة الت تقأدمها التصأرحيات الصأامرة خي  مشروع االست تاج   ا سملس ال -4 

 هتاوع   يئات اخلرباء امل شفة مبوجب معا دات يف تفسري املعا دات يف دطار والاي
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 نا معاريع االستنتاجال وشروحها  -2 
الأت اعت أدهتا اللج أة يف    مشأفوعة  بشأروحها ينرم في ا ينلي نأص مشأارينع االسأت تاجات -52

 و الثانيةالقراءة 
 لةحقة واملمارسة الةحقة فيما يتعلق لتفس  املعاهدال االتفاقال ا
  اجلزء األول 

 مقدمة
   1االستنتاج 

 النطاق 
تت اول مشأارينع االسأت تاجات  أ   مور االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة  

 يف تفسري املعا داتو

 العرح  
  تاجات سالقرتان مع شروحهاوم ا جرت العامة مائ ا  مع نِتاج اللج ة  تُقرأ مشارينع االست (1)
هتأأأد  مشأأأارينع االسأأأت تاجات  أأأ   دىل تفسأأأري الأأأدور الأأأ ي تؤمينأأأه االتفاقأأأات الالحقأأأة  (2)

وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة يف تفسأأأأأري املعا أأأأأداتو و أأأأأي تسأأأأأت د دىل اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لقأأأأأانون املعا أأأأأدات 
سأأت تاجات وضأأع و وحتأأدم مشأأارينع اال(15)"(1969"اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا    )في أأا ينلأأي 1969 لعأأا 

االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة ض   دطار قواعد التفسري امل صوص عليها يف اتفاقية فيي أا 
ذات الصأألة وتوضأأيحها  ومأأ  خأأالل معاةأأة مسأأائ  معي أأة قأأد ت شأأف  اةوانأأبمأأ  خأأالل حتدينأأد 

 ع د تطبيق القواعد امل مورةو 
امل كأأ  تصأأور ا الأأت قأأد تأأؤمي فيهأأا وال تت أأاول مشأأارينع االسأأت تاجات مجيأأع الظأأرو   (3)

االتفاقأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مورا  يف تفسأأري املعا أداتو وعلأأى سأأبي  املثأأال  فأأ ن أحأأد 
 أأو أمهيأأة االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا ينتعلأأق  بوجأأه عأأا اةوانأأب الأأت ال تت اوهلأأا 

و وممارسأأأة (16)أو في أأأا بأأأني امل ظ أأأات الدوليأأأة سملعا أأأدات املربمأأأة بأأأني الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة
و وال تت أأاول 12مأ  مشأروع االسأت تاج  3امل ظ أات الدوليأة ال تت اوهلأا دال بدرجأة حمأدومة الفقأرة 

مشارينع االست تاجات أينضا  تفسري القواعأد الأت تعت أد ا م ظ أة موليأة وال حتدينأد القأانون الأدويل 
)ج( مأ  3ال    بوسائ  التفسري ااخرى مبقتضى الفقأرة العريف أو مبامئ القانون العامةو و ي 

الأأت تأأ ص علأأى أن تفسأأري معا أأدة ملأأب أن ينراعأأي أي قاعأأدة ذات صأألة مأأ  القأأانون  31املأأامة 
 الدويل تسري على العالقات بني ااطرا و

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155 ( 1969أاير/مأاينو  23اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات )فيي أا   (15) 

No. 18232, p. 331و 
في أأا ينلأأي  ات بأأني الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة أو في أأا بأأني امل ظ أأات الدوليأأة )انظأأر اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأد (16) 

 و(A/CONF.129/15  م ينبأأأأدأ نفاذ أأأأا بعأأأأد( )1986آذار/مأأأأارس  21"( )فيي أأأأا  1986"اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا  
 إ   املعا دات  والت تتسم أينضا  أبمهية عامةوبعض الع اصر املتصلة ُتستخد  يف     الشروح و 

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15


A/73/10 

21 GE.18-13644 

وهتد  مشارينع االست تاجات دىل تيسأري ع أ  مأ  ينُأدع ون دىل تفسأري املعا أداتو فهأي  (4)
لل حأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة فحسأأب  بأأ  أينضأأا  للأأدول  مبأأا ينشأأ    اليهأأات تأأوفر توج

 م  ينُدع ون دىل تفسري املعا داتو  لسائرحمام ها  ولل  ظ ات الدولية  وم لك 
  اجلزء الثاين 

 القواعد األساسية والتعاريف
   2االستنتاج 

 القاعدة العامة لتفس  املعاهدال ووسائ  التفس 
مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات  علأأأى  32و 31م املأأأاماتن حتأأأد -1 

التأأوايل  القاعأأدة العامأأة للتفسأأري واالسأأتعانة بوسأأائ  التفسأأري التك يليأأةو وت طبأأق  أأااتن 
 القاعداتن أينضا  مقانون مويل عريفو

تُفسَّأر املعا أدة حبسأ  نيأة وفقأا  لل عأد العأامي الأ ي ينُعطأى لتعابري أأا  -2 
 ي ترم فيه ويف ضوء موضوعها والغرض م ها  على ال حو امل صأوص عليأه يف السياق ال
 و31م  املامة  1 يف الفقرة
  في أأأأأا تأأأأأ ص  علأأأأأى أن ينؤخأأأأأ  يف 31مأأأأأ  املأأأأأامة  3تأأأأأ ص الفقأأأأأرة  -3 

احلسأأأأبان  سإلضأأأأافة دىل السأأأأياق  )أ( أي اتفأأأأاق الحأأأأق بأأأأني ااطأأأأرا  بشأأأأفن تفسأأأأري 
ة الحقأة يف تطبيأق املعا أدة تثبأت اتفأاق تطبيق أحكامها؛ و)ب( أي ممارس املعا دة أو

 ااطرا  بشفن تفسري او
ملأأأوو االسأأأتعانة مب ارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى يف تطبيأأأق املعا أأأدة موسأأأيلة  -4 

 و32تفسري تك يلية مبوجب املامة 
ينتأأأأفل  تفسأأأأري املعا أأأأدة مأأأأ  ع ليأأأأة مرّمبأأأأة وحيأأأأدة تُعطأأأأي اال ت أأأأا   -5 

 و32و 31  على التوايل  يف املامتني امل اسب ملختل  وسائ  التفسري املشار دليها

 العرح  
لتفسأأأأأري  االتفاقأأأأأات الالحقأأأأأة وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة وسأأأأأيلة   2عأأأأأد مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج ين   (1)

مأأ  اتفاقيأأة  32و 31املعا أأدات يف دطأأار قواعأأد تفسأأري املعا أأدات امل صأأوص عليهأأا يف املأأامتني 
 املعا أأأأدات ووسأأأائ  التفسأأأأري" دىل و وينشأأأري الع أأأأوان "القاعأأأدة العامأأأأة لتفسأأأري1969فيي أأأا لعأأأأا  

 31و واثنيا   املاماتن (17)مك    ي "القاعدة العامة" لتفسري املعا دات  31نقطتنيو أوال   املامة 
( أن 32( أو ملأوو )املأامة 31تقدمان معا  عأدما  مأ  "وسأائ  التفسأري"  الأت ملأب )املأامة  32و

 و (18)تؤخ  يف االعتبار يف تفسري املعا دات

__________ 

 و1969م  اتفاقية فيي ا لعا   31ع وان املامة  (17) 
(  A/CN.4/660انظر التقرينر ااول بشفن االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في أا ينتعلأق بتفسأري املعا أدات ) (18) 

 ,”M.E. Villiger, “The 1969 Vienna Convention on the law of treaties: 40 years after؛ 8 الفقأرة

Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye 2009 في أا ينلأي(  “Recueil des 

cours …”  )vol. 344, pp. 9-133, at pp. 118-119 and 126-128و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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 32و 31العالقة بني املامتني  -1 لة ااوىل م  الفقرة اة  
  فضأال  عأ  32و 31عالقأة الأرتابط بأني املأامتني  2م  مشروع االست تاج  1تؤمد الفقرة  (2)

 32و 31أن  أأ ين  احلك أأني ينعكسأأان معأأا  قأأانوان  موليأأا  عرفيأأا و وتوضأأح اإلشأأارة دىل ملتأأا املأأامتني 
 االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة يف مشارينع االست تاجاتو م   البداينة السياق العا  لت اول

االسأتعانة بوسأائ  التفسأري التك يليأة   32حتدم القاعأدة العامأة واملأامة  31ودذا مانت املامة  (3)
ملأأأب قراءهت أأأأا معأأأأا   مأأأ  حيأأأأث دهن أأأأا تشأأأكالن دطأأأأارا  متكأأأأامال  لتفسأأأأري  (19)فأأأ ن  أأأأاتني القاعأأأأدتني
وسأأأائ  التفسأأأري الرئيسأأأية مبقتضأأأى تطبيأأأق تشأأأت   علأأأى حأأأدوم فاصأأألة بأأأني  32املعا أأأداتو فاملأأأامة 

امل صأأوص   الأأت ملأأب مراعاهتأأا مجيعأأا  يف ع ليأأة التفسأأري  و"وسأأائ  التفسأأري التك يليأأة" (20)31 املأأامة
  دمأأا لتفميأأد املعأد ال أأاتج عأأ  تطبيأأق بوسأأائ  التفسأأري التك يليأةجتأأوو االسأتعانة و و 32عليهأا يف املأأامة 

معأأأد االتفاقيأأأة أو أحكامهأأأا  31  ودمأأأا لتحدينأأأد املعأأأد ع أأأدما ينأأأرتك التفسأأأري وفقأأأا  لل أأأامة 31ة املأأأام
 ملتبسة أو غامضة  أو ينفضي دىل نتيجة م  الواضح أهنا ال تتفتى ال يف امل طق وال يف العق و

 قواعد اتفاقية فيي ا بشفن التفسري والقانون الدويل العريف -1اة لة الثانية م  الفقرة   
 امل صأوص عليهأأاأن القواعأأد  2مأأ  مشأروع االسأت تاج  1تؤمأد اة لأة الثانيأأة مأ  الفقأرة  (4)

و وقد أقرت احملأامم واهليئأات القضأائية الدوليأة (21)تعكس قانوان  موليا  عرفيا   32و 31يف املامتني 
 أأة الدوليأأة   واحملك(22)علأأى حمك أأة العأأدل الدوليأأة مأأثال  الطأأابع العأأريف هلأأ   القواعأأدو وين طبأأق  أأ ا 

__________ 

 ,Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1انظأر   مصأطلح "القواعأد" يف  أ ا السأياقيف معأد  (19) 

pp. 217-220 (Commentary, introduction) ؛R.K. Gardiner, Treaty Interpretation, 2nd ed. (Oxford, 

Oxford University Press, 2015), pp. 36-38و 
 (20) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 223, commentary to draft article 28, para. (19); 

H. 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 …” أعال (  8 )انظر احلاشية pp. 127-128و 
 (21) 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, 8th ed. (Paris, L.G.D.J., 2009), pp. 285-286; Gardiner, Treaty Interpretation 19 )انظأر احلاشأية 
 وpp. 132-133 أعال (  18 )انظر احلاشية ”Villiger, “The 1969 Vienna Convention؛ pp. 13-20أعال (  

 (22) 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, without expressly mentioning art. 32 of the 1969 Vienna 

Convention, but referring to supplementary means of interpretation)و 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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  و يئأأة االسأأتئ ا  التابعأأة مل ظ أأة التجأأارة (24)  و يئأأات التحكأأيم بأأني الأأدول(23)لقأأانون البحأأار
  وحمك أأأأأأأة البلأأأأأأدان اامرينكيأأأأأأة حلقأأأأأأأوق (26)  واحملك أأأأأأة ااوروبيأأأأأأأة حلقأأأأأأوق اإلنسأأأأأأان(25)العامليأأأأأأة
  مبأأأا فيهأأأا   وحمأأأامم االسأأأتث ار الدوليأأأة(28)  وحمك أأأة العأأأدل التابعأأأة لالحتأأأام ااوروي(27)اإلنسأأأان

مبوجأب اتفاقيأة تسأوينة  (29)اهليئات القضائية الت أنشف ا املرم  الدويل لتسأوينة م اوعأات االسأتث ار
__________ 

 (23) 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 
 (24) 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 
عدتأأه م ظ أأة مأ  التفأأا م املتعلأأق سلقواعأأد واإلجأراءات الأأت حتكأأم تسأأوينة امل اوعأات الأأ ي أ 3مأأ  املأأامة  2تأ ص الفقأأرة  (25) 

التجأأأارة العامليأأأة علأأأى أن مأأأ  املفيأأأد توضأأأيح ااحكأأأا  القائ أأأة لالتفاقأأأات لالأأأت تغطيهأأأا م ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة  وفقأأأا  
 ( United Nations, Treaty Series, vol. 1869, No. 31874, p. 402لقواعأد التفسأري العرفيأة للقأانون الأدويل العأا  )

و غأأأري أن  يئأأة االسأأأتئ ا  مأبأأأت 1969مأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأا   32و 31ملأأأامتني ولك هأأا ال تشأأأري سلتحدينأأد دىل ا
تعكسأأأان قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف  وقأأأد ةأأأفت دليه أأأا سإلشأأأارة دىل  32و 31علأأأى االعأأأرتا  أبن املأأأامتني 

 WTO Appellate مأثال : مأ  التفأا م املتعلأق سلقواعأد واإلجأراءات الأت حتكأم تسأوينة امل اوعأاتو انظأر 2-3 املأامة

Body Report, 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)  و وانظر أينضا: G. 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 
 (26) 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); Hassan v. United Kingdom [GC], no. 

29750/09, 16 September 2014, ECHR 2014, para. 100و 
 (27) 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, Judgment (Merits, Reparations and Costs,), 21 June 2002, 

Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 94, para. 19 (1969 Vienna Convention, art. 31, para. 1) و وينشأري دىل
 C.E. Arévalo Narváez and P.A. Patarroyo Ramírez, “Treaties over time andامل ينأد مأ  القأرارات 

human rights: a case law analysis of the Inter-American Court of Human Rights”, Anuario 

Colombiano de Derecho Internacional (2017), pp. 295-331, at p. 315, footnote 88و 
 (28) Judgment of 25 February 2010, Case C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, 

European Court Reports 2010 I-01289, paras. 41-43 (1969 Vienna Convention, art. 31)و 
 (29) 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) :؛ انظأرThe Renco Group Inc. v. Republic of Peru, partial award on jurisdiction, 15 July 

2016, ICSID Case No. UNCT/13/1, para. 69; Venezuela US, S.R.L. v. Bolivarian Republic of 

Venezuela, interim award on jurisdiction, 26 July 2016, PCA Case No. 2013-34, para. 49و 
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و ومأأ     ت طبأأأق القواعأأد الأأأوارمة يف (30)م اوعأأات االسأأتث ار بأأأني الأأدول ورعأأأااي الأأدول ااخأأأرى
قيأأأأة فيي أأأأا مقأأأأانون لل عا أأأأدات في أأأأا خيأأأأص الأأأأدول الأأأأت  أأأأي أطأأأأرا  يف اتفا  32و 31املأأأأامتني 

  ومقانون مويل عريف بني مجيع الدول  مبا يف ذلك على املعا دات الأت أُبرمأت قبأ  1969 لعا 
 وسل سبة دىل الدول ااطرا  املع ية بدء نفاذ اتفاقية فيي ا

شأأأارينع االسأأأت تاجات املتصأأألة مبوضأأأوع "االتفاقأأأات مل وجيهأأأةأينضأأأا   33وقأأأد تكأأأون املأأأامة  (5)
حقأأأأأة في أأأأأا ينتعلأأأأأق بتفسأأأأأري املعا أأأأأدات"و فأأأأأفي "اتفأأأأأاق الحأأأأأق" مبقتضأأأأأى الالحقأأأأأة وامل ارسأأأأأة الال

  وك  صوغه بلغتني أو أمثر  ووك  أن تثار مسائ  بشفن عالقة مثال    31)أ( م  املامة 3 الفقرة
أي اتفأأاق الحأأق سلصأأيغ اللغوينأأة املختلفأأة لل عا أأدة نفسأأهاو ومأأع ذلأأك  قأأررت اللج أأة عأأد  ت أأاول 

 و (31)ع  قانون مويل عريف 33ك مسفلة مدى تعبري املامة     املسائ   مبا يف ذل

  31م  املامة  1الفقرة  -2الفقرة   
مأ  اتفاقيأة فيي أا  31مأ  املأامة  1نأص الفقأرة  2م  مشروع االست تاج  2تست سخ الفقرة  (6)

 أأأأأي نقطأأأأأة االنطأأأأأالق  31مأأأأأ  املأأأأأامة  1سل ظأأأأأر دىل أمهيتهأأأأأا لل وضأأأأأوعو فأأأأأالفقرة  1969لعأأأأأا  
مكأ و والقصأد مأ  اإلحالأة دليهأا   31 لل عا دات وفقا  للقاعدة العامة الوارمة يف املامة تفسري اي

ضأأأ ان التأأأواون يف ع ليأأأة التفسأأأري بأأأني تقيأأأيم تعأأأابري املعا أأأدة يف السأأأياق الأأأ ي تأأأرم فيأأأه ويف ضأأأوء 
موضأأأوع املعا أأأدة والغأأأرض م هأأأا مأأأ  جهأأأة  واالعتبأأأارات املتصأأألة سالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة 

مأ   1الحقة يف مشارينع االست تاجات      م  جهة أخرىو غري أن تكأرار التفميأد علأى الفقأرة ال
يف فقأأأرة مسأأأتقلة ال ينأأأرام بأأأه اإلحيأأأاء أبن هلأأأ   الفقأأأرة  ولوسأأأائ  التفسأأأري املأأأ مورة فيهأأأا   31املأأأامة 

مبأأا فيهأأا   31 نفسأأهاو فج يأأع وسأأائ  التفسأأري الأأوارمة يف املأأامة 31أسأأبقية جو رينأأة يف دطأأار املأأامة 
 و(32)  تشك  ج ءا  م  قاعدة واحدة متكاملة2ع اصر السياق امل مورة يف الفقرة 

__________ 

 (30) United Nations, Treaty Series, vol. 575, No. 8359, p. 159و 
 22)انظأأر احلاشأأية  LaGrandتعكأأس قأأانوان  موليأأا  عرفيأأا    33مأأ  املأأامة  4عأأدل الدوليأأة أن الفقأأرة أقأأرت حمك أأة ال (31) 

؛ ورأت  يئأأة االسأأتئ ا  التابعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة أن القواعأأد املأأ مورة يف p. 502, para. 101أعأأال (  
 WTO Appellate Body Report, United States — Finalتعكأأس قأأانوان  موليأأا  عرفيأأا    4و 3الفقأأرتني 

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, 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)) ؛ وخطأا مأ  مأ  احملك أة
مكأ  تعكأس قأانوان    33أن املأامة  احلقوق اإلنسان خطوة دضافية وذمأر  الدولية لقانون البحار واحملك ة ااوروبية

 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respectعرفيا   انظر: 

to activities in the Area  أعأال (؛  23)انظأر احلاشأيةGolder v. the United Kingdom 26ية )انظأر احلاشأ 
 .Demir and Baykara v؛ para. 59أعال (   26)انظر احلاشية  Witold Litwa v. Poland؛ para. 29أعال (  

Turkey [GC]  أعال (   26)انظر احلاشيةpara. 65 (1969 Vienna Convention, arts. 31-33)و 
 (32) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)   انظأر سلتفصأي  أمان

 و2م  مشروع االست تاج  5( م  شرح الفقرة 12) الفقرة
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 31م  املامة  3الفقرة  -3الفقرة   
  1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  31)أ( و)ب( مأأ  املأأامة 3صأأيغة الفقأأرة  3تست سأأخ الفقأأرة  (7)

ميأ  الرئيسأي لل وضأوع  ضأ   اإلطأار لتضع االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقأة  بوصأفها حمأور الرت 
  الأت تأ ص 31مأ  املأامة  3 القانوين العا  لتفسري املعا أداتو وعلأى ذلأك  أُبقأي علأى مقدمأة الفقأرة

على أنه "ينُراعى  سإلضأافة دىل السأياق"  مأ  أجأ  التفميأد علأى أن تقيأيم وسأائ  التفسأري املأ مورة يف 
 و(33)31ج أ م  القاعدة العامة للتفسري الوارمة يف املامة ج ء ال ينت 31)أ( و)ب( م  املامة 3الفقرة 

 32امل ارسة الالحقة مبوجب املامة  -4الفقرة   
أن امل ارسأأأة الالحقأأأة يف تطبيأأأق املعا أأأدة  الأأأت ال تسأأأتويف مجيأأأع املعأأأاينري  4توضأأأح الفقأأأرة  (8)

وتتضأأأأ   و 32  ت أأأأدرج مأأأأع ذلأأأأك ضأأأأ   نطأأأأاق املأأأأامة 31)ب( مأأأأ  املأأأأامة 3الأأأأوارمة يف الفقأأأأرة 
عبأأأأأارة "ملأأأأأوو  4و وتقتأأأأأبس الفقأأأأأرة (34)قائ أأأأأة غأأأأأري شأأأأأاملة بوسأأأأأائ  التفسأأأأأري التك يليأأأأأة 32 املأأأأأامة

للحفأا  علأى الت ييأ  بأني الطأابع اإلل امأي ملراعأاة وسأائ  التفسأري  املشأار  32االستعانة" م  املامة 
 و 32جب املامة   والطابع التقدينري الستخدا  وسائ  التفسري التك يلية مبو 31دليها يف املامة 

وينشأأار بوجأأه خأأاص دىل أن امل ارسأأة الالحقأأة يف تطبيأأق املعا أأدة  الأأت ال تثبأأت موافقأأة  (9)
مجيع ااطرا  يف املعا دة  ودمنا موافقة طأر  واحأد أو أمثأر  وكأ  اسأتخدامها موسأيلة تفسأري 

القضأأائية    واعرتفأأت بأأه م أأ  ذلأأك احلأأني احملأأامم واهليئأأات(35)تك يليأأةو وقأأد ذمأأرت اللج أأة ذلأأك
( مأأأ  35( دىل )23)انظأأأر لل  ينأأأد مأأأ  التفصأأأي  الفقأأأرات ) (37)  واملؤلفأأأات القانونيأأأة(36)الدوليأأأة

 (و 4شرح مشروع االست تاج 

__________ 

 (33) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)و ؛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 أعال (   25  )انظر احلاشيةp. 169, at p. 177و 
 (34) Yasseen, “L’interprétation des traités …” أعال (   20  )انظر احلاشيةp. 79و 
 (35) Yearbook … 1964, vol. II, document A/5809, pp. 203-204, commentary to draft article 69, para. (13) و 
 (36) Kasikili/Sedudu Island أعأأأال (   22  )انظأأأر 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 (   27و )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 : ؛ انظأر أينضأاWTO 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 
 (37) Yasseen, "L’interprétation des traités ... أعأال (   20"  )انظأر احلاشأيةp. 52 (“la Convention de Vienne 

ne retient pas comme élément de la règle générale d’interprétation la pratique ultérieure en 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 peut être un 

moyen complémentaire d’interprétation, selon l’article 32 de la Convention de Vienne” 
 p. 138: "paragraphأعأال (   20  )انظأر احلاشأية … Sinclair, The Vienna Convention؛ (مضأا ( )التوميد
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بيأأد أن اللج أأة م تعتأأرب أن امل ارسأأة الالحقأأة الأأت ال تُأتَّبأأع "يف تطبيأأق املعا أأدة " ين بغأأي  (10)
قأأد تكأأون  أأ   و وسأأائ  تفسأأري تك يليأأةو  ت اوهلأأا يف دطأأار مشأأارينع االسأأت تاجات  أأ    بوصأأفها

و ولكأأ   أأ   امل ارسأأة (38)ممك أأةامل ارسأأة أينضأأا   يف سأأ  سأأرو  معي أأة  وسأأيلة تفسأأري تك يليأأة 
تتجأأاوو مأأا تت اولأأه اللج أأة اآلن يف دطأأار املوضأأوع احلأأايل  سسأأتث اء مأأا قأأد ينسأأا م م أأه يف "تقيأأيم" 

والشأأأأأرح  5ظأأأأأر مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة ذات الصأأأأألة يف تطبيأأأأأق معا أأأأأدة مأأأأأا )ان
أي ممارسأأأة الحقأأأة "يف  دىل 2مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  4الفقأأأرة  تشأأأرياملصأأأاحب لأأأه(و و كأأأ ا  

  الأأت تعأأر  "امل ارسأأة الالحقأأة 4مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  3تطبيأأق املعا أأدة"  علأأى غأأرار الفقأأرة 
 "و32املامة  مبقتضى

 "ع لية مرمبة وحيدة"  -5الفقرة   
علأى أنأه   (39)5سلتفميأد يف الفقأرة  2مشأروع االسأت تاج  دهناءج ة أن م  املهم رأت الل (11)

  ال ي ين تق  م  التع يم دىل التحديند  فأ ن ع ليأة 2بصر  ال ظر ع   يك  مشروع االست تاج 
و (40)التفسري "ع لية مرمبة وحيدة"  تتطلب دعطاء "اال ت أا  امل اسأب" ملختلأ  وسأائ  التفسأري

اللج أة مشأارينع املأوام املتعلقأة بقأانون املعا أدات  شأرحرمبة وحيأدة" مسأت دة مأ  وعبارة "ع لية م
أينضأأأأا  أهنأأأأا تعتأأأأ   "التفميأأأأد علأأأأى أن ع ليأأأأة  ذلأأأأك الشأأأأرحو وذمأأأأرت اللج أأأأة يف (41)1966لعأأأا  

 و (42)التفسري تشك  وحدة واحدة"
اسأب  يف أينضا  أنه ملب دعطأاء اال ت أا  امل  2م  مشروع االست تاج  5وتوضح الفقرة  (12)

أث أأاء ع ليأأة التفسأأري بوصأأفها "ع ليأأة مرمبأأة وحيأأدة"  ملختلأأ  وسأأائ  التفسأأري املشأأار دليهأأا يف 
و غأأأري أن اللج أأأة م تأأأر ضأأأرورة إلمراج دحالأأأة  1969مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا   32و 31املأأأامتني 

                                                                                                                                                              

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 within the meaning of [a]rticle 32 of the Convention"  التوميأد مضأا (؛(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 et al., 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 
 (38) 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 (  25  )انظر احلاشية pp. 53-63, at pp. 59-62و 
 (39) A/CN.4/660 ؛ و64  الفقأرةNolte, “Jurisprudence of the International Court of Justice …” انظأر(  

 وpp. 171 and 177أعال (   33احلاشية 
خأأأأرى  انظأأأأر: يف الوسيفأأأأة املختلفأأأأة لالتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة في أأأأا ينتعلأأأأق بوسأأأأائ  التفسأأأأري اا (40) 

A/CN.4/660 ؛ و57-42  الفقأراتNolte, “Jurisprudence of the International Court of Justice …” 
 وp. 183 أعال (  33)انظر احلاشية 

 (41) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)و 
 واملرجع نفسه (42) 
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و (43)2مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  5  دىل وسأأيلة تفسأأري حمأأدمة واحأأدة أو أمثأأر يف نأأص الفقأأرة مأأثال  
ويف  أأ ا جت أأب الحت أأال دسأأاءة فهأأم أن اي مأأ  وسأأائ  التفسأأري املختلفأأة أولوينأأة علأأى الوسأأائ  

 ااخرى  بصر  ال ظر ع  ااحكا  اخلاصة لل عا دة أو احلالة املع يةو 
تعبأأأأري "وسأأأأائ  التفسأأأأري"و و أأأ ا التعبأأأأري ال ينقتصأأأأر علأأأأى "وسأأأأائ   5وتسأأأتخد  الفقأأأأرة  (13)

فحسأأب  ودمنأأا ينشأأ   أينضأأا  الع اصأأر املأأ مورة يف  32دليهأأا يف املأأامة  التفسأأري التك يليأأة" املشأأار
و ويف حأأأأأني أن اللج أأأأأة اسأأأأأتخدمت يف شأأأأأرحها مشأأأأأارينع املأأأأأوام املتعلقأأأأأة بقأأأأأانون (44)31املأأأأأامة 

املعا دات تعبريي "وسأائ  التفسأري" و"ع اصأر التفسأري" م رتامفأني  ف هنأا اختأارت اغأراض  أ ا 
و وتعبأأري (45)فماةمأأانأأه ينصأأ  أينضأأا  وسيفتهأأا يف ع ليأأة التفسأأري   املوضأوع تعبأأري "وسأأائ  التفسأأري"

و بأأ  دنأأه ينشأأري دىل 32و 31"وسأائ " ال ويأأ  بأأني أي مأأ  الع اصأأر املختلفأة املأأ مورة يف املأأامتني 
أن لك  م      الع اصر وسيفة يف ع لية التفسري  الت تتسم أبهنا ع لية "وحيأدة"  ويف الوقأت 

بدأ احملامم عامة استدالهلا ببحأث تعأابري املعا أدة    تواصأ  يف ع ليأة و وم ا ت(46)نفسه "مرمبة"
  ملب أوال  (48)حتلي  تلك التعابري يف سياقها ويف ضوء موضوع املعا دة والغرض م ها (47)تفاعلية

حتدينأأد الوجا أأة الدقيقأأة ملختلأأ  وسأأائ  التفسأأري يف أي حالأأة مأأ  حأأاالت تفسأأري املعا أأدة قبأأ  
للتوص  دىل تفسري سليم  ع  طرينق م حها الأوون امل اسأب يف عالقأة مأ   (49)ة""دلقائها يف البوتق
 م ها ساخرىو

وقد ينسفر االلت ا  نعطاء "اال ت ا  امل اسب ملختل  وسائ  التفسري"  يف أث أاء تفسأري  (14)
معا أأأدة مأأأا يف حأأأاالت حمأأأدمة  عأأأ  ا ت أأأا  متبأأأاين  مبختلأأأ  وسأأأائ  التفسأأأري  تبعأأأا  لل عا أأأدة 

و وال ينعر   ا أن احملك ة أو أي جهة مفسرة أخأرى تت تأع حبرينأة  (50)ا  املعا دة املع يةاحك أو
اةهأأأة  وعلأأأىقلأأأت أ  مثأأأرت  يف اختيأأأار ميفيأأأة اسأأأتخدا  وسأأأائ  التفسأأأري املختلفأأأة وتطبيقهأأأاو 

تفاعلهأأا  وأن حتأأدممأأدى وجا أأة خمتلأأ  وسأأائ  التفسأأري يف حالأأة حمأأدمة   أن تقأأ  علأأى املفسأأرة
فسري ااخرى نعطائها اال ت ا  امل اسب حبس  نيأة  م أا  أو مطلأوب يف القاعأدة مع وسائ  الت

__________ 

 (و28-8  الفقرات A/CN.4/660)لل قرر اخلاص انظر التقرينر ااول  (43) 
  ”… Villiger, “The 1969 Vienna Convention؛ و2شأرح مشأروع االسأت تاج مأ   (1انظأر أينضأا  أعأال  الفقأرة ) (44) 

  )انظأأر Daillier, Forteau and Pellet, Droit international public؛ p. 129أعأأال (   18 )انظأأر احلاشأأية
 وpp. 284-289أعال (   21 احلاشية

 و4(  الصفحة A/CN.4/SR.3172) 2013أاير/ماينو  31  3172حمضر موج  مؤقت للجلسة  (45) 
 (46) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)و 
 واملرجع نفسه (47) 
  ”… Yasseen, “L’interprétation des traités(و انظأأأر أينضأأأا : 6  الفقأأأرة )219املرجأأأع نفسأأأه  الصأأأفحة  (48) 

 .J؛ p. 130أعأأال (   20)احلاشأأية  … Sinclair, The Vienna Convention؛ p. 58أعأأال (   20 )احلاشأأية

Klabbers, “Treaties, object and purpose”, Max Planck Encyclopedia on Public International Law 

(www.mpepil.com), para. 7 ؛Villiger, Commentary … أعأال (   37  )انظأر احلاشأيةp. 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 
 (49) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 220و 
 و27-10   وبوجه عا   الفقرات28  الفقرة A/CN.4/660  م ا اقرُتحت يف الوثيقة 1مشروع االست تاج م   2الفقرة  (50) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3172
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.mpepil.com
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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املتعلأأق بأأوون االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة  9و ومشأأروع االسأأت تاج (51)الواجبأأة التطبيأأقالتعا دينأأة 
 الالحقة موسيلة للتفسري  والشرح املتص  به  ينقدمان بعض التوجيهات بشفن التقييم املطلوبو 

دىل "طبيعة" املعا دة سعتبار ا عامال  مه ا  عامة  لتحديند  2ينشري مشروع االست تاج  وال (15)
و دال أن السأأوابق القضأأائية (52)مأأا دذا مأأان ين بغأأي دعطأأاء وون أمأأرب أو أقأأ  لوسأأائ  تفسأأري معي أأة

ملختلأأأ  احملأأأامم واهليئأأأأات القضأأأائية الدوليأأأة تشأأأأري دىل أن طبيعأأأة املعا أأأدة قأأأأد تكأأأون يف بعأأأأض 
و ومفهأأأأو  طبيعأأأأة املعا أأأأدة لأأأأيس غرينبأأأأا  علأأأأى اتفاقيأأأأة فيي أأأأا (53)ن مه أأأأة لتفسأأأأري املعا أأأأدةااحيأأأأا
وقأد أُمرجأت دشأارة دىل طبيعأة املعا أدة  (54)(56)أ( مأ  املأامة 1)انظر مأثال  الفقأرة  1969 لعا 

و غأأأأأري أن اللج أأأأأة قأأأأأررت أن مشأأأأأروع (55)أو طبيعأأأأأة أحكأأأأأا  املعا أأأأأدة يف أع أأأأأال أخأأأأأرى للج أأأأأة

__________ 

مرة عأأأ  احملأأأامم الداخليأأأة متجانسأأأة في أأأا خيأأأص الأأأوون ال سأأأ  الأأأ ي متتلكأأأه االتفاقأأأات م تكأأأ  القأأأرارات الصأأأا (51) 
 United Kingdom of Great Britain andالالحقأة وامل ارسأة الالحقأة يف ع ليأة تفسأري املعا أدات  انظأر: 

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: 

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) حيأث  
انتقأد قأأاض ذو رأي خمأأال  )القاضأأي سأأكاليا( أغلبيأأة  يئأأة احملك أأة العت ام أأا علأأى "ممارسأأة مأأوقعي املعا أأدة"  

ي يف البحأأأث ع أأأدما ينأأأرم يف نأأأص املعا أأأدة حأأأ  املسأأأفلة الأأأت رأى أن ال لأأأ و  ملراجعتهأأأا انأأأه "ال موجأأأب لل ضأأأ
 ,at p. 371. Switzerland: Federal Administrative Court, judgment of 21 January 2010 املطروحأة" 

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 
  والتحليأأأ  يف 28(  الفقأأأرة A/CN.4/660م أأأا اقرُتحأأأت يف التقرينأأأر ااول )1مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  2الفقأأأرة  (52) 

 و28-8الفقرات 
التابعأأة هلأأا  مأأثال   هتأأتم أمثأأر بتعأأابري االتفأأاق ذي ينبأأدو أن أفرقأأة خأأرباء م ظ أأة التجأأارة العامليأأة و يئأأة االسأأتئ ا   (53) 

 WTO Appellate Body, Brazil - Export الصأألة املشأأ ول مب ظ أأة التجأأارة العامليأأة )علأأى سأأبي  املثأأال 

Financing Programme for Aircraft, Recourse by Canada to Article 21.5 of the DSU, 

WT/DS46/AB/RW, adopted 4 August 2000, para. 45 يف حأني أن احملك أة ااوروبيأة حلقأوق اإلنسأان  )
وحمك ة البلدان اامرينكية حلقوق اإلنسان تربوان طأابع االتفاقيأة سعتبار أا معا أدة حلقأوق اإلنسأان )علأى سأبي  

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

 The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the؛ 111

Due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99, 1 October 1999, Inter-Am. Ct. H.R. Series A 

No. 16, para. 58  10مسأأة والسأأتون  امللحأأق رقأأم الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  الأأدورة السا(؛ انظأأر أينضأأا 
(A/66/10 وAdd.1 الصأأفحتان  )؛ و370-369Nolte, “Jurisprudence under special regimes …”  

  وp. 210, at pp. 216, 244-246, 249-262 and 270-275أعال (   25)انظر احلاشية 
 (54) 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 
  9املأأأؤر   66/99)أ((  قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 6أ اعات املسأأألحة علأأأى املعا أأأدات )املأأأامة املأأأوام املتعلقأأأة آباثر ال أأأ (55) 

الواثئأأق ات علأأى املعا أأدات    املرفأأق؛ انظأأر أينضأأا  مليأأ  امل ارسأأة املتعلأأق سلتحفظأأ2011مأانون ااول/مينسأأ رب 
(؛ ينشأأأأأأري املبأأأأأأدأ Add.1و A/66/10) 10الرمسيأأأأأأة للج عيأأأأأأة العامأأأأأأة  الأأأأأأدورة السامسأأأأأأة والسأأأأأأتون  امللحأأأأأأق رقأأأأأأم 

   ال دىل طبيعة املعا دة يف حد ذاهتاودىل طبيعة الت امات املعا دة 5-2-4 التوجيهي

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/66/99&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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للتشكيك يف وحدة ع لية التفسري وتالفيأا   تالفيا  بغي أن ينشري دىل طبيعة املعا دة االست تاج ال ين 
اي تصأأأ ي  لل عا أأأداتو ومأأأ  الصأأأعب علأأأى أي حأأأال متييأأأ  "طبيعأأأة املعا أأأدة" عأأأ  موضأأأوع 

 و(56)املعا دة والغرض م ها
   3االستنتاج 

 االتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة ىوسائ  تفس  ذال حجية
)أ( و)ب( مأ  3  االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة ُتشكِّ  
  سعتبار ا مليال  موضوعيا  علأى تفأا م ااطأرا  علأى معأد املعا أدة  وسأائ   31املامة 

 و31تفسري ذات حجية  يف تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعا دات الوارمة يف املامة 

 العرح  
)أ( و)ب( 3التفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة دن اللج ة  دذ تص  ا (1)

ذات حجيأة"  تشأري دىل سأبب "أبهنأا وسأائ  تفسأري  1969م  اتفاقية فيي ا لعأا   31م  املامة 
و وتتبع اللج ة ب لك شرحها مشارينع موام قانون (57)تفسري املعا داتيف     الوسائ  مور أمهية 

وصأأأأأ  االتفاقأأأأأات الالحقأأأأأة وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة مبقتضأأأأأى    الأأأأأ ي1966يف عأأأأأا   املعا أأأأأدات
   أبهنا "وسائ  تفسري ذات حجية" وال ي أمد أن:31)أ( و)ب( م  املامة 3 الفقرة

أمهية     امل ارسة الالحقة يف تطبيأق معا أدة مأا  مع صأر للتفسأري  واضأحة؛  
 و(58)اهنا تشك  مليال  موضوعيا  على تفا م ااطرا  على معد املعا دة

)أ( و)ب( مأأأأأأ  3غأأأأأأري أن االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى الفقأأأأأأرة  (2)
 ليست "وسائ  التفسري" الوحيدة "ذات احلجية"و وقد بي ت اللج ة ذلك يف ما ينلي: 31 املامة

است د ال هج ال ي اتبعته اللج ة بشفن تفسأري املعا أدات دىل أنأه ملأب افأرتاض  
مأأأأا ملعأأأأأ  معأأأأأد  وووري ذو احلجيأأأأة عأأأأأ  نأأأأوااي ااطأأأأأرا   أن نأأأأص املعا أأأأأدة  أأأأو التعبأأأأأ

املصأأأطلحات العأأأامي  وسأأأياق املعا أأأدة  وموضأأأوعها والغأأأرض م هأأأا  والقواعأأأد العامأأأة 

__________ 

مأأأأ  مليأأأأ  امل ارسأأأأة املتعلأأأأق سلتحفظأأأأات علأأأأى  5-2-4شأأأأرح املبأأأأدأ التأأأأوجيهي ( مأأأأ  3الفقأأأأرة )انظأأأأر  مأأأأثال    (56) 
 A/66/10) 10قأأأأأأم الواثئأأأأأق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأأة العامأأأأأة  الأأأأأدورة السامسأأأأأأة والسأأأأأتون  امللحأأأأأق راملعا أأأأأدات  يف 

مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة آباثر ال  اعأأأات املسأأألحة علأأأى املعا أأأدات دىل  6(و ومأأأ  انحيأأأة أخأأأرى  تشأأأري املأأأامة Add.1و
ا  "جم وعأأة عوامأأ  متصأألة بطبيعأأة املعا أأدة  و اصأأة موضأأوعها و أأدفها والغأأرض م هأأا ومضأأ وهنا وعأأدم ااطأأر 

 و6شرح مشروع املامة م   (3فيها"  املرجع نفسه  الفقرة )
 ,R. Jennings and A. Watts, eds., Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. 1 (Harlow انظأر: (57) 

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:  (58) 

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://undocs.org/A/6309/Rev.1
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للقأأأانون الأأأدويل  دىل جانأأأب التفسأأأريات ذات احلجيأأأة الأأأت ينقأأأدمها ااطأأأرا   املعأأأاينري 
 و (59)ااساسية لتفسري معا دة ما
ىل أشكال خمتلفة م  "ااملة املوضوعية"  أو "اإلثبااتت" علأى و ك ا  ينشري تعبري "ذو حجية" د

 ااطرا   الت تعكس "تفامها  مشرتما  بني ااطرا " على معد املعا دةو  سلوك
)أ( و)ب( 3واللج أأة  دذ تصأأ  االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  (3)

عأرت  أبن درامة ااطأرا  املشأرتمة  الأت تقأو  أبهنا وسائ  تفسري "ذات حجية"  ت 31م  املامة 
عليهأا املعا أدة  متتلأك سألطة حمأدمة في أا خيأأص حتدينأد معأد املعا أدة  حأىت بعأد دبأرا  املعا أأدةو 

ب لك أطرا  معا أدة مأا مورا  قأد ينكأون غأري اعتيأامي يف تفسأري  1969ومت ح اتفاقية فيي ا لعا  
 خليوالصكوك القانونية يف بعض نظم القانون الدا

)أ( 3االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا  مبقتضأأى الفقأأرة  توصأأي غأأري أن  (4)
"وسائ  تفسري ذات حجية"  ال ينعر أن هل   الوسائ  سلضرورة أثأرا   أبهنا  31و)ب( م  املامة 

الالحقة     ل  "تراعى" االتفاقات الالحقة وامل ارسة31م  املامة  3قاطعا و ووفقا  ملقدمة الفقرة 
يف هناينة املطا   دال يف تفسري معا دة  و و ما ينت ث  يف "ع لية مرمبة وحيدة" مون تراتأب بأني 

و وهلأأ ا (60)(2مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  5)انظأأر الفقأأرة  31وسأأائ  التفسأأري املشأأار دليهأأا يف املأأامة 
 ارسأة الالحقأة   ف ن االتفاقات الالحقأة وامل(61)السبب  وعلى الرغم مما ذ ب دليه بعض الشراح

و (62)ليسأأأت سلضأأأرورة مل مأأأة قأأأانوان   الأأأت ت شأأأئ اتفاقأأأا  بأأأني ااطأأأرا  بشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة مأأأا
__________ 

 (59) Yearbook … 1964, vol. II, document A/5809, pp. 204-205, para. (15)  ؛ انظأر أينضأا  املرجأع نفسأهpp. 203-

204, para. 13 ذات احلجيأة يف مأا ينلأي: )أ( االتفاقأات بأني ااطأرا  بشأفن اإلضافية ع اصر التفسري  3: "حتدم الفقرة
ة يف تطبيأق املعا أدة تثبأت بوضأوح فهأم مجيأع ااطأرا  في أا خيأص تفسأري ا" تفسري املعا دة؛ و)ب( أي ممارسأة الحقأ

)التوميأأأد مضأأأا (؛ مأأأ  انحيأأأة أخأأأرى  أوضأأأح والأأأدوك يف تقرينأأأر  الثالأأأث أن "ااع أأأال التحضأأأريينة ليسأأأت  يف ذاهتأأأا  
 وA/CN.4/167 and Add.1-3, pp. 58-59, para. (21)وسيلة تفسري ذات حجية"و انظر املرجع نفسه  الوثيقة 

 (60) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, paras. (8) and (9)و 
 (61) M.E. Villiger, “The rules on interpretation: misgivings, misunderstandings, miscarriage? The 

‘crucible’ intended by the International Law Commission”, in The Law of Treaties beyond the 

Vienna Convention, E. Cannizzaro, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 105–122, at 

p. 111; Gardiner, Treaty Interpretation  أعأال (  19)انظأر احلاشأية p. 34; O. Dörr, “Article 31, 

general rule of interpretation”, in Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary, 2nd 

ed., O. Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Berlin, Springer, 2018), pp. 559–616, at pp. 593–595, 

paras. 72–76; K. Skubiszewski, “Remarks on the interpretation of the United Nations Charter”, in 

Völkerrecht als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte — Festschrift für 

Hermann Mosler, R. Bernhardt et al., eds. (Berlin, Springer, 1983), pp. 891–902, at p. 898و 
 (62) 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’adaptation des traités dans le temps (Brussels, Bruylant, 2013), pp. 313–

315; M. Benatar, “From probative value to authentic interpretation: the legal effects of 

interpretative declarations”, Revue belge de droit international, vol. 44 (2011), pp. 170–195, at pp. 

194–195; cautious: J.M. Sorel and B. Eveno, “1969 Vienna Convention, Article 31: General rule 

of interpretation”, in Corten and Klein, The Vienna Conventions …  أعأال (   21)انظأر احلاشأيةpp. 

804-837, at p. 825, paras. 42-43 : ؛ انظأر أينضأاG. Nolte, “Subsequent agreements and subsequent 

practice of States outside of judicial or quasi-judicial proceedings”, in Nolte, Treaties and 

Subsequent Practice  أعال (   25)انظر احلاشيةpp. 307-385, at p. 375, para. 16.4.3و 

http://undocs.org/A/5809
http://undocs.org/A/CN.4/167
http://undocs.org/A/CN.4/167
http://undocs.org/en/A/CN.4/167/Add.1
http://undocs.org/A/6309/Rev.1
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و و كأأأ ا  ع أأأدما وصأأأفت اللج أأأة "اتفاقأأأا  10 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 1مأأأا تؤمأأأد  الفقأأأرة  و أأأ ا
الحقأأأأأا " أبنأأأأأه وثأأأأأ  "تفسأأأأأريا  ذا حجيأأأأأة مأأأأأ  ااطأأأأأرا  ملأأأأأب قراءتأأأأأه ضأأأأأ   املعا أأأأأدة اغأأأأأراض 

  ف هنا م ت  ب دىل حد القول دن   ا التفسري قاطع سلضرورة مبعد أنه ينبط  مجيع (63)فسري ا"ت
 وسائ  التفسري ااخرىو 

و أ ا ال ينسأأتبعد أن ااطأأرا  يف معا أدة مأأا ملأأوو هلأا  دن شأأاءت  أن تصأأ  دىل اتفأأاق  (5)
ا أأدات  السأأري مهفأأري ملأأ   بشأأفن تفسأأري معا أأدة مأأاو وقأأد ذمأأر املقأأرر اخلأأاص املعأأر بقأأانون املع

والدوك  يف تقرينر  الثالث أنه قد ينصأعب الت ييأ  بأني ممارسأة الحقأة ل طأرا  مبقتضأى مأا أصأبح 
الأأت ملأأب االقتصأأار علأأى أخأأ  ا يف االعتبأأار  ضأأ   وسأأائ   31)أ( و)ب( مأأ  املأأامة 3الفقأأرة 

 واتفاق الحق تعترب  ااطرا  مل ما :  -أخرى  يف ع لية التفسري 
ن امل ارسأأأة الالحقأأأة متسأأأقة وشأأأاملة ة يأأأع ااطأأأرا   ف هنأأأا تبأأأدو ع أأأدما تكأأأو  

ع أأأأدما تشأأأأري دىل أن  ويف مأأأأ  ااحأأأأوالحامسأأأأة لتحدينأأأأد املعأأأأد املأأأأرام دسأأأأ ام  لل عا أأأأدة  
ااطأأأرا  تعتأأأرب التفسأأأري مل مأأأا  هلأأأاو ويف  أأأ   احلأأأاالت  تتقأأأاطع مستأأأا امل ارسأأأة الالحقأأأة 

صأأأفها ع صأأأرا  لتشأأأكي  اتفأأأاق ضأأأ ر  بوصأأأفها ع صأأأرا  مأأأ  ع اصأأأر تفسأأأري املعا أأأدة وبو 
 و )التوميد مضا ((64)وينصبح املعد املست د م  امل ارسة تفسريا  ذا حجية ينثبته االتفاق

مكانيأأة توصأأ  ااطأأرا  دىل اتفأأاق تفسأأريي الحأأق ن وتعأأرت  بعأأض املعا أأدات صأأراحة   (6)
  تأ ص علأى مأثال  لية  مأ  اتفأاق التجأارة احلأرة امرينكأا الشأ ا 1131مأ  املأامة  2مل  و فالفقرة 

أن "أي تفسري جترينه اللج ة لاحلكومية الدولية  احد أحكا    ا االتفاق ينكون مل ما  أما   يئة 
و ووجأوم مثأ   أ ا اإلجأراء اخلأاص أو االتفأاق علأى تفسأري (65) شف مبوجب   ا الفص "قضائية تُ 

لجأوء اإلضأايف دىل اتفاقأات الحقأة ال قأد و أع أو ال و أعينُعتد به ملعا دة ما تعترب  ااطرا  مل ما  
 و (66)1969م  اتفاقية فيي ا لعا   31)أ( و)ب( م  املامة 3أو ممارسة الحقة مبقتضى الفقرة 

"وسأأائ  تفسأأري ذات حجيأأة" لوصأأ  مأأا لالتفاقأأأات  تعبأأريوواصأألت اللج أأة اسأأتخدا   (7)
ابع غأأأري قأأأاطع مأأأ  طأأأ 31)أ( و)ب( مأأأ  املأأأامة 3الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة 

"تفسري ينُعتأد بأه"  سلضرورة ودن مان ينُعتد بهو وم تستخد  اللج ة تعبريي "تفسري ذي حجية" أو
__________ 

 (63) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)و 
 (64) Yearbook … 1964, vol. II, document A/CN.4/167 and Add.1-3, p. 60, para. (25)و 
 (65) North American Free Trade Agreement between the Government of the United States of America, 

the Government of Canada and the Government of the United Mexican States (1992) 

(Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1993); Mesa Power Group, LLC v. 

Government of Canada, UNCITRAL Arbitration under NAFTA Chapter Eleven, award, 24 March 

2016, PCA Case No. 2012-17, paras. 478–480 و 
 .United Nations, Treaty Series, vol ( 1994انظأر أينضأا : اتفأاق مأرامش امل شأئ مل ظ أة التجأارة العامليأة ) (66) 

1867, No. 31874, 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 

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


A/73/10 

GE.18-13644 32 

فهم أن املرام إ ا  و اتفاق قاطع  أو مل    سلضرورة بأني مثريا  ما ينُ   انه 3يف مشروع االست تاج 
 و(67)ااطرا  على تفسري معا دة ما

صأأأراحة أحيأأأاان  أبن االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة واعرتفأأأت احملأأأامم الداخليأأأة  (8)
و بيأأد أن  أأ   (68) أأي وسأأائ  تفسأأري "ذات حجيأأة" 31)أ( و)ب( مأأ  املأأامة 3مبقتضأأى الفقأأرة 

احملامم م تك  مائ ا  متسقة  في ا خيص ال تائج القانونية الت ينستتبعها  أ ا التوصأي و ففأي حأني 
امل ارسأة الالحقأة الصأامرة عأ  ااطأرا  مبوجأب املعا أدة افرتضأت بعأض احملأامم أن االتفاقأات و 

 31مأأأ  املأأأامة  3  أمأأأد بعضأأأها اآلخأأأر عأأأ  صأأأواب أن الفقأأأرة (69)قأأأد حتأأأدث آاثرا  مل مأأأة معي أأأة
 و(70)تشرتط دال أن "تراعى" االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة ال
انونيأأا و أمأأا الع صأأر وينشأأ   تعبأأري "وسأأائ  تفسأأري ذات حجيأأة" ع صأأرا  وقائعيأأا  وآخأأر ق (9)

الوقأأأأائعي فيشأأأأري دليأأأأه تعبأأأأري "مليأأأأ  موضأأأأوعي"  وأمأأأأا الع صأأأأر القأأأأانوين فأأأأريم يف مفهأأأأو  "تفأأأأا م 
ااطأأأرا "و وعلأأأى ذلأأأك  وصأأأفت اللج أأأة أي "اتفأأأاق الحأأأق" أبنأأأه وثأأأ  "تفسأأأريا  ذا حجيأأأة مأأأ  

لالحقأأة     ذمأأرت أن امل ارسأأة ا(71)ااطأأرا  ملأأب أن ينُقأأرأ ضأأ   املعا أأدة اغأأراض تفسأأري ا"
و ونظأأأرا  لطأأأابع (72)"تشأأأك  سملثأأأ  ملأأأيال  موضأأأوعيا  علأأأى تفأأأا م ااطأأأرا  علأأأى معأأأد االتفاقيأأأة"

املعا أأأأدات بوصأأأأفها جتسأأأأيدا  إلرامة أطرافهأأأأا املشأأأأرتمة  فأأأأ ن "للأأأأدلي  املوضأأأأوعي" علأأأأى "تفأأأأا م 
 و (73)ااطرا " حجية  مبرية موسيلة للتفسري

__________ 

 Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL Arbitration underانظأأر مأأثال :  (67) 

NAFTA Chapter Eleven, Final Award on Jurisdiction and Merits, 3 August 2005, Part II, chap. H, 

para. 23 حيأأث تأأرم دشأأارة دىل(  Jennings and Watts  ( 57انظأأر احلاشأأية   ) أعأأالp. 1268, para. 630 ؛)
Gardiner, Treaty Interpretation  أعأال (   19)انظأر احلاشأيةp. 34; U. Linderfalk, On the Interpretation 

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

United Nations Charter”  أعأال (  61)انظأر احلاشأيةP. 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 (   25)احلاشيةp. 210, at p. 240, para. 4.5 و 
 (68) 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 ( "حيأث تصأ  احملك أة ااطأرا  أبهنأم "أسأيام املعا أدة(“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 : و انظأر أينضأاIndia, 

Supreme Court, Godhra Electricity Co. Ltd. and Another v. The State of Gujarat and Another [1975] 

AIR 32 :و متاح يفhttp://indiankanoon.org/doc/737188  (و2016ح ينران/ينونيه  8)اطُلع عليه يف 
 (69) Germany, Federal Fiscal Court, BFHE, vol. 215, p. 237, at p. 241  ؛ املرجع نفسهvol. 181, p. 158, at p. 161و 
 (70) 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 
 (71) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14) و 
 (و15املرجع نفسه  الفقرة ) (72) 
 (73) Gardiner, Treaty Interpretation أعأال (   19  )انظر احلاشيةpp. 34 and 414-415 ؛Linderfalk, On the 

Interpretation of Treaties أعال (   67  )انظر احلاشيةpp. 152-153و 

http://indiankanoon.org/doc/737188
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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( و"ممارسة الحقة 31)أ( م  املامة 3" )الفقرة وال ين طوي الت يي  بني أي "اتفاق الحق (10)
( علأى اخأتال  في أا ينتعلأق بطابعه أا ذي 31)ب( مأ  املأامة 3تُثبت اتفأاق ااطأرا " )الفقأرة 

و بأأأ  دن اللج أأأة تعتأأأرب أن اي "اتفأأأاق الحأأأق بأأأني ااطأأأرا  بشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدة (74)احلجيأأأة
تكوين  تفسري ذي حجية لل عا دة  يف حني تطبيق أحكامها"  بفع  الواقع  ااثر املت ث  يف  أو

أن أي "ممارسة الحقة" ال ينكون هلا   ا ااثر دال دذا "أثبتت تفا م ااطرا  املشرتك على معأد 
و و كأأ ا  ينك أأ  الفأأرق بأأني أي "اتفأأاق الحأأق بأأني ااطأأرا " وأي "ممارسأأة الحقأأة (75)التعأأابري"

  علأأى تفسأأري املعا أأدة  علأأى أن الفأأارق تُثبأأت اتفأأاق ااطأأرا " يف طرينقأأة دثبأأات اتفأأاق ااطأأرا
 و (76) و سهولة دثبات وجوم اتفاق

وال ين بغي اخللط بني االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة موسائ  ذات حجية لتفسري  (11)
املعا دات م  جهة  وتفسريات املعا دات الت  لأص دليهأا احملأامم أو اهليئأات القضأائية الدوليأة 

امل شفة مبوجأب معا أدات يف حأاالت حمأدمةو فاالتفاقأات الالحقأة أو امل ارسأة  أو  يئات اخلرباء
  أي وسأائ  تفسأري "ذات حجيأة" اهنأا تعأرّب  31)أ( و)ب( مأ  املأامة 3الالحقة مبقتضى الفقرة 

ع  تفا م على املعا دة بني ااطرا  ذاهتاو أما سلطة احملامم واهليئات القضائية الدولية و يئات 
املعا أدة الأت ينتعأني تفسأري او  مبأا فيهأاشفة مبوجب معا دات فت بع م  مصامر أخرى  اخلرباء امل 

غأأري أن ااحكأأا  وغري أأا مأأ  القأأرارات الصأأامرة عأأ  احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة و يئأأات 
اخلرباء امل شفة مبوجب معا دات قد تكون وجيهة بصورة غري مباشرة لتحديند االتفاقات الالحقأة 

 أأأأ   االتفاقأأأأات الالحقأأأأة تعكأأأأس سأأأأة الالحقأأأأة موسأأأأائ  تفسأأأأري ذات حجيأأأأة دذا مانأأأأت وامل ار 
 و (77)دليهات شئها أو تشري وامل ارسة الالحقة ل طرا  نفسها أو 

بأأأأني "امل ارسأأأأأة الالحقأأأأة" الأأأأت تُثبأأأأت اتفاقأأأأا  بأأأأأني  4و 2وويأأأأ  مشأأأأروعا االسأأأأت تاجني  (12)
  مأأأأ  جهأأأأة  1969اقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا  مأأأأ  اتف 31)ب( مأأأأ  املأأأأامة 3ااطأأأأرا  مبوجأأأأب الفقأأأأرة 

وامل ارسأأأة الالحقأأأة )سملعأأأد الواسأأأع( مأأأ  جانأأأب طأأأر  واحأأأد أو أمثأأأر  ال ااطأأأرا  ملهأأأا يف 
و فهأ   امل ارسأة (78)32االتفاقية  والت قد تكون وجيهة موسائ  تفسأري تك يليأة مبقتضأى املأامة 

وكأأ  أن تشأأك  تفسأأريا  "ذا  الأأت ال تُثبأأت اتفأأاق مجيأأع ااطأأرا  ال 32الالحقأأة مبوجأأب املأأامة 
حجيأأة" ملعا أأدة مأأا مأأ  مجيأأع أطرافهأأا  وسلتأأايل لأأ  ينكأأون هلأأا ذات الأأوون لغأأرض التفسأأري )انظأأر 

 و(79)(9مشروع االست تاج 
أن أي اعت أام علأى االتفاقأات الالحقأأة  3وينوضأح اةأ ء ااخأري مأ  مشأروع االسأت تاج  (13)

غي أن حيدث مجأ ء مأ  تطبيأق القاعأدة العامأة وامل ارسة الالحقة موسائ  تفسري ذات حجية ين ب
 و1969م  اتفاقية فيي ا لعا   31لتفسري املعا دات على ال حو املبني يف املامة 

__________ 

 (74) A/CN.4/660 و69  الفقرة 
 (75) Yearbook … 1966, vol.II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15)ر أينضأا :؛ انظأ W. Karl, 

Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), p. 294و 
 (76) Kasikili/Sedudu Island  أعأأال (   22)انظأأر احلاشأأيةat p. 1087, para. 63 ؛ انظأأر أينضأأا  أمان  مشأأروع

 وشرحهو 4 االست تاج
 Nolte, “Subsequent agreements and subsequent practice ofو 13انظأأر أمان  مشأأروع االسأأت تاج  (77) 

States …”  أعال (   62)احلاشيةp. 307, at pp. 381 et seq., para. 17.3.1و 
 و4مشروع االست تاج م   3( م  شرح الفقرة 35( دىل )23انظر أمان  بوجه خاص الفقرات ) (78) 
 و4مشروع االست تاج   م 3( م  شرح الفقرة 33انظر أمان  أينضا  الفقرة ) (79) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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   4االستنتاج 
 تعريف االتفاق الةحق واملمارسة الةحقة

)أ( 3االتفاق الالحأق سعتبأار  وسأيلة تفسأري ذات حجيأة مبقتضأى الفقأرة  -1 
تتوصأأأ  دليأأأه ااطأأأرا   بعأأأد دبأأأرا  املعا أأأدة  بشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدة اتفأأأاقت  31مأأأ  املأأأامة 

 تطبيق أحكامهاو  أو
امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة سعتبار أأأأأا وسأأأأأيلة تفسأأأأأري ذات حجيأأأأأة مبقتضأأأأأى  -2 
سأأأألوكت يف تطبيأأأأق املعا أأأأدة  بعأأأأد دبرامهأأأأا  ينثبأأأأت اتفأأأأاق  31)ب( مأأأأ  املأأأأامة 3 الفقأأأأرة

 ااطرا  بشفن تفسري املعا دةو 
 32لالحقة سعتبار ا وسأيلة تفسأري تك يليأة مبقتضأى املأامة امل ارسة ا -3 

 سلوك طر  أو أمثر يف تطبيق املعا دة  بعد دبرامهاو 

 العرح  

 اةوانب العامة  
وسأأأأائ  تفسأأأأري املعا أأأأدات "الالحقأأأأة" الأأأأثالث املختلفأأأأة  4ينعأأأأرِّ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج  (1)

)أ( 3"االتفاق الالحق" مبقتضى الفقرة    أي2م  مشروع االست تاج  4و 3امل مورة يف الفقرتني 
  و"امل ارسأة الالحقأة" 31)ب( م  املامة 3  و"امل ارسة الالحقة" مبقتضى الفقرة 31م  املامة 

 و 32مبقتضى املامة 
و (80)ويف احلاالت الثالث مجيعها  ينشري تعبري "الالحقة" دىل أفعال تقأع "بعأد دبأرا  املعا أدة" (2)

مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا  24 قطأأأة ال م يأأأة سأأأابقة للحظأأأة بأأأدء نفأأأاذ املعا أأأدة )املأأأامة ومثأأأريا  مأأأا تكأأأون  أأأ   ال
مأأثال ( أن معا أأدة مأأا  18)املأأامة  1969وتبأأني أحكأأا  خمتلفأأة مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   و(1969 لعأأا 

و واغأراض  أ ا املوضأوع  ينتحقأق اإلبأرا  يف الوقأت الأ ي (81)وك  أن "ُترب " قبأ  بأدء نفاذ أا الفعلأي
مأ  اتفاقيأة فيي أاو واالتفاقأات  10فيه نص املعا دة بوصأفه نصأا  هنائيأا  سملعأد املقصأوم يف املأامة ينثبت 

الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة وكأأ  أن حتأأأدث بعأأد دبأأرا  املعا أأدة  ال فقأأأط مباشأأرة  بعأأد بأأدء نفاذ أأأاو 
لأت ينثبأت فيهأا نأص الصعب فعال  دملأام سأبب ملعأ  اتفاقأا  ينُعقأد أو ممارسأة  حتأدث بأني اللحظأة ا وم 

 و (82)املعا دة بوصفه نصا  هنائيا  وحلظة بدء نفاذ تلك املعا دة غري وجيه اغراض التفسري

__________ 

 (80) 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, documentانظأر:  (81) 

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

vol. II, document A/CN.4/101, p. 112 : ؛ انظأر أينضأاS. Rosenne, "Treaties, conclusion and entry into 

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

Holland, 2000), p. 933 (“Strictly speaking it is the negotiation that is concluded through a treaty”) ؛
Villiger, Commentary … أعال (  37اشية )انظر احل pp. 78-80, paras. 9-14و 

 Declaration on the European Stability Mechanism, agreed on by the Contracting Partiesانظر مأثال :  (82) 

to the Treaty Establishing the Stability Mechanism, 27 September 2012و 
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علأى أن "سأياق" املعا أدة  1969م  اتفاقيأة فيي أا لعأا   31م  املامة  2وت ص الفقرة  (3)
بأارة "بصأدم تُأرب  "بصأدم عقأد املعا أدة"و وين بغأي فهأم ع (83)ينش   "اتفاقات" و"صأكوما " معي أة

عقد املعا دة" على أهنا تش   االتفاقات والصكوك الت ُترب  يف فرتة وم ية وسرو  وثيقأة الصألة 
و فأأ ذا أُبرمأأت  أأ   "االتفاقأأات"  و"الصأأكوك" املتفأأق عليهأأا  بعأأد  أأ   الفأأرتة  (84)نبأرا  املعا أأدة

 و(85)31م  املامة  3ف هنا تشك  ع د ذاك "اتفاقات الحقة" أو ممارسة الحقة مبقتضى الفقرة 

 31)أ( م  املامة 3تعرين  "االتفاق الالحق" مبقتضى الفقرة  -1الفقرة   
علأأأأى تعرينأأأأ  "االتفأأأأاق الالحأأأأق" مبقتضأأأأى  4مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج  1تأأأأ ص الفقأأأأرة  (4)

و وينشأري تعبأري "ااطأرا " دىل أن  أ ا االتفأاق ملأب التوصأ  دليأه بأني 31)أ( مأ  املأامة 3 الفقرة
 عا دةومجيع أطرا  امل

تعبأأأأري "االتفأأأأاق الالحأأأأق" ال تعبأأأأري "املعا أأأأدة  31)أ( مأأأأ  املأأأأامة 3وتسأأأأتخد  الفقأأأأرة  (5)
الالحقة"و غري أن "االتفاق الالحق" لأيس سلضأرورة أقأ  اتسأاما  سلطأابع الرمسأي مأ  "املعا أدة"و 

  ملأأأب أن تكأأأون يف شأأأك 1969ويف حأأأني أن املعا أأأدة سملعأأأد املقصأأأوم يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  
(  ال ينأأأرم يف القأأأانون الأأأدويل العأأأريف اخلأأأاص سملعا أأأدات مثأأأ  2)أ( مأأأ  املأأأامة 1خطأأأي )الفقأأأرة 

ويف القأأأانون الأأأدويل العأأأريف  (87)1969و وتعبأأأري "االتفأأأاق" يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  (86)الشأأأرط  أأأ ا
مأ  اتفاقيأة  39ين طوي على أي مرجأة حمأدمة مأ  الشأك  الرمسأيو وقأد شأرحت اللج أة املأامة  ال
  الت ترسي القاعأدة العامأة الأت تأ ص علأى أنأه: "ملأوو تعأدين  معا أدة ستفأاق 1969ي ا لعا  في

في أأأا بأأأني ااطأأأرا " أبهنأأأا تعأأأر أنأأأه: "ملأأأوو أن ينتخأأأ  اتفأأأاق التعأأأدين  أي شأأأك  خيتأأأار  أطأأأرا  

__________ 

؛ ورأت احملك ة الدسأتورينة Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (13)انظر:  (83) 
االحتامينة ااملانية أن   ا التعبري وك  أن ينش   اإلعالانت االنفرامينة دذا م ينعرتض عليها الطر  اآلخأر  انظأر: 

German Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 40, p. 141, at p. 176   ؛ انظأر  بوجأأه عأأا
Gardiner, Treaty Interpretation أعال (   19  )احلاشيةpp. 240-242و 

 (84) Yasseen, “L’interprétation des traités …”  أعأال (   20)انظأر احلاشأيةp. 38 ؛Jennings and Watts, 

Oppenheim’s International Lawأعأال (   57حلاشأية   )انظأر اp. 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؛ انظأر أينضأا : Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)انظأر:  (85) 

Commentary …  أعأال (   37)احلاشأيةp. 431, paras. 20-21 : ؛ انظأر أينضأاK.J. Heller, "The uncertain 

legal status of the aggression understandings", Journal of International Criminal Justice, vol. 10 

(2012), pp. 229-248, at p. 237و 
 (86) Villiger, Commentary …  أعأال (   37)انظأر احلاشأيةp. 80, para. 15 ؛P. Gautier, “Commentary on 

article 2 of the Vienna Convention”, in Corten and Klein, The Vienna Conventions …  انظأر(
 J. Klabbers, The Concept of Treaty in؛ vol. II, pp. 38-40, paras. 14-18أعأأال (   21 احلاشأية

International Law (The Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 49-50: ؛ انظأر أينضأا 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 
 و60  و58  و41-39  و2  الفقرة 24  و3)أ(  و1  الفقرة 2انظر املوام  (87) 
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و وعلأأأى نفأأأس امل أأأوال  ال تتأأأوخى اتفاقيأأأة فيي أأأا أي شأأأروط شأأأكلية معي أأأة (88)املعا أأأدة ااصأأألية"
 و(89)31)أ( و)ب( م  املامة 3ات وامل ارسة مبقتضى الفقرة لالتفاق

ودذا مانت م  معا دة اتفاقا  فليس م  اتفاق معا أدةو ذلأك أن "اتفاقأا  الحقأا " مبقتضأى  (6)
مأ  اتفاقيأأة فيي أا ال "ينراعأى" دال يف تفسأأري املعا أدةو ومأأ     فهأو لأأيس  31)أ( مأ  املأأامة 3الفقأرة 

 و10 ة املطروحة تعا   على  و أمثر حتديندا  يف مشروع االست تاجمل ِما  سلضرورةو واملسفل
 31)أ( مأ  املأامة 3بأني "اتفأاق الحأق" مبقتضأى الفقأرة  1969ومتي  اتفاقيأة فيي أا لعأا   (7)

)ب( م  3و"أي ممارسة الحقة ووو تثبت اتفاق ااطرا  بشفن تفسري املعا دة" مبقتضى الفقرة 
واضأأأحا  مائ أأأا   والسأأأوابق القضأأأائية لل حأأأامم الدوليأأأة واهليئأأأات  و و أأأ ا الت ييأأأ  لأأأيس31املأأأامة 

ال  اع اإلقلي ي )اة ا ريينأة العربيأة القضائية ااخرى تظهر قدرا  م  الرتمم يف أتميد و ففي قضية 
  استخدمت حمك ة العدل الدولية عبأارة "مواقأ  الحقأة" للتعبأري ع أا وصأفته الليبية ضد تشام(

سلسأأيامة و ويف القضأأية املتعلقأأة (90)ات الحقأأة" و"مواقأأ " انفرامينأأة الحقأأةفي أأا بعأأد أبنأأه "اتفاقأأ
  ترمأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة مسأأفلة مأأا دذا مأأان اسأأتخدا  علأأى بأأوالو ليغيتأأان وبأأوالو سأأيبامان

و م أأا أن أفرقأأة (91)خرينطأة معي أأة وكأ  أن ينشأأك  اتفاقأا  الحقأأا  أو ممارسأأة الحقأة مسأأفلة مفتوحأة
العامليأة و يئأة االسأتئ ا  التابعأة هلأا م متيأ  مائ أا  بأني اتفأاق الحأق وممارسأة  خرباء م ظ ة التجارة
 و (92)31)أ( و)ب( م  املامة 3الحقة مبقتضى الفقرة 

__________ 

 (88) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 232 and 233 : ؛ انظأأر أينضأأاVilliger, 

Commentary …  أعأال (   37)انظأر احلاشأيةp. 513, para. 7 ؛P. Sands, “Commentary on article 39 of 

the Vienna Convention”, in Corten and Klein, The Vienna Conventions …  أعال (  21)انظر احلاشية 
pp. 971-972, paras. 31-34و 

مأأ  اتفاقيأأة  31)ب( مأأ  املأأامة 3  الأأ ي أصأأبح في أأا بعأأد الفقأأرة 27)ب( مأأ  مشأأروع املأأامة 3مانأأت الفقأأرة  (89) 
فيي أأأا  تتضأأأ   مل أأأة "تفأأأا م" الأأأت ُغأأأريت دىل "اتفأأأاق" يف مأأأؤمتر اامأأأم املتحأأأدة لقأأأانون املعا أأأداتو ومأأأان  أأأ ا 

 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofغة"  انظأر: التغيأري "جمأرم مسأفلة صأيا

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 (  62)انظر احلاشية p. 63و 

 وp. 6, at pp. 34 et seq., paras. 66 et seq أعال (  22  )انظر احلاشية Territorial Disputeانظر:  (90) 
 (91) Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan أعأال (   22  )انظر احلاشأيةp. 656, para. 61 ؛ ويف

  حتأأدثت احملك أأة عأأ  "مواقأأ  الحقأأة" لتثبأأت أن "الطأأرفني أقأأرا ع ليأأا  أبن غي أأاروسان -فأأو غابتشأأيكوقضأأية 
 ,Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)العبارات الصرحية لل عا دة نفسها قابلة للتفاوض"  

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 77, para. 138 : ؛ انظأر أينضأاMaritime 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 
 Scheduling guidelines” in WTO Panel Report, Mexico — Measures Affecting“انظأأأر:  (92) 

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  أعال (و 66)انظر احلاشية 
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غري أن احملك ة امل شفة ع ال  ستفاق التجارة احلرة امرينكا الش الية ت اولت  أ ا الت ييأ   (8)
و فقأأأأد أمأأأأدت الأأأأوالايت املتحأأأأدة (93)ةاملتحأأأأدمأأأأري املاشأأأأية الك أأأأدينني ضأأأأد الأأأأوالايت يف قضأأأأية 

اامرينكية يف تلك القضية أن عدما  م  اإلجراءات االنفرامينأة الأت ا أ هتا أطأرا  االتفأاق الثالثأة 
و ويف خطوة أوىل  م جتد احملك أة ااملأة  (94)وك  أن تشك   دذا نُظر دليها جمت عة   اتفاقا  الحقا  

و غأأأري أن احملك أأأة (95)31)أ( مأأأ  املأأأامة 3مبقتضأأأى الفقأأأرة  مافيأأأة  إلثبأأأات  أأأ ا االتفأأأاق الالحأأأق
خلصأأت  يف خطأأوة اثنيأأة  دىل أن  أأ   ااملأأة نفسأأها تشأأك  ممارسأأة الحقأأة ذات صأألة  تثبأأت 

 اتفاقا  بني ااطرا  بشفن التفسري:
تثبأت اتفأاق ااطأرا   "ممارسة الحقة"ال ين ال السؤال املطروح  و:    توجد  

امرينكأأأأأأا الشأأأأأأأ الية علأأأأأأى  أأأأأأ   املسأأأأأأأفلة سملعأأأأأأد الأأأأأأأوارم يف يف اتفأأأأأأاق التجأأأأأأارة احلأأأأأأأرة 
؟  لأأأأص احملك أأأأة دىل وجأأأأوم ممارسأأأأة الحقأأأأةو ومأأأأع أنأأأأه 31)ب( مأأأأ  املأأأأامة 3 الفقأأأأرة

اتفأاق الحأق بأني ااطأرا  بشأفن "توجد  يف رأي احملك ة  أملة مافية موثقة إلثبات  ال
رهتأأا املأأدعى عليهأأا تأأرب     فااملأأة املتاحأأة الأأت ذم"تفسأأري املعا أأدة أو تطبيأأق أحكامهأأا

يف تطبيأق املعا أدة تثبأت اتفأاق ااطأرا   "ممارسة الحقأة"على أن مثة  رغم م  شيء  
 و(96)بشفن تطبيقها

ينفيد   ا االسأتدالل أن أحأد الفأروق بأني "االتفأاق الالحأق" و"امل ارسأة الالحقأة" قد و  (9)
احلجيأأأة" عأأأأ  درامة  ي"ذ ينك أأأ  يف اخأأأتال  مظأأأا ر التعبأأأري 31مأأأ  املأأأامة  3مبقتضأأأى الفقأأأرة 

)أ( 3ااطأأرا و وسلفعأأ   م تكأأ  اللج أأة تعتأأ   سلت ييأأ  بأأني "أي اتفأأاق الحأأق" مبقتضأأى الفقأأرة 
 31)ب( مأ  املأامة 3و"ممارسة الحقة ووو تثبت اتفاق ااطرا " مبقتضى الفقأرة  31م  املامة 

و ودمنأا ينك أ  الفأرق (97)ت    دبراو اختال  بشفن أثرمها القانوين احمل1969م  اتفاقية فيي ا لعا  
بأأني املفهأأومني يف أن اي "اتفأأاق الحأأق بأأني ااطأأرا "  بفعأأ  الواقأأع  ااثأأر املت ثأأ  يف تكأأوين  
وسأأيلة تفسأأري ذات حجيأأة لل عا أأدة  يف حأأني أن أي "ممارسأأة الحقأأة" ال ينكأأون هلأأا  أأ ا ااثأأر 

 و(98)ا  على معد التعابري"دذا أسهرت ع اصر ا املختلفة جمت عة  وجوم "تفا م مشرتك ل طر  دال
__________ 

 (93) C.C.F.T. v. United States, UNCITRAL Arbitration under NAFTA Chapter Eleven, Award on 

Jurisdiction, 28 January 2008 : ؛ انظأر أينضأاCompañía 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 …  62)انظأأر احلاشأأية 
 وpp. 153-238, at pp. 217-233 أعال ( 

 (94) C.C.F.T. v. United States  أعال (  93)انظر احلاشية paras. 174-177و 
 و187-184املرجع نفسه  الفقرات  (95) 
 Aguas del Tunari SA v. Republic of؛ ويف معأد مماثأ : 189  انظر أينضا  الفقأرة 188املرجع نفسه  الفقرة  (96) 

Bolivia (Netherlands/Bolivia Bilateral Investment Treaty (BIT)), Decision on Respondent’s 

Objections 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 seqو 
 (97) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15)و 
 وp. 294 أعال (  75)احلاشية  … Karl, Vertrag und spätere Praxisاملرجع نفسه؛ انظر أينضا :  (98) 
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مأأأ   3وينكأأأون الت ييأأأ  دذن بأأأني االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة  (10)
مسأأأت دا  دىل مأأا دذا مأأأان وكأأ  اعتبأأأار أن اتفاقأأا  بأأأني ااطأأرا  لأأأه  أأ   الصأأأفة  يف فعأأأ   31 املأأامة
تأرب    م فصألةخأالل أفعأال مشروع مشأرتك  أو مأا دذا مأان مأ  الضأروري حتدينأد اتفأاق مأا مأ   أو

)أ( مأ  3على موق  مشرتكو وم     ملأب "التوصأ " دىل "اتفأاق الحأق" مبقتضأى الفقأرة  جمت عة  
  و أأ ا ينفأأرتض فعأأال  أو مشأأروعا  مشأأرتما  مقصأأوما  تقأأو  بأأه ااطأأرا   حأأىت لأأو أتلأأ  مأأ  31املأامة 

 و (99)أو تطبيق أحكامهاأفعال انفرامينة ُتظهر إا تفامها  مشرتما  بشفن تفسري املعا دة 
 31)ب( مأأ  املأأامة 3ومأأ  انحيأأة أخأأرى  تشأأ   "امل ارسأأة الالحقأأة" مبقتضأأى الفقأأرة  (11)

مجيع أشكال السلوك الالحق )ااخرى( ذات الصلة الت تقو  إأا أطأرا  املعا أدة  والأت تسأهم 
امل كأأأ  أن بشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدةو غأأأري أنأأأه مأأأ   (100)يف حتدينأأأد اتفأأأاق ااطأأأرا   أو "تفامههأأأا"

تتطأابق "امل ارسأأة" و"االتفأاق" يف حأأاالت معي أة  فأأال ينتسأأد الت ييأ  بي ه أأاو و أ ا ينفسأأر سأأبب 
اسأأأتخدا  تعبأأأري "امل ارسأأأة الالحقأأأة" أحيأأأاان  بصأأأورة أعأأأم  حبيأأأث ينشأأأ   وسأأأيلت التفسأأأري املشأأأار 

 و (101)31)أ( و)ب( م  املامة 3دليه ا يف الفقرة 
حقة امل فصألة  الأت ينُعقأد مأ  م هأا بأني عأدم حمأدوم مأ  ودن جم وعة م  االتفاقات الال (12)

ااطأأرا   ولك هأأا تثبأأت جمت عأأة  اتفاقأأا  بأأني مجيأأع أطأأرا  معا أأدة مأأا بشأأفن تفسأأري ا  ال تشأأك  
تعبأأأري "االتفأأأاق الالحأأأق"  وينقتصأأأرو 31)أ( مأأأ  املأأأامة 3اتفاقأأأا  الحقأأأا  مبقتضأأأى الفقأأأرة  سلضأأأرورة

بأأأني مجيأأأع ااطأأأرا  )انظأأأر  فعأأأ  أو مشأأأروع مشأأأرتكى علأأأ 31)أ( مأأأ  املأأأامة 3مبقتضأأأى الفقأأأرة 
و أمأأأا االتفاقأأأات املختلفأأأة الأأأت تُأأأرب  في أأأا بعأأأد بأأأني عأأأدم حمأأأدوم مأأأ  (102)( أعأأأال (10) الفقأأأرة

ااطأأأرا  والأأأت تثبأأأت  جمت عأأأة   اتفاقأأأا  بأأأني مجيأأأع ااطأأأرا  بشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة مأأأا  فتشأأأك  
االتفاقات املت وعة م    ا القبي  الأت تُأرب  و و 31)ب( م  املامة 3ممارسة الحقة مبقتضى الفقرة 

بأأني عأأدم حمأأدوم مأأ  ااطأأرا  والأأت ال تثبأأت  حأأىت جمت عأأة   اتفاقأأا  بأأني مجيأأع ااطأأرا  بشأأفن 
)انظأر  32تفسري معا دة ما  قد تكون هلا قي ة تفسريينة موسائ  تفسري تك يليأة مبقتضأى املأامة 

 ( أمان (و 24( و)23الفقرتني )
اتفاق "بشفن" تفسري املعا دة   و 31)أ( م  املامة 3الحق مبقتضى الفقرة  وأي اتفاق (13)

أو تطبيأأأأق أحكامهأأأأاو لأأأأ ا  ملأأأأب أن تتأأأأوخى ااطأأأأرا   رمبأأأأا يف مجلأأأأة أ أأأأدا   توضأأأأيح املعأأأأد 
 و (103)املقصوم سملعا دة أو ميفية تطبيقها

__________ 

 آخر م  أشكال االتفاقوقد ينتخ  الفع  أو املشروع املشرتك شك  تبامل رسائ  أو شكال   (99) 

بشأفن قأانون املعا أدات )انظأر  27)ب( م  مشروع املأامة املقابأ  3استخدمت اللج ة مل ة "تفا م" يف الفقرة  (100) 
 أعال (و 89احلاشية 

 (101) 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     القضية  وصأ  أحأد الطأرفني حأىت :
 االتفاق الشفوي الالحق الصرينح أبنه "ممارسة الحقة"و

 ,WTO Appellate Body Report, United States - Measures Concerning the Importation انظأر: (102) 

Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R, adopted 13 June, para. 371و 
؛ مثأأ  االتفاقأأات الأأت ينأأتم التوصأأ  دليهأأا مبقتضأأى شأأرط يف 372  و اصأأة الفقأأرة 378-366املرجأأع نفسأأه  الفقأأرات  (103) 

والت  يأأأة يف مأأأ  االتفاقيأأأة الضأأأرينبية ال  وذجيأأأة مل ظ أأأة التعأأأاون  25مأأأ  املأأأامة  3معا أأأدة ضأأأرينبية ث ائيأأأة تعكأأأس الفقأأأرة 
 وpp. 164 et seq أعال (  67  )انظر احلاشية Linderfalk, On the Interpretation of Treatiesامليدان االقتصامي؛ 



A/73/10 

39 GE.18-13644 

 أأأدة مأأأا أو تطبيقهأأأا ووكأأأ  أحيأأأاان  حتدينأأأد مأأأا دذا مأأأان اتفأأأاق مأأأا اتفاقأأأا  "بشأأأفن" تفسأأأري معا (14)
نحالةا ما تربط "االتفاق الالحق" سملعا دة املع يةو وملوو أن تكون  أ   اإلحالأة صأرحية   ولكأ  ملأوو 

بأأأني الأأدامنرك وال أأأروينج  مأأثال   ينبأأأدو أن  اين مأأايننيو ففأأي قضأأأية (104)أينضأأا  أن تأأأرم يف معا أأدة الحقأأأة
ة الحقأة" بأني الطأرفني "يف اجملأال نفسأه" حمك ة العدل الدولية وافقت على دمكانيأة اسأتخدا  "معا أد

اغأأأأراض تفسأأأأري املعا أأأأدة السأأأأابقةو غأأأأري أن احملك أأأأة  يف  أأأأ   القضأأأأية  رفضأأأأت يف هناينأأأأة املطأأأأا  
 و (105)استخدا  املعا دة الالحقة هل ا الغرض اهنا م "حُت " أبي طرينقة دىل املعا دة السابقة

حأني  الصني  مثاال  علأى هنأج تقييأدي نوعأا  مأاوقدمت حمك ة الطعون ال هائية يف  ونغ مونغ   (15)
نأأغ مأأا لي أأغ وآخأأرين  ضأأد مأأدينر شأأؤون طُلأأب دليهأأا تفسأأري اإلعأأالن الصأأير الربينطأأاين املشأأرتك يف قضأأية 

و ففأأأأي  أأأأ   القضأأأأية  امعأأأأى أحأأأأد ااطأأأأرا  أن فرينأأأأق االتصأأأأال الصأأأأير والربينطأأأأاين (106)ةاهلجأأأأرة الوافأأأأد
مأأ  اإلعأالن املشأرتك  توصأأ   5 لكأأة املتحأدة مبوجأب املأامة املشأرتك  املؤلأ  مأ  ممثلأأني عأ  الصأني وامل

دىل اتفاق بشفن تفسري اإلعالن املشرتكو ومأدلي  علأى ذلأك  أشأار الطأر  دىل ُمتيأب ذُمأر فيأه أنأه أُعأد 
"اسأأأأت اما  دىل اانظ أأأأة وامل ارسأأأأات القائ أأأأة يف جمأأأأال اهلجأأأأرة الوافأأأأدة ودىل الأأأأرأي املشأأأأرتك بأأأأني اةأأأأانبني 

 لأأص دىل أن الغأأرض مأأ  الُكتيأأب  ير يف لفرينأأق االتصأأال املشأأرتك "و غأأري أن احملك أأة مالربينطأأاين والصأأ
 و(107)31)أ( م  املامة 3 و "تفسري أو تطبيق" اإلعالن املشرتك سملعد املقصوم سلفقرة 

 31)ب( م  املامة 3تعرين  امل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة  -2الفقرة   
تقأد  تعرينأ  عأا  اي شأك  مأ   4  مشأروع االسأت تاج مأ 2ليس الغأرض مأ  الفقأرة  (16)

 2أشكال امل ارسة الالحقة وك  أن ينكون وجيها  اغراض تفسري املعا داتو ب  تقتصر الفقأرة 
علأأأى امل ارسأأأة الالحقأأأة موسأأأيلة تفسأأأري ذات حجيأأأة تُثبأأأت اتفاقأأأا  مأأأ  مجيأأأع أطأأأرا  املعا أأأدة  

و ووكأأأ  الت ييأأأ  بأأأني  أأأ   امل ارسأأأة الالحقأأأة 31)ب( مأأأ  املأأأامة 3سلصأأأيغة الأأأوارمة يف الفقأأأرة 
مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا  32)سملعأأأأأد الضأأأأأيق( وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة )سملعأأأأأد الواسأأأأأع( مبقتضأأأأأى املأأأأأامة 

الت تصدر ع  طر  واحد أو أمثر والت ال تُثبت اتفاقا  م  ااطرا   ولك ها قأد  1969 لعا 
 و(108)(4م  مشروع االست تاج  3ر الفقرة تكون  مع ذلك  وجيهة موسيلة تفسري تك يلية )انظ

أي "سألوك"و  31)ب( مأ  املأامة 3ووك  أن تكأون امل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة  (17)
مأ  مأوام اللج أأة املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأأ   2سأتخد  مل أة "سألوك" سملعأد الأأوارم يف املأامة وتُ 

رم أفعال ب  أينضا  حاالت امت أاع  م هأا و وقد تش   ب لك ال جم(109)اافعال غري املشروعة موليا  
__________ 

 (104) Orascom TMT Investments S.à r.l. v. People’s Democratic Republic of Algeria, award, 25 May 

2017, ICSID Case No. ARB/12/35, paras. 302-303و 
 (105) Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 

1993, p. 38, at p. 51, para. 28بأني موسأتارينكا ال أ اع املتعلأق سملالحأة ومأا ينتصأ  إأا مأ  حقأوق  قضأية ويف و
 Dispute regarding Navigational and) بني الأدولتنيونيكاراغوا  أحال القاضي اخلاص غيو  دىل م مرة تفا م 

Related Rights  أعال (   22)انظر احلاشيةDeclaration of Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at pp. 298–

299, para. 16)دذا مأأأان الغأأأرض مأأأ  مأأأ مرة التفأأأا م  أأأ   حتدينأأأدا   أأأو أن  و غأأأري أنأأأه م ينكأأأ  مأأأ  الواضأأأح مأأأا
 متفسري ملعا دة احلدوم قيد البحثو  ينستخدمها الطرفان

 أعال (و 70  )احلاشية Ng Ka Ling and Others v. Director of Immigrationانظر:  (106) 
 و153و 152الفقراتن املرجع نفسه   (107) 
 ( م    ا الشرحو24( و)23في ا خيص الت يي  بني شكلي امل ارسة الالحقة  انظر أمان  الفقرتني ) (108) 
 ( م  الشرحو4)-(2  الفقرات )43و 42  اجمللد الثاين )اة ء الثاين( والتصوينب  الصفحتان 2001ووو  حولية (109) 
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و أمأا مسأأفلة الظأرو  الأأت وكأ  أن تسأأهم (110)الصأ ت الوجيأه  وملهأأا ينسأهم يف دثبأأات االتفأاق
يف سلهأأا حأأاالت االمت أأاع  أو الصأأ ت  يف اتفأأاق مأأ  مجيأأع ااطأأرا  بشأأفن تفسأأري معا أأدة مأأا 

 و10م  مشروع االست تاج  2فتعا   يف الفقرة 
سأأألوما  "يف  31)ب( مأأأ  املأأأامة 3كأأأون امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة وملأأأب أن ت (18)

تطبيق املعا دة"و وال ينقتصر   ا على اافعال الرمسية الت ت فَّ  على الصأعيد الأدويل أو الأداخلي 
اغأأراض تطبيأأق املعا أأدة  مبأأا يف ذلأأك احأأرتا  أو مفالأأة الوفأأاء سلت امأأات املعا أأدة  ودمنأأا ينشأأ   

مأأأور مأأأ  بي هأأأا البيأأأاانت الرمسيأأأة املتعلقأأأة بتفسأأأري ا  مالبيأأأاانت املأأأدىل إأأأا يف مأأأؤمتر أينضأأأا  مجلأأأة أ
مبلوماسأأي  أو البيأأاانت املأأدىل إأأا يف دطأأار نأأ اع قأأانوين  أو قأأرارات احملأأامم احملليأأة؛ أو املراسأأالت 
  الرمسيأأة ال اشأأأئة عأأأ  املعا أأأدة؛ أو سأأأ  تشأأأرينعات ماخليأأأة؛ أو دبأأأرا  اتفاقأأأات موليأأأة بغأأأرض ت فيأأأ

 معا دة حىت قب  وقوع أي فع  معني م  أفعال التطبيق على الصعيد الداخلي أو الدويلو
وينُ مر أن فرينقأا  مأ  أفرقأة خأرباء اتفأاق التجأارة احلأرة امرينكأا الشأ الية نفأى  يف دحأدى  (19)

 مساعدة يف التفسري: موسيلةالقضااي  دمكانية استخدا  تشرينع ماخلي  
 الطأأأأرفني دحأأأأاالت دىل قواني ه أأأأا الوط يأأأأة املتعلقأأأأة وأخأأأأريا   يف ضأأأأوء دينأأأأرام مأأأأال 

م  اتفاقية فيي ا الت  27سل ق  الربي  ينرى فرينق اخلرباء أن م  املالئم اإلحالة دىل املامة 
ال ملأأأوو لطأأر  أن حيأأأتج أبحكأأا  قانونأأأه الأأداخلي لتربينأأأر عأأد  ت فيأأأ   ‘تأأ ص علأأأى أنأأه 

ينصأأأر  نظأأأر  عأأأ  القأأأوانني الوط يأأأة وولأأأي  أأأ ا احلكأأأم علأأأى فرينأأأق اخلأأأرباء أن ‘و معا أأأدة
وينقتصأأر علأأى القأأانون الأأدويل الواجأأب التطبيأأقو و كأأ ا  ال ين بغأأي اسأأتخدا  ال القأأانون 
الأداخلي للأأوالايت املتحأأدة وال القأأانون املكسأأيكي لتفسأأري اتفأأاق التجأأارة احلأأرة امرينكأأا 

 و(111)الش اليةو والقيا  ب لك ينعر تطبيق دطار قانوين غري مالئم
صأحيحة ومه أة قطعأا   فأ ن  أ   القاعأدة  1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   27أن املامة ويف حني 

ال تعأأر أنأأه ال ملأأوو أخأأ  التشأأرينع الأأوطر يف االعتبأأار مع صأأر مأأ  ع اصأأر امل ارسأأة الالحقأأة يف 
تطبيأأق املعا أأدةو فه أأاك فأأرق بأأني االحتجأأاج سلقأأانون الأأداخلي م أأربر لعأأد  ت فيأأ  اتفاقيأأة  مأأ  

واإلحالة دىل القأانون الأداخلي لغأرض تفسأري حكأم مأ  أحكأا  قأانون م صأوص عليأه جهة أوىل  
يف معا دة  م  جهة أخرىو وب اء  علأى ذلأك  سأل ت اهليئأات القضأائية الدوليأة  و اصأة  يئأة 
االسأأتئ ا  التابعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة واحملك أأة ااوروبيأأة حلقأأوق اإلنسأأان  بوجأأوم تشأأرينعات 

ري ت فيأأ  أخأأرى علأأى الصأأعيد الأأداخلي( ت تهأأك االلت امأأات ال اشأأئة عأأ  املعا أأدات ماخليأأة )وتأأداب
أخرى وك  استخدامها موسائ  لتفسري املعا دة  و أي متيأ  ماخلية أو تدابري  ماخليةوتشرينعات 

__________ 

 (110) 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 
 (111) 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 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/167andAdd.1-3
http://undocs.org/en/A/CN.4/167%20and%20Add.1-3
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أي "ممارسأأأة الحقأأأة يف حسأأأ  ال يأأأة ضأأأروري يف و غأأأري أنأأأه ملأأأدر سلأأأ مر أن (112)بي ه أأأا سنتظأأأا 
وم     ففي سوء تطبيق واضح ملعا دة ما  يف مقاب  تطبيقها حبس  نية )ولو  تطبيق املعا دة"و 

 و32و 31مان خاطئا (  ال ينشك  "تطبيقا  لل عا دة" سملعد الوارم يف املامتني 
)ب( مأأأأأأ  3امل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة يف تطبيأأأأأق املعا أأأأأأدة مبقتضأأأأأأى الفقأأأأأأرة  ت شأأأأأأئواشأأأأأرتاط أن  (20)

حي أأأأأ  نفأأأأأس املعأأأأأد الأأأأأ ي حي لأأأأأه االشأأأأأرتاط املأأأأأواوي مبقتضأأأأأى "بشأأأأأفن تفسأأأأأري ا" اتفاقأأأأأا   31 املأأأأأامة
( أعأال ((و وقأد ينصأعب يف مثأري مأ  ااحيأان 14( و)13)انظأر الفقأرتني ) 31)أ( م  املامة 3 الفقرة

 الت يي  بني امل ارسة الالحقة الت تعر ض  ا  تفسري معا دة وامل ارسة ااخرى "يف تطبيق املعا دة"و 
مسفلة الظرو  الت "ينثبت" يف سلها "اتفاق ااطرا   10ع االست تاج وتعا   يف مشرو  (21)

 بشفن تفسري املعا دة"و
ال تشأأأرتط صأأأراحة  أن تكأأأون امل ارسأأأة سأأألوما  اطأأأرا   31)ب( مأأأ  املأأأامة 3والفقأأأرة  (22)

  (113)املعا أأدة أنفسأأهاو بأأ  دن ااطأأرا  أنفسأأها  الأأت تتصأأر  مأأ  خأأالل ااجهأأ ة التابعأأة هلأأا
سلوك يف تطبيق املعا دة  ي الأت تشأارك يف امل ارسأة الع ليأة الأت وكأ  أن تثبأت م  خالل  أو

اتفاقهاو أما مسفلة ما دذا مان نمكان جهات أخأرى أن ت شأئ ممارسأة الحقأة ذات صألة فتعأا   
 و (114)5يف مشروع االست تاج 

 32امل ارسة الالحقة مبقتضى املامة  -3الفقرة   
  32امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة مبقتضأأأأأى املأأأأأامة  4شأأأأأروع االسأأأأأت تاج مأأأأأ  م 3تت أأأأأاول الفقأأأأأرة  (23)
و وتتعلأق  أ   الفقأرة 31)ب( مأ  املأامة 3امل ارسة ااخرى غري تلك املشأار دليهأا يف الفقأرة  أي
"  علأى ال حأو 32امل ارسة الالحقة يف تطبيق املعا دة موسأيلة تفسأري تك يليأة مبوجأب املأامة " ب

و و  ا الشأك  مأ  أشأكال امل ارسأة الالحقأة  الأت 2الست تاج م  مشروع ا 4امل مور يف الفقرة 
مشأأارينع املأوام املتعلقأأة بقأأانون ال تتطلأب اتفأأاق مجيأع ااطأأرا   أشأأري دليأه أصأأال  يف شأرح اللج أأة 

 على ال حو التايل:املعا دات 
ولك   بوجه عا   تق  ممارسة طأر  م فأرم أو بعأض ااطأرا  فقأط مع صأر مأ   

مسأأتوى خمتلأأ  متامأأا  عأأ  ممارسأأة متوافقأأة تضأأم مجيأأع ااطأأرا  وتبأأني ع اصأأر التفسأأري ع أأد 
تفأأامههم علأأأى معأأد املعا أأأدةو فامل ارسأأة الالحقأأأة مأأأ  ال أأوع ااخأأأري تثبأأت اتفأأأاق ااطأأأرا  

__________ 

 WTO Panel Report, United States — Section 110(5) Copyright Act, WT/DS160/R, adopted 27انظر مثال :  (112) 

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 BIT), 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 
 (113) Karl, Vertrag und spätere Praxis …  أعال (  75)انظر احلاشية pp. 115 et seqو 
 و2  الفقرة 5ظر مشروع االست تاج ان (114) 
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على تفسري املعا دة  و ي مبثابة اتفاق تفسرييو وهل ا السأبب  اعتأربت اللج أة أن امل ارسأة 
 م  مجيع ااطأرا  علأى تفسأري معا أدة مأا ين بغأي دمراجهأا الالحقة الت تثبت تفامها  مشرتما  

  موسأأيلة 1969 مأ  اتفاقيأأة فيي أا لعأا  31مأ  املأامة  3لالأت أصأبحت الفقأأرة  3يف الفقأرة 
تفسأأري ذات حجيأأة دىل جأأوار االتفاقأأات التفسأأريينةو ومأأ  انحيأأة أخأأرى  ال وكأأ  أن تؤخأأ  

بأأأأار دال موسأأأيلة مأأأأ  وسأأأائ  التفسأأأأري ممارسأأأة فأأأرامى الأأأأدول يف تطبيأأأق معا أأأأدة مأأأا يف االعت
 و(115) 32الت أصبحت املامة ل 70امل مورة يف املامة  "اإلضافية"

يف  علأأأى اشأأأرتاط مماثأأأ  لالشأأأرتاط الأأأوارم 4مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  3وال تأأأ ص الفقأأأرة  (24)
ن تكون امل ارسة ذات الصلة "بشأفن تفسأري" املعا أدةو و كأ ا  أب  31)ب( م  املامة 3الفقرة 

اغأأراض الفقأأرة الثالثأأة  وكأأ  اي ممارسأأة يف تطبيأأق املعا أأدة  مأأ  شأأفهنا أن تقأأد  مالئأأ  علأأى  و 
 و 32ميفية تفسري املعا دة  أن تكون وسيلة تفسري تك يلية وجيهة مبوجب املامة 

مل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى سوقأأأد اعرتفأأأت احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة ااخأأأرى  (25)
)انظأأأأأر  1969ة تفسأأأأأري وأخأأأأأ ت تطبقهأأأأأا م أأأأأ  اعت أأأأأام اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لعأأأأأا  موسأأأأأيل  32 املأأأأأامة

( أمان (و غأأأري أنأأأه ين بغأأأي مالحظأأأة أن  يئأأأة االسأأأتئ ا  التابعأأأة مل ظ أأأة 32( دىل )26) الفقأأأرات
  تعرينفأأأا  لل  ارسأأأة (116)اثنيأأأا  املشأأأروست الروحيأأأة  -اليأأأاسن التجأأأارة العامليأأأة صأأأاغت  يف قضأأأية 

عا دة  ينبدو أنه ينفيد أبن "امل ارسة الالحقة يف تطبيق املعا دة" "الت الالحقة اغراض تفسري امل
تثبأت اتفأاق ااطأرا  بشأأفن تفسأري ا"  أي وحأأد ا الأت وكأ  أن تكأأون وجيهأة اغأراض تفسأأري 
 املعا دة  وليس أي شك  آخر م  أشكال امل ارسة الالحقة م  جانب طر  واحد أو أمثر:

 تفسأأأأأري معا أأأأأدة مأأأأأا  أأأأأي سلسأأأأألة أفعأأأأأال اعأأأأأرُت  أبن امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة يف 
تكفأأي لتحدينأأد منأأط واضأأح ينأأدل علأأى اتفأأاق ‘ متوافقأأة ومشأأرتمة ومتسأأقة‘تصأأرحيات  أو

 و(117)ااطرا  بشفن تفسري املعا دة
غأأأري أن السأأأوابق القضأأأائية حملك أأأة العأأأدل الدوليأأأة واحملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة ااخأأأرى  

وينة امل اوعأأأأأات التابعأأأأأة مل ظ أأأأأة التجأأأأأارة العامليأأأأأة )انظأأأأأر حأأأأأىت السأأأأأوابق القضأأأأأائية هليئأأأأأة تسأأأأأ بأأأأأ 
)ب( 3( أمان (  تبني أن امل ارسة الالحقة الت تستويف مجيع شروط الفقرة 32( و)31) الفقرتني

ليسأت  أي الشأك  الوحيأد لل  ارسأة الالحقأة مأ   1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   31م  املأامة 
 ينكون وجيها  اغراض تفسري املعا دةو  جانب ااطرا  يف تطبيق معا دة ال ي قد

  مأثال   رأت حمك أة العأدل الدوليأة أن التقرينأر الأ ي ج ينرة ماسيكيلي/سأيدوموففي قضية  (26)
  (118)أعأد  خبأأري تقأأر بتكليأ  مأأ  أحأأد ااطأرا   والأأ ي "سأأ  وثيقأة ماخليأأة يف مجيأأع ااوقأأات"

__________ 

 (115) Yearbook … 1964, vol. II, document A/5809, p. 204, para. (13) : ؛ انظر أينضاYearbook … 1966, vol. 

II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15)و 
 (116) 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 نفسه (117) 
 (118) Kasikili/Sedudu Island  أعال (  22)انظر احلاشية at p. 1078, para. 55و 

http://undocs.org/ar/A/5809
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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  وك أه 31)ب( مأ  املأامة 3الفقأرة  ودن م ينك  وث  ممارسة الحقأة تثبأت اتفأاق ااطأرا  مبوجأب
 و (119)"مع ذلك معم االست تاجات" الت خلصت دليها احملك ة بوسائ  تفسري أخرى

أن تفسأأأري ا "مت  لوين ينأأأدو ضأأأد ترميأأأاورأت احملك أأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان يف قضأأأية  (27)
ارسأة ُتظهأر وجأوم   أي "ااملأة علأى وجأوم مم(120)أتميد  سمل ارسة الالحقأة ل طأرا  املتعاقأدة"

ووو مأ  االتفاقيأة ال جتيأ ان  46و 25اتفاق شبه شأام  بأني ااطأرا  املتعاقأدة علأى أن املأامتني 
و واعت أأأدت احملك أأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان يف أمثأأأر (121)فأأأرض قيأأأوم دقلي يأأأة أو موضأأأوعية"

ىل التشأأرينعات سلرجأأوع د -غأأري املوحأأدة سلضأأرورة  -ااحيأأان علأأى امل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا  
مأثال   رأت  ممري وسينكارا ضأد ترميأاالوط ية وامل ارسة اإلمارينة احمللية موسيلة للتفسريو ففي قضية 

احملك أأة أنأأه "في أأا ينتعلأأق مب ارسأأة الأأدول ااوروبيأأة  وكأأ  أن ينالحأأغ أن  أأ   الأأدول يف أغلبيتهأأا 
وأن  (122)ت"السأأأأأأاحقة اعرتفأأأأأأت حبأأأأأأق مأأأأأأوسفي احلكومأأأأأأة يف التفأأأأأأاوض اة أأأأأأاعي مأأأأأأع السأأأأأألطا

 و (123)"االستث اءات املتبقية ال وك  تربينر ا دال بظرو  معي ة"
وع دما أخ ت حمك ة البلدان اامرينكيأة حلقأوق اإلنسأان امل ارسأة الالحقأة مأ  جانأب  (28)

ااطأأأرا  يف االعتبأأأار  م تقصأأأر أينضأأأا  اسأأأتخدا  تلأأأك امل ارسأأأة علأأأى احلأأأاالت الأأأت تُثبأأأت فيهأأأا 
 يلأأري ومونسأأتانتني وب جأأامني وآخأأرين  ضأأد ترين يأأدام و و كأأ ا  يف قضأأية امل ارسأأة اتفأأاق ااطأأرا 

  رأت حمك أة البلأدان اامرينكيأة حلقأوق اإلنسأان أن دل اميأة فأرض عقوبأة اإلعأدا  يف مأ  وتوسغو
مأأ   4مأأ  املأأامة  2شأأك  مأأ  أشأأكال السأألوك ينسأأفر عأأ  مأأوت شأأخص آخأأر تت أأا  مأأع الفقأأرة 

)فأأأرض عقوبأأأة اإلعأأأدا  علأأأى أشأأأد اةأأأرائم خطأأأورة فقأأأط(و  االتفاقيأأأة اامرينكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان
وتعليال  هل ا التفسري  ذ بت احملك ة دىل أنه "م  املفيد ال ظأر  يف  أ ا الصأدم  يف بعأض اامثلأة 

 و(124)املست دة م  تشرينعات البلدان اامرينكية الت ال ت ال أتخ  بعقوبة اإلعدا "
امل شأأفة مبوجأأب العهأأد الأأدويل اخلأأاص سحلقأأوق املدنيأأة وتقبأأ  اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان   (29)

مأأ  اتفاقيأأة  32والسياسأأية  سحلجأأج الأأت تسأأت د دىل امل ارسأأة الالحقأأة سملعأأد الواسأأع )مبقتضأأى املأأامة 
و (125)( ع أأأأدما ينتعلأأأأق اامأأأأر بتربينأأأأر املسأأأأاس سحلقأأأأوق امل صأأأأوص عليهأأأأا يف العهأأأأد1969فيي أأأأا لعأأأأا  

__________ 

 وp. 1096, para. 80املرجع نفسه   (119) 
 (120) Loizidou v. Turkey (preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series A no. 

310, para. 79و 
؛ وملأأدر سلأأ مر أن احملك أأة وصأأفت "ممارسأأة الدولأأة املأأ مورة" أبهنأأا "موحأأدة ومتسأأقة" 80الفقأأرة املرجأأع نفسأأه   (121) 

سلأأرغم مأأ  أهنأأا اعرتفأأت أبن مولتأأني رمبأأا تشأأكالن اسأأأتث اء )قأأربص وامل لكأأة املتحأأدة؛ "بغأأض ال ظأأر عأأ  معأأأد 
 و82و 80الفقراتن ذلك"(  

 (122) 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؛ وسملثأ  151الفقأرة املرجأع نفسأه   (123) 

para. 69و 
 (124) Hilaire, Constantine and Benjamin et al. أعأأال (   27ية )انظأر احلاشأConcurring Separate Opinion of 

Judge Sergio García Ramírez, para. 12; Case of Artavia Murillo et al. (“In vitro fertilization”) v. Costa 

Rica, Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), 28 November 2012, Inter-Am. 

Ct. H.R. Series C No. 257, paras. 245–256 و 
  تقرينأأأر اللج أأأة 968/2001  الأأأبالغ رقأأأم 2005متوو/ينوليأأأه  27  آراء  شأأأول ضأأأد مجهورينأأأة مأأأوراي -جونأأأغ  (125) 

(  اجمللأأأد A/60/40) 40الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأة  الأأأدورة السأأأتون  امللحأأأق رقأأأم املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأان  
 الثاين  املرفق اخلامس  وايو

http://undocs.org/ar/A/60/40
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مأ  العهأد )القيأوم  19 مأ  املأامة 3عليها الطابع العا  الوارمة يف الفقأرة  تفسري العبارات الت ينغلب ولدى
اةأأائ  فرضأأها علأأى حرينأأة التعبأأري(  الحظأأت اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان أنأأه "وكأأ  العثأأور علأأى قيأأوم 

  وخلصأأأأت دىل أن اهلأأأد  امل شأأأوم مأأأأ  القأأأانون املت أأأاوع بشأأأأفنه (126)مماثلأأأة يف والايت قضأأأائية عدينأأأدة"
  و(127)م  العهد 19م  املامة  3رج يف حد ذاته ع  اا دا  املشروعة املتوخاة م  الفقرة خي ال
  الحظأت احملك أة (128)ويف دشارة دىل اتفاقية م ع جروة اإلسمة اة اعية واملعاقبأة عليهأا (30)

 أن: ينليسيتشالدولية ليوغوسالفيا السابقة يف احلكم الصامر يف قضية 
و تفسأأأأأأر تعأأأأأأابري االتفاقيأأأأأأة وفقأأأأأأا  للقواعأأأأأأد العامأأأأأأة لتفسأأأأأأري الأأأأأأدائرة االبتدائيأأأأأأة وو 

م  اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أداتو ووو  32و 31املعا دات امل صوص عليها يف املامتني 
ووضأأأعت الأأأدائرة االبتدائيأأأة أينضأأأا  يف اعتبار أأأا امل ارسأأأة الالحقأأأة املرتكأأأ ة علأأأى االتفاقيأأأةو 

أمهيأأأأأة خاصأأأأأةو ووو   ة ائيأأأأأة الدوليأأأأأة لروانأأأأأدااحكأأأأأا  الأأأأأت أصأأأأأدرهتا احملك أأأأأة ااوأُوليأأأأأت 
روعيأأأأت أينضأأأأا  ممارسأأأأة الأأأأدول  وال سأأأأي ا مأأأأ  خأأأأالل حمام هأأأأا الوط يأأأأة  وأع أأأأال  م أأأأا

 و(129)السلطات الدولية يف   ا امليدان
م ا أن  يئات تسوينة امل اوعات التابعة مل ظ ة التجارة العاملية متي  أحياان  بني "امل ارسأة  (31)

وااشكال ااخرى لل  ارسأة الالحقأة  31)ب( م  املامة 3ويف شروط الفقرة الالحقة" الت تست
يف تطبيق املعا دة الت تعرت  تلأك اهليئأات أينضأا  أبهنأا وجيهأة اغأراض تفسأري املعا أداتو ففأي 

 (130)( مأأأأ  قأأأأانون الأأأأوالايت املتحأأأأدة حلقأأأأوق التأأأأفلي  وال شأأأأر5)110ة سملأأأأامالقضأأأأية املتعلقأأأأة 
  اضأأأأطر الفرينأأأأق دىل أن ينفصأأأأ  يف مأأأأا دذا مأأأأان "مبأأأأدأ االسأأأأتث اءات ثال  مأأأأيُنسأأأأتفن  احلكأأأأم(   )م

و ووجأأد الفرينأأق أملأة تؤينأأد وجأأوم مثأأ   أأ ا (131)الطفيفأة" بشأأفن مأأدفوعات حقأأوق التأفلي  ين طبأأق
 املبدأ يف التشرينعات الوط ية لعدم م  الدول ااعضاء  وأشار دىل ما ينلي:

لى أنه دىل جانأب السأياق  ينُراعأى ( م  اتفاقية فيي ا ت ص ع3)31ن مر أبن املامة  
قواعأأأأد  )ج( أي اغأأأأراض التفسأأأأري )أ( أي اتفأأأأاق الحأأأأق  أو )ب( أي ممارسأأأأة الحقأأأأة  أو

ذات صأألة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل ت طبأأق بأأني ااطأأرا و ونشأأري دىل أن ااطأأرا  وأطرافأأا  
 القأوانني الوط يأة اثلثة وجهت انتبا  ا دىل عدة أمثلة م  خمتل  البلدان ع  القيأوم القائ أة يف

علأأأى مبأأأدأ االسأأأتث اءات الطفيفأأأأةو ونأأأرى أن ممارسأأأة الأأأدول علأأأأى ال حأأأو الأأأوارم يف القأأأأوانني 
 1971و 1967و 1948 الوط ية حلقأوق التأفلي  وال شأر اعضأاء احتأام بأرين قبأ  ااعأوا 

__________ 

 و3-8املرجع نفسه  الفقرة  (126) 
  البالغأأأان 2006تشأأأرين  الثأأأاين/نوف رب  3  آراء  ينأأأون وشأأأوي ضأأأد مجهورينأأأة مأأأوراياملرجأأأع نفسأأأه؛ انظأأأر أينضأأأا   (127) 

(  A/62/40) 40  الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتون  امللحأأأق رقأأأم   املرجأأأع نفسأأأه1322/2004و 1321/2004 رقأأأم
 و4-8اجمللد الثاين  املرفق السابع  اتء  الفقرة 

 (128) United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277و 
 (129) Prosecutor v. Goran Jelisić, Trial Chamber, Judgment, 14 December 1999, IT-95-10-T, para. 61 

(footnotes omitted)  ؛ وسملثأProsecutor v. Radislav Krstić, Trial Chamber, Judgment, 2 August 

2001, IT-98-33-T, para. 541و 
 (130) WTO Panel Report, United States — Section 110(5) of the US Copyright Act, WT/DS160/R, 

adopted 27 July 2000و 
 و1  الفقرة 9االتفاق املتعلق اوانب حقوق امللكية الفكرينة املتصلة سلتجارة  املامة  انظر (131) 

http://undocs.org/ar/A/62/40
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فأاق وبعد ا  فضال  ع  أعضاء م ظ ة التجارة العاملية قب  وبعد التارينخ ال ي أصأبح فيأه االت
املتعلق اوانأب حقأوق امللكيأة الفكرينأة املتصألة سلتجأارة ين طبأق علأيهم تؤمأد صأحة اسأت تاج ا 

 و (132)بشفن مبدأ االستث اءات الطفيفة
 وأضا  الفرينق احلاشية التح ينرينة التالية:

ال نرينأأأد بأأأ مران  أأأ   اامثلأأأة علأأأى ممارسأأأة الأأأدول اإلعأأأراب عأأأ  رأي بشأأأفن مأأأا دذا  " 
()ب( 3)31 سملعأأد املقصأأوم يف املأأامة‘ ممارسأأة الحقأأة‘فأأي لتشأأكي  مانأأت تلأأك امل ارسأأة تك

 و(133)م  اتفاقية فيي ا"
  انتقأأدت التصأأ ي  اة رمأأي ملعأأدات حاسأأوبية معي أأة - اة اعأأات ااوروبيأأةويف قضأأية  (32)

 يئأأة االسأأتئ ا  التابعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة الفرينأأق لعأأد  اعتبأأار  قأأرارات ة أأة الأأ ظم امل سأأقة 
 لتابعة مل ظ ة اة ارك العاملية ممارسة الحقة وجيهة: ا

أأ   أينضأأا  فحصأأا  لوجأأوم ممارسأأة الحقأأة ومأأدى وجا تهأأاو   لأأو مأأان التفسأأري سأألي ا  ل ش 
ونالحأأأغ أن الأأأوالايت املتحأأأدة أشأأأارت  أمأأأا  الفرينأأأق  دىل القأأأرارات الأأأت ا أأأ هتا ة أأأة الأأأ ظم 

بشأأفن تصأأ ي  بعأأض معأأدات  1997سأأان/أبرين  امل سأأقة التابعأأة مل ظ أأة اة أأارك العامليأأة يف ني
أشأأأارت سأأأ غافورة  و أأأي طأأأر   الشأأأبكة احملليأأأة يف خانأأأة آالت املعاةأأأة اآلليأأأة للبيأأأاانتو م أأأا

اثلأأأث يف دجأأأراءات الفرينأأأق  دىل  أأأ   القأأأراراتو والحظأأأت اة اعأأأات ااوروبيأأأة أهنأأأا قأأأدمت 
اة أارك العامليأة قأد حتفظات  صوص  أ   القأراراتو ووو ومأع ذلأك  نأرى أن قأرارات م ظ أة 

 و (134)80تكون وجيهة يف تفسري التسهيالت التعرينفية الوارمة يف اةدول رقم 
و كأ ا  لأأدى دنعأأا  ال ظأر  تعأأرت  أينضأأا   يئأات تسأأوينة امل اوعأأات التابعأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة 

لل  ارسأة    ومفهأو  أوسأع31)ب( مأ  املأامة 3سلت يي  بني "امل ارسة الالحقة" مبقتضى الفقأرة 
 و (135)( ال ينفرتض مسبقا  وجوم اتفاق بني مجيع أطرا  املعا دة32الالحقة )مبقتضى املامة 

غري أنه ع د قيا  طر  واحد أو أمثأر  ال ااطأرا  ملهأا  يف معا أدة مأا سسأتخدا  ممارسأة  (33)
"رأي مولأأة    ملأأب أن ينبقأأى مأأاثال  يف ااذ أأان أن32الحقأأة موسأأيلة تفسأأري تك يليأأة مبقتضأأى املأأامة 

و وعلى أي حال  ينرتتب علأى الت ييأ  بأني امل ارسأة الالحقأة املتفأق (136)واحدة ال ينشك  قانوان  موليا "
__________ 

 (132) 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 
 و 69املرجع نفسه  احلاشية  (133) 
 WTO Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/Rانظأر:  (134) 

and WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, at para. 90 : و انظأأر أينضأأاI. 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 أينضأا :  (135) 

adopted 23 July 2012, para. 452و 
 (136) Sempra Energy International v. Argentine Republic, Award, 28 September 2007, ICSID Case No. 

ARB/02/16, para. 385ر أينضأا : ؛ انظأEnron 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. 

7.953; Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental 

Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award, 28 June 2016, para. 476و 
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موسأيلة تفسأأري ذات حجيأأة  وامل ارسأأة الالحقأأة ااخأأرى   31)ب( مأأ  املأأامة 3عليهأا مبقتضأأى الفقأأرة 
رب لل  ارسأة ااوىلو ويف بعأض   أنه ين بغي دعطاء قي ة تفسأريينة أمأ32)سملعد الواسع( مبقتضى املامة 

ااحيأأأان  م متيأأأأ  احملأأأأامم احملليأأأأة متييأأأأ ا  واضأأأأحا  بأأأني االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأى 
 و(137)م  جهة أخرى 32م  جهة وامل ارسة الالحقة ااخرى مبقتضى املامة  31م  املامة  3 الفقرة
  وممارسأأأة 31)ب( مأأأ  املأأأامة 3فقأأأرة م أأأا أن الت ييأأأ  بأأأني ممارسأأأة الحقأأأة مبقتضأأأى ال (34)

ينسأهم أينضأا  يف اإلجابأة عأ  السأؤال ع أا دذا مانأت امل ارسأة الالحقأة  32الحقة مبقتضأى املأامة 
أو مأا دذا مأان تطبيأق املعا أدة مأرة واحأدة وكأ  أن  (138)تقتضي تكأرار الع أ  بدرجأة مأ  التأواتر

  يئة االستئ ا  دىل ما ينلي: و ويف دطار م ظ ة التجارة العاملية  خلصت (139)ينكون مافيا  
ال ينكفأأي الفعأأ  املعأأ ول ع ومأأا  إلثبأأات ممارسأأة الحقأأة؛ بأأ  املهأأم  أأو تعاقأأب  

 و(140)جم وعة م  اافعال الت تثبت اتفاق ااطرا 
بيد أنه دذا جرى الت يي  بأني مفهأو  امل ارسأة الالحقأة موسأيلة لتفسأري املعا أدة واالتفأاق امل كأ  

تأأواتر ع صأأرا  ضأأروراي  لتعرينأأ  مفهأأو  "امل ارسأأة الالحقأأة" سملعأأد الواسأأع بأأني ااطأأرا   ال ينعأأوم ال
 و(141)(32)مبقتضى املامة 

( أي تطبيأأق لل عا أأدة 32و كأأ ا  تشأأ   "امل ارسأأة الالحقأأة" سملعأأد الواسأأع )مبقتضأأى املأأامة  (35)
و وقأأد (142)مأأ  جانأأب طأأر  واحأأد أو أمثأأر )لكأأ  لأأيس مأأ  مجيعهأأا(و ووكأأ  أن تتخأأ  أشأأكاال  خمتلفأأة

ينتفل    ا "السلوك ال ي ينسألكه طأر  واحأد أو أمثأر يف تطبيأق املعا أدة"  بصأفة خاصأة  مأ  تطبيأق 
مباشأأر لل عا أأدة املع يأأة  أو سأألوك ينعأأ ى دىل مولأأة طأأر  متطبيأأق لل عا أأدة  أو بيأأان أو حكأأم قضأأائي 

ملعا أأأأدة  ينتعلأأأأق بتفسأأأأري ا أو تطبيقهأأأأاو ووكأأأأ  أن ينشأأأأ    أأأأ ا السأأأألوك بيأأأأاانت رمسيأأأأة بشأأأأفن معأأأأد ا
 و(143)أفعال صامرة ع  أطرا  أخرى احتجاجات على عد  ااماء  أو قبوال  ض  يا  لبياانت أو أو

__________ 

 United Kingdom, House of Lords, Deep Vein Thrombosis and Air Travel Groupانظأر مأثال :  (137) 

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, BVerwGE, vol. 104, p. 254, at pp. 256-257; judgment of 29 

November 1988, 1 C 75/86 [1988], Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 1989, p. 765, at p. 766و 
 (138) Villiger, Commentary …  أعال (  37)انظر احلاشية p. 431, para. 22و 
 (139) Linderfalk, On the Interpretation of Treaties  أعال (  67)انظر احلاشية p. 166و 
 (140) 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 
 Kolb, Interprétation et création du أعأال ؛ 9مأ  مشأروع االسأت تاج  2( م  شأرح الفقأرة 11انظر الفقرة ) (141) 

droit international (Brussels, Bruylant, 2006), pp. 506-507و 
 (142) Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd ed. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge 

University Press, 2013), p. 239و 
 (143) Karl, Vertrag und spätere Praxis …  أعال (  75)انظر احلاشية pp. 114 et seqو 
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   5االستنتاج 
 السلوك ىممارسة الحقة

مأ  أي  32و 31وك  أن تتفل  امل ارسة الالحقة مبقتضى املامتني  -1 
أ  تشأرينعية سلوك ينسلكه طر  يف تطبيق معا دة  سأواء أمأان وأارس وسأائ  ت في ينأة 

 قضائية أ  وسائ  أخرىو  أ 
ال ينشأأأأك  أي سأأأألوك آخأأأأر  مبأأأأا يف ذلأأأأك سأأأألوك اةهأأأأات مأأأأ  غأأأأري  -2 

و وملأأأأوو مأأأع ذلأأأأك أن ينكأأأون  أأأأ ا 32و 31الأأأدول  ممارسأأأأة الحقأأأة مبقتضأأأأى املأأأامتني 
 السلوك م اسبا  ع د تقدينر امل ارسة الالحقة اطرا  املعا دةو

 العرح  
مسأأفلة اةهأأات الأأت وكأأ  أن تصأأدر ع هأأا ممارسأأة الحقأأة  5ينت أأاول مشأأروع االسأأت تاج  (1)

 31و وتوضأأح عبأأارة "مبقتضأأى املأأامتني 1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأا   32و 31مبقتضأى املأأامتني 
" أن مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا ين طبأأق علأأى مأأ  مأأ  امل ارسأأة الالحقأأة بوصأأفها وسأأيلة تفسأأري 32و

مل ارسأأأة الالحقأأأة بوصأأأفها وسأأأيلة تفسأأأري   وا31)ب( مأأأ  املأأأامة 3ذات حجيأأأة مبوجأأأب الفقأأأرة 
بصأيغة اإلملأاب اةهأات  5مأ  مشأروع االسأت تاج  1و وتعأر  الفقأرة 32تك يلية مبوجب املامة 

  بي  أا 32و 31الت وك  أن ينشك  سلومها يف تطبيق املعا دة ممارسة الحقة مبقتضى املامتني 
الحقأة  ودن جأاوت االسأتعانة بأه يف بصيغة ال في السلوك ال ي ال ينشك  ممارسة  2تبني الفقرة 

تقدينر امل ارسة الالحقة اطرا  معا دةو وملا مانأت مشأارينع االسأت تاجات ال تت أاول علأى وجأه 
التحدينأأد املعا أأدات بأأني الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة أو في أأا بأأني امل ظ أأات الدوليأأة  فأأ ن ممارسأأة 

  12مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  3الفقأأأرة  امل ظ أأأات الدوليأأأة ال ينُتطأأأرق دليهأأأا دال بدرجأأأة حمأأأدومة يف
 و (144)5ولك  ليس يف مشروع االست تاج 

 السلوك ال ي ينشك  ممارسة الحقة  -1الفقرة   
  سسأأأأتخدامها عبأأأأارة "أي سأأأألوك ينسأأأألكه 5مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج  1تقتأأأأبس الفقأأأأرة  (2)

 املشأأأأروعة لية الأأأأدول عأأأأ  اافعأأأأال غأأأأريؤو )أ( مأأأأ  املأأأأوام املتعلقأأأأة مبسأأأأ2طأأأأر "  مفأأأأرمات املأأأأامة 
و وب أأأأاء  علأأأأى ذلأأأأك  ينشأأأأ   تعبأأأأري "أي سأأأألوك" الفعأأأأ  واالمت أأأأاع عأأأأ  الفعأأأأ و و أأأأو (145)موليأأأأا  
ينقتصر على سلوك أجه ة الدولة  ب  وك  أينضا  أن ينش   سلوك جهات فاعلة خاصة تع    ال

يف دطأأأار تفأأأوينض سأأألطة عامأأأةو وترمأأأ  عبأأأارة "سأأأواء أمأأأان وأأأارس وسأأأائ  ت في ينأأأة أ  تشأأأرينعية 
و وملأأب أن ينكأأون (146)ة أ  وسأأائ  أخأأرى" علأأى وسأأائ  الدولأأة  ولأأيس علأأى أجه هتأأاقضأأائي أ 

__________ 

 أعال و 1ع االست تاج ( م  شرح مشرو 3انظر الفقرة ) (144) 
  اجمللأأد 2001 وووحوليأأة وشأأروحها   املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة موليأأا  مشأأارينع  (145) 

أمان   12( مأأ  الشأأرح؛ وتعأأا   يف مشأأروع االسأأت تاج 4  الفقأأرة )43الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين( والتصأأوينب  الصأأفحة 
 الصلة دىل امل ظ ات الدولية اغراض تفسري املعا داتو مسفلة دس ام السلوك الالحق ذي 

مأأ  املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة موليأأا   قأأرار  5و 4انظأأر علأأى سأأبي  املقارنأأة املأأامتني  (146) 
الأأأت    املرفأأأقو ولالطأأأالع علأأأى مشأأأارينع املأأأوام2001مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   12  املأأأؤر  56/83اة عيأأأة العامأأأة 

 و77و 76  اجمللد الثاين )اة ء الثاين( والتصوينب  الفقراتن 2001حولية ووو اعت دهتا اللج ة وشروحها  انظر 
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و واقتبأاس املفأرمات مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول (147)السلوك ذو الصلة "يف تطبيق معا دة"
عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة موليأأا   ال وتأأد مأأع ذلأأك دىل مفهأأو  اإلسأأ ام ودىل اشأأرتاط أن ينكأأون 

"غري مشروع موليا "و ومبا أن مفهو  "تطبيق املعا دة" ينتطلب التصر  حبسأ  نيأة   السلوك املعر
 و (148)ف ن سوء تطبيق املعا دة البنّي خيرج ع    ا ال طاق

عأأأ  مثأأأال  موو ا ينأأأرة ماسيكيلي/سأأأيدومشأأأفت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف القضأأأية املتعلقأأأة  (3)
  قأأد ت شأأف ع أأهرة عأأ  سأألوك ااطأأرا   لك أأه مباشأأدال بصأأورة غأأري للسأألوك ذي الصأألة الأأ ي ال ين شأأف 

اسأأتغالل أفأأرام قبيلأأة يف تلأأك القضأأية يف مأأا دذا مأأان احملك أأة  نظأأرتلأأدولو فقأأد لمأأع ذلأأك  ممارسأأة 
املاسأأوبيا احملليأأة امل أأتظم ة ينأأرة واقعأأة علأأى احلأأدوم بأأني انميبيأأا )ج أأوب غأأرب أفرينقيأأا سأأابقا ( وبوتسأأواان 

 31()ب( مأ  املأامة 3ر  ممارسأة الحقأة سملعأد املقصأوم يف الفقأرة ))بيتشواانالند سأابقا (  وكأ  اعتبأا
 : مان ذلك السلوكدذا   و وخلصت احملك ة دىل وجوم ممارسة الحقةم  اتفاقية فيي ا

سعتقأأأأأام لأأأأأدى سأأأأألطات مأأأأأابرينفي أبن احلأأأأأدوم الأأأأأت رمستهأأأأأا معا أأأأأدة  مرتبطأأأأأا   
ت بيتشأأواانالند علأأى سأألطا ودذا مانأأتتتبأأع مسأأار ق أأاة تشأأوي اة وبيأأة؛  1890 عأأا 

 و(149)علم ات  ب لك  وقبلت ذلك سعتبار  أتميدا  للحدوم الت رمستها املعا دة
ضأ  ا   نشأارهتا دىل أي سألوك ينسألكه طأر  يف تطبيأق  1ومع ذلأك  ال تقصأد الفقأرة  (4)

املعا أأأدة  أبن أي سأأأألوك مأأأأ   أأأ ا القبيأأأأ  ينشأأأأك  سلضأأأأرورة  يف حالأأأة بعي هأأأأا  ممارسأأأأة الحقأأأأة 
تفسأأأأري املعا أأأأدةو و أأأأ ا  أأأأو الغأأأأرض مأأأأ  اسأأأأتخدا  عبأأأأارة "وكأأأأ  أن تتأأأأفل "و و أأأأ ا اغأأأأراض 

التوضأأيح مهأأم بوجأأه خأأاص في أأا ينتعلأأق بسأألوك أجهأأ ة الدولأأة الأأ ي قأأد ينت أأا  مأأع موقأأ  رمسأأي 
 معل  م  الدولة دواء مسفلة معي ة  وينفضي سلتايل دىل لبس يف سلوك الدولةو 

 الت ظأأأأأيم الأأأأأداخلي للأأأأأدول  مأأأأأ  الصأأأأأعب حتدينأأأأأد وسل ظأأأأر دىل االختالفأأأأأات الكبأأأأأرية يف (5)
الظأأأرو  الأأأت ينكأأأون فيهأأأا سأأألوك أجهأأأ ة الدولأأأة الأأأدنيا ممارسأأأة الحقأأأة وجيهأأأة اغأأأراض تفسأأأري 
املعا داتو واملعيار الوجيه ليس موقع اةهاو املعر يف اهلر  الرتات  للدولة بقدر ما  و وسيفته يف 

 تفسري وتطبيق أي معا دة بعي هاو 
عأأأة احلأأأال  وكأأأ  أن تصأأأدر امل ارسأأأة الالحقأأأة للأأأدول يف تطبيأأأق معا أأأدة عأأأ  مبأأأار وبطبي (6)

و ومأع ذلأك  سل ظأر دىل 1969م  اتفاقية فيي ا لعأا   7املسؤولني احلكوميني املشار دليهم يف املامة 
أن معظأأأم املعا أأأدات ال ينطبقهأأأا يف العأأأامة مبأأأار املسأأأؤولني  أأأؤالء  فأأأ ن احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية 

وليأأأأة أقأأأأرت أبن سأأأألوك السأأأألطات الأأأأدنيا وكأأأأ  أينضأأأأا   يف سأأأأرو  معي أأأأة  أن ينشأأأأك  ممارسأأأأة الد
القضأأأأية وجيهأأأأة يف تطبيأأأأق معا أأأأدةو وب أأأأاء  علأأأأى ذلأأأأك  أقأأأأرت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة يف  الحقأأأأة
مأأأ  القأأأانون العأأأا  ملأأأؤمتر اة ينأأأرة  95ن املأأأامة أب حبقأأأوق رعأأأااي الأأأوالايت املتحأأأدة يف املغأأأرب املتعلقأأأة
ين بغأي تفسأري ا تفسأريا  مأران  يف ضأوء عأد  اتسأاق ممارسأة السألطات اة رميأة  (150)(1906) الدويل

__________ 

 أعال و 4( م  شرح مشروع االست تاج 18انظر الفقرة ) (147) 
 أعال و 4( م  شرح مشروع االست تاج 19انظر الفقرة ) (148) 
 (149) Kasikili/Sedudu Islandأعال (  22ية   )انظر احلاش p. 1094, para. 74 و 
 (150) 34 Stat. 2905 (1902-1907)و 
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و وينؤمأأأد االجتهأأأام القضأأأائي هليئأأأات التحكأأأيم أن امل ارسأأأة الالحقأأأة الوجيهأأأة وكأأأ  أن (151)احملليأأأة
ت   اعتأأرب سلأأدينون اخلارجيأأة املانيأأاتصأدر عأأ  مسأأؤولني أمب مرتبأأة و ويف قأأرار  يئأأة التحكأأيم املتعلأأق 

اهليئأأة أن رسأأالة موجهأأة مأأ  ب أأك دنكلأأرتا دىل اإلمارة االحتامينأأة ااملانيأأة للأأدينون تعأأد ممارسأأة الحقأأة 
املدفوعأأأأة لل سأأأأؤولني  التقاعدينأأأأةال ظأأأأا  الضأأأأرين  الأأأأ ي حيكأأأأم املعاشأأأأات و ويف قضأأأأية (152)وجيهأأأأة

ارسأأة دمارة   قبلأأت  يئأة التحكأيم  مأ  حيأث املبأدأ  مماملتقاعأدين  مأ  اليونسأكو واملقي أني يف فرنسأا
دينأأأة ملأأأوسفي اليونسأأأكو سعتبار أأأا عاقالضأأأرائب الفرنسأأأية بعأأأد  جباينأأأة الضأأأرائب علأأأى املعاشأأأات الت

ممارسأأة الحقأأة وجيهأأةو ومأأع ذلأأك  اعتأأربت  يئأأة التحكأأيم يف هناينأأة املطأأا  أن بعأأض التصأأرحيات 
 و (153)الرمسية املخالفة ل لك والصامرة ع  سلطة أعلى  ي احلكومة الفرنسية  حامسة ااثر

و كأأأأ ا  وكأأأأ  أن تشأأأأك  ممارسأأأأات املسأأأأؤولني اامب مرتبأأأأة واحملليأأأأني ممارسأأأأة الحقأأأأة  (7)
دذا مانت     امل ارسأة ال لأبس فيهأا بشأك  مأا   ودذا مأان ينُتوقأع  "لطر  يف تطبيق معا دة"

 و (154)أن تكون احلكومة على علم إ   امل ارسة وأهنا م ت اقضها يف غضون مدة وم ية معقولة

 السلوك ال ي ال ينشك  ممارسة الحقة -2قرة الف  
مأأ  مجلتأأنيو تشأأري اة لأأة ااوىل دىل أن أي  5مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  2تتأأفل  الفقأأرة  (8)

  مبأا يف ذلأك سألوك اةهأات مأ  غأري الأدول  ال ينشأك  1سلوك غري السلوك املأ مور يف الفقأرة 
ك آخأأر" للت ييأأ  بوضأأوح بأأني و وأضأأيفت عبأأارة "سأألو 32و 31ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى املأأامتني 

و ويف الوقت نفسأه  قأد ينكأون السألوك 1والسلوك امل مور يف الفقرة  2السلوك امل مور يف الفقرة 
 و(155)م اسبا  يف "تقدينر" امل ارسة الالحقة اطرا  معا دة 1غري املش ول سلفقرة 

ة دىل و"امل ارسأأأأة الالحقأأأأأة يف تطبيأأأأق معا أأأأأدة"  أأأأأي مأأأأا سي شأأأأأف عأأأأ  اةهأأأأأات املأأأأأدعو  (9)
املعا دة  و ي يف العأامة الأدول ااطأرا  نفسأهاو وقأد صأاغت حمك أة املطالبأات املتعلقأة  تطبيق
 الوالايت املتحدة القاعدة العامة يف   ا اجملال على ال حو التايل: -نينران 
__________ 

 (151) 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 
 (152) 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 
 (153) 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. 74 و 
 Gardiner, Treaty؛ pp. 323-328 أعال (  62اشية )انظر احل … Chanaki, L’adaptation des traitésانظر:  (154) 

Interpretation  أعأال (   19)انظأر احلاشأيةp. 269-270 ؛M. Kamto, “La volonté de l’État en droit 

international”, Recueil des cours … 2004, vol. 310, pp. 9-428, at pp. 142-144 ؛Dörr, “Article 

 و p. 597, para. 79أعال (   61)انظر احلاشية  ”… 31
بشأأفن حتدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو ووفقأأا   4مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  3اعت أأدت اللج أأة الأأ هج نفسأأه يف الفقأأرة  (155) 

ملشروع االست تاج   ا: "ال ينشك  سلوك ااطرا  ااخرى ممارسأة  تسأهم يف نشأفة قواعأد القأانون الأدويل العأريف 
 "و2و 1قد ينكون  اما  ع د تقييم امل ارسة املشار دليها يف الفقرتني  أو يف التعبري ع ها  ولك ه
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مأأأ  املبأأأامئ املعأأأرت  إأأأا يف تفسأأأري املعا أأأدات أن تراعأأأى  دىل جانأأأب السأأأياق   
يق معا أدة موليأةو بيأد أن  أ   امل ارسأة ال بأد أن تكأون ممارسأة ممارسة الحقة يف تطب أي

 أطرا  املعا دة وممارسة جتسد اتفاق ااطرا  في ا ينتعلق بتفسري تلك املعا دةو 
ويف حني أن أحد املشارمني يف مفاوضأات التسأوينة  أي الب أك املرمأ ي  ميأان اتبأع  

 أأأا أحأأأد أطأأأرا  دعأأأالانت اة ائأأأر  فأأأ ن إلينأأأران وسلتأأأايل وكأأأ  دسأأأ ام ممارسأأأته إلينأأأران سعتبار 
اةهأات املشأارمة ااخأأرى يف مفاوضأات التسأأوينة ويف التسأوايت نفسأأها  أي ب أوك الأأوالايت 
املتحأأدة  ليسأأت ميأأاانت اتبعأأة حلكومأأة الأأوالايت املتحأأدة  وممارسأأتها ال وكأأ  دسأأ ام ا يف 

 و(156)اة ائر حد ذاهتا دىل الوالايت املتحدة سعتبار ا الطر  اآلخر يف دعالانت
جتسأأيد  أأأ   القاعأأأدة  5وينأأرام سة لأأأة ااوىل مأأ  الفقأأأرة الثانيأأة مأأأ  مشأأروع االسأأأت تاج  (10)

العامةو فهي تؤمد الأدور ااساسأي الأ ي تضأطلع بأه الأدول ااطأرا  يف معا أدة بوصأفها سأيدة 
ينتخأأ   املعا أأدة واملسأأؤولة عأأ  تطبيقهأأا يف هناينأأة املطأأا و ولأأيس يف  أأ ا مأأا ينسأأتبعد دمكانيأأة أن

سلوك اةهات م  غري الأدول شأكال  مأ  أشأكال تطبيأق املعا أدة دذا مأان مبثابأة ممارسأة وسأائ  
مأأ   و فعلأأى سأأبي  املثأأال  وكأأ  أن تتصأأر  مولأأة طأأر ت في ينأأة أو وسأأائ  أخأأرى لدولأأة طأأر 

خأأالل ميأأاانت خاصأأة  سأأواءت أمانأأت مملومأأة أ  غأأري مملومأأة للدولأأة  أو اإلذن هلأأا مب ارسأأة سأألطة 
 ة في ا ينتعلق بت في  معا دةوحكومي

 5مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  2ووكأأ  أن ينكأأون أي "سأألوك آخأأر" سملعأأد املقصأأوم يف الفقأأرة  (11)
سألوما  م سأوس  لعأدة جهأاتو ووكأ  أن ينكأون  أأ ا السألوك  علأى وجأه اخلصأوص  ممارسأة ل طأأرا  

 أأأأدة بشأأأأفن تفسأأأأري  أأأأ   تأأأأدخ  "يف تطبيأأأأق املعا أأأأدة" أو بيأأأأاانت مأأأأ  مولأأأأة ليسأأأأت طرفأأأأا  يف معا ال
  أو دعأأأأالان  مأأأأ   يئأأأأة مسأأأأتقلة مكلفأأأأة برصأأأأد معا أأأأدة في أأأأا ينتعلأأأأق بتفسأأأأري املعا أأأأدة (157)املعا أأأأدة
__________ 

 Iran-United States Claims Tribunal, United States of America et al. v. Islamic Republic ofانظأر:  (156) 

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 ؛ وسملثأ  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. 127-128نظر أينضا : ؛ اIran-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” و لالطالع علأى دعأالانت اة ائأر )دعأالن حكومأة مجهورينأة اة ائأر الدوقراطيأة
الشأأأأعبية بشأأأأفن تسأأأأوينة املطالبأأأأات املقدمأأأأة مأأأأ  حكومأأأأة  الشأأأأعبية ودعأأأأالن حكومأأأأة مجهورينأأأأة اة ائأأأأر الدوقراطيأأأأة

 .International Legal Materials, volالأوالايت املتحأدة اامرينكيأة وحكومأة مجهورينأة دينأران اإلسأالمية  انظأر: 

20 (1981), pp. 224 and 230 (respectively), at pp. 232-233)و 
 Observations of the United States of America on the Human Rights Committee’sانظأر مأثال :  (157) 

General Comment 33: The Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the 

International Covenant on Civil and Political Rights, 22 December 2008, p. 1, para. 3 متأاح يف(: 
www.state.gov/documents/organization/138852.pdf) و وملأأا مأأان البيأأان الأأ ي أملأأت بأأه الأأوالايت املتحأأدة

 ,United Nationsينتعلق بتفسري الربوتومول االختياري امللحق سلعهد الدويل اخلاص سحلقأوق املدنيأة والسياسأية )
Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171 الأ ي ليسأت الأوالايت املتحأدة طرفأا  فيأه وال مولأة متعاقأدة  )
 و 5م  مشروع االست تاج  2عليه  ف نه ينشك  "سلوما  آخر" مبقتضى الفقرة 

http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf
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  أو أفعأاال  صأامرة عأ   يئأات تق يأة ملفتهأا مأؤمترات الأدول ااطأرا  بتقأد  املشأورة بشأفن (158)املع ية
 امرة ع  جهات م  غري الدولو ت في  أحكا  املعا دات  أو خمتل  أشكال السلوك أو البياانت الص

 2وين بغأأي أن تُفهأأم عبأأارة "تقأأدينر امل ارسأأة الالحقأأة" الأأوارمة يف اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة  (12)
مبع ا أأا الواسأأع حبيأأث تشأأ   مأأال  مأأ  الوقأأو  علأأى وجأأوم ممارسأأة الحقأأة  وحتدينأأد اامهيأأة القانونيأأة 

الأأأدول ااخأأأرى أو امل ظ أأأات الدوليأأأة لتلأأأك امل ارسأأأةو وبيأأأاانت أو سأأألوك اةهأأأات ااخأأأرى  مثأأأ  
اةهات م  غري الدول  وك  أن تعرب ع  وجوم ممارسة الحقة ذات صلة ل طرا  يف معا أدة  أو

و وال ين بغي مع ذلك اخللط بني سلوك اةهات ااخرى  ال ي ينعرب ع  ممارسة (159)أو أن تُؤذن إا
أنفسأأهاو ففنشأأطة اةهأأات الأأت ليسأأت  الحقأأة ل طأأرا  أو ينُأأؤذن إأأا  مأأع ممارسأأة أطأأرا  املعا أأدة

 تقدينر امل ارسة الالحقة للدول ااطرا  يف معا دةو تكون وجيهة ع دأطرافا  يف معا دة وك  أن 
ووك  أن تكون مقررات امل ظ أات الدوليأة وقراراهتأا وممارسأاهتا ااخأرى يف حأد ذاهتأا م اسأبة  (13)

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  2يف الفقأأرة الفرعيأأة )ي( مأأ  املأأامة لتفسأأري املعا أأداتو و أأ ا اامأأر معأأرت  بأأه مأأثال  
  الأأأأأأت تشأأأأأأري دىل "امل ارسأأأأأأة املسأأأأأأتقرة يف امل ظ أأأأأأة" سعتبار أأأأأأا أحأأأأأأد أشأأأأأأكال "قواعأأأأأأد 1986لعأأأأأأا  
دال مبسأفلة مأا دذا مانأت ممارسأة امل ظ أات الدوليأة وكأ   5و وال ينتعلق مشروع االست تاج (160)امل ظ ة"

صأأامرة عأأ  مول أطأأرا  يف معا أأدةو وممارسأأة امل ظ أأات ة الحقأأة وجيهأأة ع أأد تقأأدينر ممارسأأ تكأأونأن 
 و12م  مشروع االست تاج  3الدولية يف تطبيق الصكوك امل شئة هلا تعا   يف الفقرة 

وتقأارينر امل ظ أأات الدوليأة  الأأت تعأد ب أأاء  علأى تكليأأ  حبصأر ممارسأأات الأدول يف جمأأال  (14)
مليأأ  دينر  أأ   امل ارسأأةو فعلأأى سأأبي  املثأأال  ينعأأد تقأأسلغأأة اامهيأأة ع أأد بعي أأه  وكأأ  أن تكأأون 

 1951 عأأأأا  اإلجأأأأراءات واملعأأأأاينري الواجأأأأب تطبيقهأأأأا لتحدينأأأأد وضأأأأع الالجأأأأئ مبقتضأأأأى اتفاقيأأأأة
ملتحأدة   و أو مليأ  صأامر عأ  مفوضأية اامأم ااخلاصأني بوضأع الالجئأني 1967 عأا  وبروتومول

الجئأأأني"( ع أأأال  مه أأأا  ينعكأأأس "مليأأأ  مفوضأأأية شأأأؤون ال  في أأأا ينلأأأيالسأأأامية لشأأأؤون الالجئأأأني )
و وينصأأأدق الشأأأيء نفسأأأه علأأأى مأأأا ينسأأأ ى مصأأأفوفة (161)ممارسأأأة الأأأدول وينقأأأد  درشأأأامات ع هأأأا

الأأأأت تتضأأأأ   جت يعأأأأا  م هجيأأأأا  جترينأأأأه اللج أأأة التابعأأأأة جمللأأأأس اامأأأأ  امل شأأأأفة ع أأأأال   1540 القأأأرار
ا الأأأدول لتأأأدابري الت فيأأأ  الأأأت تتخأأأ   2004نيسأأأان/أبرين   24( املأأأؤر  2004)1540 سلقأأأرار
__________ 

 ,International Law Association, Committee on International Human Rights Law and Practiceانظأر مأثال :  (158) 

“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 seq و 
 و p. 270 أعال (  19اشية   )انظر احلGardiner, Treaty Interpretationانظر:  (159) 
 أمان و  12( م  شرح مشروع االست تاج 42)-(40انظر الفقرات ) (160) 
ملي  اإلجراءات واملعاينري الواجب تطبيقهأا لتحدينأد وضأع انظر مفوضية اامم املتحدة السامية لشؤون الالجئني   (161) 

(  2011)مأانون ااول/مينسأ رب  اخلاصأني بوضأع الالجئأني 1967وبروتومول  1951الالجئ مبقتضى اتفاقية 
HCR/1P/4/ENG/REV.3 (www.refworld.org/docid/4f33c8d92.htm) الت هيأأأأأأد؛ أمأأأأأأا الأأأأأأرأي القائأأأأأأ  أبن  

 Semunigusية يف قضية الدلي  نفسه ينعرب ع  ممارسة الدول فقد رفضته  ع  صواب  احملك ة االحتامينة ااسرتال

v. The Minister for Immigration & Multicultural Affairs [1999] FCA 422 (1999), Judgment, 14 

April 1999, paras. 5-13 ؛ ومع ذلك  للأدلي  وون اسأتداليل مبأري سعتبأار  بيأاان  صأحيحا  مل ارسأة الأدول الالحقأةو
 ,United Nations) 1951م  االتفاقية اخلاصأة بوضأع الالجئأني لعأا   35م  املامة  1فحجيته قائ ة على الفقرة 

Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 137 الت ت ص على أن "تتعهد الدول املتعاقدة سلتعاون مأع مفوضأية )
اامأأأم املتحأأأدة لشأأأؤون الالجئأأأني ووو يف ممارسأأأة وسائفهأأأأا  وتتعهأأأد علأأأى وجأأأه اخلصأأأوص بتسأأأهي  مه تهأأأأا يف 

 شرا  على تطبيق أحكا      االتفاقية"واإل

http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.htm
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و وتشأأأك  املصأأأفوفة  مأأأ  حيأأأث صأأألتها بت فيأأأ  اتفاقيأأأة حظأأأر اسأأأتحداث ودنتأأأاج (162)ااعضأأأاء
وتكأأأأأأأأأأدينس ااسأأأأأأأأأألحة البكرتينولوجيأأأأأأأأأأة )البيولوجيأأأأأأأأأأة( والتكسأأأأأأأأأأي ية وتأأأأأأأأأأدمري تلأأأأأأأأأأك ااسأأأأأأأأأألحة 

  وم لك اتفاقية حظر استحداث ودنتاج و  ين  واستع ال ااسلحة الكي يائية (163)1972 لعا 
  دثبأأأاات  لل  ارسأأأة الالحقأأأة للأأأدول ااطأأأرا  يف تي أأأك (164)1993لعأأأا  وتأأأدمري تلأأأك ااسأأألحة 
 و(165)االتفاقيتني وتقيي ا  هلا

تقأأأأدينر امل ارسأأأأة  ع أأأأدووكأأأأ  أينضأأأأا  أن تأأأأؤمي اةهأأأأات ااخأأأأرى مأأأأ  غأأأأري الأأأأدول مورا   (15)
الالحقأأة ل طأأرا  يف تطبيأأق معا أأدةو ومأأ  اامثلأأة الوجيهأأة علأأى ذلأأك اللج أأة الدوليأأة للصأأليب 

و فعالوة على ت في  اللج ة الدولية للصليب اامحر والينة عامة خولتها داي أا اتفاقيأات (166)اامحر
ج يأأ  بشأأفن محاينأأة ضأأحااي احلأأرب وال ظأأا  ااساسأأي للحرمأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر واهلأأالل 

 (168)1949  تقد  اللج ة م  حني آلخر درشامات تفسأريينة التفاقيأات ج يأ  لعأا  (167)اامحر
و (170)سالسأأت ام دىل تكليأأ  صأأامر مبوجأأب ال ظأأا  ااساسأأي للحرمأأة (169)ا اإلضأأافيةوبروتوموالهتأأ

للج أأأأأأة الدوليأأأأأأة للصأأأأأأليب اامحأأأأأأر مأأأأأأ  ال ظأأأأأأا  ااساسأأأأأأي  4)و( مأأأأأأ  املأأأأأأامة 1وتأأأأأأ ص الفقأأأأأأرة 
مأأ  ال ظأأا  ااساسأأي للحرمأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر  5)و( مأأ  املأأامة 2 والفقأأرة
 :ينت ث  يفية للصليب اامحر مور اللج ة الدولأن على 

__________ 

)ج( مأأ  امل طأأوق؛ وحسأأب املوقأأع 8  الفقأأرة 2004نيسأأان/أبرين   24( املأأؤر  2004)1540قأأرار جملأأس اامأأ   (162) 
الوسأأيلة ااساسأأية للج أأة امل شأأفة  1540  شأأكلت "مصأأفوفة القأأرار 1540الشأأبكي للج أأة امل شأأفة ع أأال  سلقأأرار 

 " 1540املعلومأأأأأأأات املتعلقأأأأأأأة بت فيأأأأأأأ  الأأأأأأأدول ااعضأأأأأأأاء قأأأأأأأرار جملأأأأأأأس اامأأأأأأأ   لت ظأأأأأأأيم 1540ع أأأأأأأال  سلقأأأأأأأرار 
(www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml  (و 2016أاير/ماينو  11)اطُلع عليه يف) 

 (163) United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860, p. 163و 
 (164) United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757, p. 45و 
 و p. 270أعال (   19  )انظر احلاشية Gardiner, Treaty Interpretation انظر  بوجه عا   (165) 
 (166) H.-P. Gasser, “International Committee of the Red Cross (ICRC)”, Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law (www.mpepil.com), para. 20و 
 ( 1949آب/أغسأأطس  12اتفاقيأأة ج يأأ  لتحسأأني حأأال اةرحأأى واملرضأأى سلقأأوات املسأألحة يف امليأأدان )ج يأأ    (167) 

United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31 )"؛ واتفاقيأة 9واملأامة  3  املامة )"اتفاقية ج ي  ااوىل
 ( 1949آب/أغسأأطس  12ج يأ  لتحسأأني حأأال جرحأأى ومرضأأى وغرقأأى القأأوات املسأألحة يف البحأأار )ج يأأ   

ج يأأأ  بشأأأفن معاملأأأة ؛ واتفاقيأأأة 9واملأأأامة  3  املأأأامة )"اتفاقيأأأة ج يأأأ  الثانيأأأة"( No. 971, p. 85املرجأأأع نفسأأأه  
)"اتفاقيأأأأأأة ج يأأأأأأ   No. 972 p. 135(  املرجأأأأأأع نفسأأأأأأه  1949آب/أغسأأأأأأطس  12أسأأأأأأرى احلأأأأأأرب )ج يأأأأأأ   

 12؛ واتفاقيأأة ج يأأ  بشأأفن محاينأأة ااشأأخاص املأأدنيني يف وقأأت احلأأرب )ج يأأ   9واملأأامة  3  املأأامة الثالثأأة"(
؛ 10واملأأأامة  3  املأأأامة رابعأأأة"(  )"اتفاقيأأأة ج يأأأ  الNo. 973, p. 287(  املرجأأأع نفسأأأه  1949آب/أغسأأأطس 

  واملتعلأأق حب اينأأة ضأأحااي امل اوعأأات 1949آب/أغسأأطس  12الربوتومأأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املؤرخأأة و 
  3  الصأأأأأفحة ,vol. 1125, No. 17512املرجأأأأأع نفسأأأأأه    1977املسأأأأألحة الدوليأأأأأة )الربوتومأأأأأول ااول(  لعأأأأأا  

اعت أأد  املأأؤمتر الأأدويل اخلأأامس   ة للصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأرللحرمأأة الدوليأأ؛ وال ظأأا  ااساسأأي 81 املأأامة
متأأاح يف: و 5  املأأامة 2006و 1995وُعأأدل يف عأأامي  1986والعشأأرون للصأأليب اامحأأر يف ج يأأ  يف عأأا  

www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf  و(2018آب/أغسطس  9)اطُلع عليه يف 
 اتفاقيات ج ي  ااوىل والثانية والثالثة والرابعة  املرجع نفسهو (168) 
  واملتعلأأق حب اينأأة ضأأحااي امل اوعأأات 1949آب/أغسأأطس  12الربوتومأأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املؤرخأأة  (169) 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512  1977(  لعا  املسلحة الدولية )الربوتومول ااول

p. 3 واملتعلأأأأق حب اينأأأأة ضأأأأحااي 1949آب/أغسأأأأطس  12؛ والربوتومأأأأول اإلضأأأأايف التفاقيأأأأات ج يأأأأ  املؤرخأأأأة  
 وNo. 17513, p. 609  املرجع نفسه  1977امل اوعات املسلحة غري الدولية )الربوتومول الثاين(  لعا  

و 2006و 1995وُعأأدل يف عأأامي  1986عت أأد  املأأؤمتر الأأدويل اخلأأامس والعشأأرون للصأأليب اامحأأر يف ج يأأ  يف عأأا  ا (170) 
 (و2016أاير/ماينو  17)اطُلع عليه يف  www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdfمتاح يف: 

http://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml
http://www.mpepil.com/
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf
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الع أ  علأى فهأأم ونشأر القأأانون الأدويل اإلنسأاين الواجأأب التطبيأق يف ال  اعأأات  
 املسلحة  ودعدام أي تطوينر لهو

ملأأيال   2009واسأأت اما  دىل  أأ   الوالينأأة  نشأأرت اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر  مأأثال   يف عأأا  
و (171) أأأال العدائيأأأأة مبوجأأأب القأأأأانون الأأأدويل اإلنسأأأأاينتفسأأأرياي  ملفهأأأأو  املشأأأارمة املباشأأأأرة يف ااع

والأأدلي  التفسأأريي نتأأاج "ع أأ  قأأا  بأأه خأأرباء" اسأأت اما  دىل حتليأأ  لل  ارسأأات التعا دينأأة والعرفيأأة 
للدول  و و "ينعكس املوق  املؤسسي للج ة الدولية للصليب اامحر بشفن السب  الت ين بغي إا 

و ويف  أأأ ا السأأأياق  ملأأأدر سلأأأ مر مأأأع ذلأأأك أن (172)قأأأائم"تفسأأأري لالقأأأانون الأأأدويل اإلنسأأأاين  ال
 1الأأدول مأأررت أتميأأد مور أأا ااساسأأي يف تطأأوينر القأأانون الأأدويل اإلنسأأاينو وبي  أأا ينأأ ّمر القأأرار 

( "ساموار 2011الصأامر عأ  املأؤمتر الأأدويل احلأامي والثالثأني للصأأليب اامحأر واهلأالل اامحأأر )
لية للصليب اامحر"  ف نه "ينشدم على الدور ااساسي للدول امله ة الت تضطلع إا اللج ة الدو 
 و (173)يف تطوينر القانون الدويل اإلنساين"

ع أأد ومأ  اامثلأأة ااخأأرى علأأى سأألوك اةهأأات مأأ  غأري الأأدول الأأت وكأأ  أن تكأأون وجيهأأة  (16)
ة )املرصأد(  الأ خائر الع قومينأاالغأا  اارضأية و تقدينر امل ارسة الالحقة للدول ااطأرا  أنشأطة مرصأد 

االئأتال  امل أا ض للأ خائر الع قومينأةو  -احل لأة الدوليأة حلظأر االغأا  اارضأية  قامأت إأاو و مبامرة 
التفاقيأة حظأر اسأتع ال وتكأدينس ودنتأاج ونقأ   (174)وينتصر  املرصد بوصفه نظا  مراقبة حبكم الواقأع

  واتفاقيأأأأة الأأأأ خائر (175)واتوا()اتفاقيأأأأة أ 1997االغأأأأا  املضأأأأامة ل فأأأأرام وتأأأأدمري تلأأأأك االغأأأأا  لعأأأأا  
و وينُعِأأأأد املرصأأأد قأأأأوائم جأأأأرم لبيأأأاانت وممارسأأأأات الأأأأدول (176)(أوسأأأألو)اتفاقيأأأة  2008الع قومينأأأة لعأأأأا  

 و (177)أوسلوااطرا  واملوقعة  وحيدم  يف مجلة أمور  مسائ  تفسريينة تتعلق ستفاقية 
اعة اةهأأات مأأ  غأأأري وينظهأأر مثأأاال اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر واملرصأأد أن سسأأتط (17)

امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة ل طأأأأأرا   وتسأأأأأهم يف تقيأأأأأيم  أأأأأ    عأأأأأ قي أأأأأة  معلومأأأأأاتالأأأأأدول أن تقأأأأأد  
  بأ  وسسأتطاعتها أن تسأعى دىل تشأكي  تلأك امل ارسأةو ومأع ذلأك  وكأ  أن تط أأح املعلومأات

اةهات م  غري الدول دىل حتقيق غاايهتا  ي الت قأد  تلأ  عأ  غأاايت الأدول ااطأرا و ومأ  
 تقيي اهتا بعني انقدةوواثئقها و  ّ  ال بد م  استعراض 

دىل "امل ارسأأأأة االجت اعيأأأأة" بوصأأأأفها مثأأأأاال  علأأأأى  5وال ينشأأأأري نأأأأص مشأأأأروع االسأأأأت تاج  (18)
و (178)ع د تقأدينر امل ارسأة الالحقأة اطأرا  املعا أدة" وجيها  أن ينكون  وك "السلوك اآلخر ال ي 

 (179)ان يف بعأض ااحيأان أن "القبأول االجت أاعي املت اينأأد"واعتأربت احملك أة ااوروبيأة حلقأوق اإلنسأ
__________ 

 (171) Geneva, 2009, p. 10متاح يف: و www.icrc.org و 
 و 9املرجع نفسه  الصفحة  (172) 
 و 2011مانون ااول/مينس رب   1بشفن تع ين  احل اينة القانونية لضحااي ال  اعات املسلحة   1القرار  (173) 
 و www.the-monitor.org انظر: (174) 
 (175) United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597, p. 211و 
 و vol. 2688, No. 47713, p. 39 املرجع نفسه  (176) 
 و Cluster Munitions Monitor 2011, pp. 24-31 انظر مثال : (177) 
 و A/CN.4/660, paras. 129 et seq :انظر (178) 
 (179) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, 11 July 2002, ECHR 2002-VI, 

para. 85و  

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.icrc.org
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.the-monitor.org
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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مأأ  الع اصأأر الوجيهأأة لغأأرض تفسأأري املعا أأداتو ومأأع ذلأأك   (180)و"التغأأريات االجت اعيأأة الرئيسأأية"
سأأأ  احتجأأأاج احملك أأأة "سلتغأأأريات االجت اعيأأأة" أو "القبأأأول االجت أأأاعي" مرتبطأأأا  يف هناينأأأة املطأأأا  

مامجأأون ضأأد  أأ ا بوجأأه خأأاص علأأى قضأأيتني رائأأدتني مهأأا و وينصأأدق (181)مب ارسأأة الأأدول ااطأأرا 
مامجأأأون ضأأأد و ففأأأي قضأأأية (183)ةمرينسأأأتني غأأأوموين  ضأأأد امل لكأأأة املتحأأأدو (182)امل لكأأأة املتحأأأدة
  خلصأأت احملك أأة دىل أن   أأاك "تسأأاحما  مت اينأأدا  دواء السأألوك اة سأأي املثلأأي" مأأ  امل لكأأة املتحأأدة

الأدول ااعضأاء يف جملأس أوروس  م ينعأد ضأروراي  أو  خالل اإلشارة دىل أنه "يف الغالبيأة العظ أى مأ 
م اسبا  التعام  مع امل ارسات اة سية املثلية  متلك املعروضأة اآلن علأى احملك أة  سعتبار أا يف حأد 
ذاهتأأا مسأأفلة تسأأري عليهأأا جأأ اءات القأأانون اة أأائي"  وسلتأأايل فأأ ن احملك أأة ال تسأأتطيع أن "تغأأض 

الأأأأأأت حأأأأأأدثت يف  أأأأأأ ا الصأأأأأأدم يف القأأأأأأانون الأأأأأأداخلي للأأأأأأدول  الطأأأأأأر  عأأأأأأ  التغأأأأأأريات املشأأأأأأهومة
و وأشارت احملك ة م لك دىل أن "السألطات يف آينرل أدا الشأ الية نفسأها قأد امت عأت (184)ااعضاء"

  مرينسأأتني غأأوموين  ضأأد امل لكأأة املتحأأدةو ويف قضأأية (185)يف السأأ وات ااخأأرية عأأ  دنفأأاذ القأأانون"
نأأ اع فيهأأا علأأى وجأأوم توجأأه مويل مسأأت ر ال لصأأا   ت الأولأأت احملك أأة أمهيأأة "ل ملأأة الواضأأحة الأأ

وايمة القبأأأول االجت أأأاعي ملغأأأاينري اهلوينأأأة اة سأأأية فحسأأأب  بأأأ  مأأأ لك لصأأأا  االعأأأرتا  القأأأانوين 
 و (186)سهلوينة اة سية اةديندة ملغاينري اهلوينة اة سية بعد ع لية التحوُّل"

مأأأ  أن التطأأأورات االجت اعيأأأة تأأأ عكس و كأأ ا  تتحقأأأق احملك أأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأان  (19)
فعأأال  يف ممارسأأأة الأأدول ااطأأأرا و وينصأأدق  أأأ ا مأأثال  يف القضأأأااي املتعلقأأة ساطفأأأال املولأأومين  خأأأارج 

يف مكأان دقامأة مؤقأت  ويف القضااي املتعلقة سحلق امل عو  ة اعأات معي أة مأ  الرومأا (187)نطاق ال واج
 و (188)مواصلة منط عيشها القائم على الرتحال  صصه البلدايت لكي تت ك      اة اعات م 

__________ 

 و 100املرجع نفسه  الفقرة  (180) 
 Burden and؛ I. v. the United Kingdom [GC], no. 25680/94, 11 July 2002, para. 65انظأر أينضأا :  (181) 

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. 58 و 
 (182) Dudgeon v. the United Kingdom, no. 7525/76, 22 October 1981, ECHR Series A No. 45, in 

particular para. 60و 
 (183) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC]  أعال (   179)انظر احلاشيةin particular para. 85 و 
 ,Dudgeon v. the United Kingdom, no. 7525/76, 22 October 1981, ECHR Series A No. 45 انظأر: (184) 

para. 60و 
  واملرجع نفسه (185) 
 (186) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC]  أعأال (  179)انظأر احلاشأية para. 85   ؛ انظأر أينضأا

 و para. 90املرجع نفسه  
 (187) Mazurek v. France, no. 34406/97, 1 February 2000, ECHR 2000-II, para. 52 : ؛ انظأر أينضأاMarckx 

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. 40 و 
 (188) Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, 18 January 2001, ECHR 2001-I, paras. 70 

and 93 : ؛ انظر أينضاLee v. the United Kingdom [GC], no. 25289/94, 18 January 2001, paras. 95-96 ؛
Beard v. the United Kingdom [GC], no. 24882/94, 18 January 2001, paras. 104-105 ؛Coster v. the 

United Kingdom [GC], no. 24876/94, 18 January 2001, paras. 107-108 ؛Jane Smith v. the United 

Kingdom [GC], no. 25154/94, 18 January 2001, paras. 100-101 و 
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ووك  أن يُنست تج م  ذلك أن امل ارسة االجت اعية )الالحقة( وحد ا ليست مافيأة يف  (20)
ل طأأرا  يف تطبيأأق معا أأدةو ومأأع ذلأأك  اعرتفأأت احملك أأة  وجيهأأةذاهتأأا لتشأأك  ممارسأأة الحقأأة 

 سعتبار ا دسهاما  يف تقدينر ممارسة الدولو ااوروبية حلقوق اإلنسان أحياان  سمل ارسة االجت اعية
  اجلزء الثالث 

 اجلوانب العامة
   6االستنتاج 

 حتديد االتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة
 3ينسأأتل   حتدينأأد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  -1 
ستفأاق أو مب ارسأة     بوجه خاص  تقرينأر مأا دذا مانأت ااطأرا  قأد ا أ ت 31م  املامة 

موقفأأا  بشأأفن تفسأأري املعا أأدةو وال ينُتخأأ   أأ ا املوقأأ  دذا مانأأت ااطأأرا  قأأد اتفقأأت فقأأط 
 على عد  تطبيق املعا دة مؤقتا  أو اتفقت على وضع ترتيب ع لي )تدابري مؤقتة(و

 3وكأ  أن تتخأأ  االتفاقأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأة مبقتضأأى الفقأأرة  -2 
 شكاال  مت وعةوأ 31م  املامة 
  بوجأأأه خأأأاص  32ينسأأتل   حتدينأأأد امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأى املأأأامة  -3 

 تقرينر ما دذا مان سلوك طر  أو أمثر سلوما  يف تطبيق املعا دةو

 العرح  
حتدينأأد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة  ميفيأأة أأو بيأأان   6الغأأرض مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  (1)

 والالحقة  سعتبار ا وسيلة للتفسري

 تعبري "بشفن تفسري" -1الفقرة م  اة لة ااوىل   
دىل أن حتدينأأد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة  1تشأأري اة لأأة ااوىل مأأ  الفقأأرة  (2)

ينسأتل   دينأالء اعتبأار خأاص ملسأفلة مأا دذا   31)أ( و)ب( مأ  املأامة 3اغراض الفقرتني الفرعيتني 
 ارسأة  موقفأا  بشأفن تفسأري معا أدة  أو مأا دذا مانأت مانت ااطرا  قأد ا أ ت  ستفأاق أو مب

 مدفوعة سعتبارات أخرىو
"بشأفن  31)أ( مأ  املأامة 3وملب أن تكون االتفاقات الالحقة مبقتضأى الفقأرة الفرعيأة  (3)

تفسأأأأأري املعا أأأأأدة أو تطبيأأأأأق أحكامهأأأأأا"  وملأأأأأب أن تكأأأأأون امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة مبقتضأأأأأى الفقأأأأأرة 
"يف تطبيأأأأأق املعا أأأأأدة"  وتثبأأأأأت مأأأأأ    اتفاقأأأأأا  "بشأأأأأفن تفسأأأأأري  31)ب( مأأأأأ  املأأأأأامة 3 الفرعيأأأأأة

مأأأأأأ   3و والعالقأأأأأة بأأأأأني مصأأأأأطلحي "التفسأأأأأري" و"التطبيأأأأأق" الأأأأأوارمين  يف الفقأأأأأرة (189)املعا أأأأأدة"
ح مأأ  خالهلأأا معأأد معا أأدة مأأ  "التفسأأري"  أأو الع ليأأة الأأت ينُوضَّأأ ليسأأت واضأأحةو ف 31 املأأامة

  أحكامهاو أمأا "التطبيأق" فيشأ   السألوك الأ ي املعا دات  مبا يف ذلك معد حكم أو أمثر م
متأأار س مبوجبأأه احلقأأوق امل صأأوص عليهأأا يف معا أأدة  أو ُوتث أأ  مبوجبأأه احكامهأأا ج ئيأأا  أو مليأأا و 
و"التفسري" ينشري دىل ع لية ذ  ية  أمأا "التطبيأق" فريمأ  علأى السألوك الفعلأي )اافعأال واالمت أاع 

ملفهومأأأان مت أأأاين ين   وقأأأد ينأأأؤماين أغراضأأأا  خمتلفأأأة مبقتضأأأى عأأأ  اافعأأأال(و وإأأأ ا املعأأأد  ينكأأأون ا
__________ 

 أعال و  (20)-(17وشرحه  الفقرات ) 3-1  الفقرات 4انظر مشروع االست تاج  (189) 
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( أمان (  غأأري أهن أأأا أينضأأا  مرتابطأأأان ترابطأأأا  6)دىل  (4)انظأأأر الفقأأأرات ) 31 مأأأ  املأأامة 3 الفقأأرة
 وثيقا  وينست د أحدمها دىل اآلخرو

  فأأأ ن (190)"تطبيأأأق" معا أأأدة ورغأأأم أن بعأأأض جوانأأأب "التفسأأأري" قأأأد تبقأأأى مون صأأألة ب (4)
حأأىت يف احلأأاالت  -معا أأدة ين طأأوي بصأأورة شأأبه حت يأأة علأأى بعأأض ع اصأأر التفسأأري تطبيأأق أي 

و ولأأ لك  فأأ ن اتفاقأأا  أو سأألوما  "بشأأفن (191)الأأت تبأأدو فيهأأا القاعأأدة املع يأأة واضأأحة يف سا ر أأا
تفسأأري" املعا أأدة واتفاقأأا  أو سأألوما  "يف تطبيأأق" املعا أأدة ينع يأأان مالمهأأا أن ااطأأرا  تتخأأ  موقفأأا  

و ويف حأأني تتخأأ  ااطأأرا  موقفأأا  حمأأدما  و امفأأا  بشأأفن تفسأأري (192)بتفسأأري املعا أأدة في أأا ينتعلأأق
معا أدة معي أة يف حأال دبأرا  "اتفأاق الحأق بأني ااطأرا  بشأفن تفسأري املعا أدة" مبقتضأى الفقأأرة 

)البأأأدين  ااول(  فأأأ ن  أأأ ا قأأأد ينكأأأون أقأأأ  وضأأأوحا  يف حأأأال دبأأأرا   31)أ( مأأأ  املأأأامة 3الفرعيأأأة 
 31)أ( مأأأأ  املأأأأامة 3تطبيأأأق أحكامهأأأأا" مبقتضأأأأى الفقأأأرة الفرعيأأأأة  وووبشأأأأفن  ووو"اتفأأأاق الحأأأأق 
و وا أأاذ موقأأ  بشأأفن تفسأأري معا أأدة "مأأ  خأأالل التطبيأأق" يُنستشأأ  ضأأ  ا  (193))البأأدين  الثأأاين(

  أي مأأ  31)ب( مأأ  املأأامة 3أينضأأا  مأأ  أفعأأال بسأأيطة لتطبيأأق املعا أأدة مبقتضأأى الفقأأرة الفرعيأأة 
و وم     ف ن احلأر  "أو"  الأوارم يف الفقأرة (194)املعا دة املفسرة""م  تدبري ينُتخ  على أساس 

   ال ينص  عالقة ت ا  متبامل بني "التفسري" و"التطبيق"و31)أ( م  املامة 3الفرعية 
غأأري أن قي أأة "تطبيأأق" معا أأدة  لغأأرض تفسأأري ا  ال تقتصأأر علأأى حتدينأأد املوقأأ  الأأ ي  (5)

تسأهم  تلأك املعا أدةو فطرينقأة تطبيأق معا أدة معي أة التتخ   الدولة الطر  املع يأة بشأفن تفسأري 
__________ 

ال ص  دفا  له يف حأني أن التطبيأق ينعأر ضأ  ا   معد( أن "التفسري ينعترب توضيح G. Harasztiينفيد جو  اراويت ) (190) 
 … Haraszti, Some Fundamental Problems حتدينأأأد اآلاثر الواقعأأأة علأأأى ااطأأأرا  املتعاقأأأدة" )انظأأأر:

(؛ غري أنه ينقر أبن "أي قاعدة قانونية تتجلى أبي شك  م  ااشكال ال وكأ  أن p. 18 أعال (  67 )احلاشية
 (وp. 15 تطبق دال دذا مت توضيح مض وهنا" )املرجع نفسه 

 (191) Harvard Draft Convention on the Law of Treaties, American Journal of International Law Supp., vol. 

29 (1935), p. 653, at pp. 938-939 ؛A. McNair, The Law of Treaties (Oxford, Clarendon Press, 1961), 

p. 372 ؛Sinclair, The Vienna Convention …  أعال (   20)انظر احلاشيةp. 116 ؛ تقرينأر الفرينأق الدراسأي املعأر
 Gardiner, Treaty Interpretation؛ 423(  الفقأأرة Corr.1و A/CN.4/L.682) 2006ويل  بتجأأ ؤ القأأانون الأأد
)انظأأر  ”… Yasseen, “L’interprétation des traités؛ pp. 28-30 and 238أعأأال (   19)انظأأر احلاشأأية 

 U. Linderfalk, “Is the hierarchical structure of articles 31 and 32 of the؛ p. 47أعأال (  20 احلاشأية

Vienna Convention real or not? Interpreting the rules of interpretation”, Netherlands International 

Law Review, vol. 54 (2007), pp. 133-154, at pp. 141-144 and p. 147 ؛G. Distefano, “La pratique 

subséquente des États parties à un traité”, Annuaire français de droit international, vol. 40 (1994), 

p. 44 ؛Villiger, “The rules on interpretation …”  أعال (   61)انظر احلاشيةp.111و 
 (192) Gardiner, Treaty Interpretation  أعأال (  19)انظأر احلاشأية p. 266 ؛Linderfalk, On the Interpretation of 

Treaties  أعأال (   67)انظأر احلاشأيةp. 162 ؛Karl, Vertrag und spätere Praxis …  أعأال (   75)انظأر احلاشأية
pp. 114 and 118 ؛Dörr, “Article 31 …”  (  أعال  61)انظر احلاشيةpp. 598-599, paras. 81 and 83و 

 ُعأرض  أ ا البأدين  الثأاين ب أاء  علأى اقأرتاح مأ  سمسأتان  ولكأ  نطاقأه وغرضأه م ين اق شأا وم ينوض أحا قأط  انظأأر: (193) 
Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

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 
؛ انظأر pp. 164-165 and 167أعأال (   67)احلاشأية  Linderfalk, On the Interpretation of Treatiesانظأر:  (194) 

 و3  الفقرة 4  ومشروع االست تاج 4  الفقرة 2أينضا  مشروع االست تاج 

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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فقأأط يف حتدينأأد معأأد املعا أأدة  بأأ  تسأأهم أينضأأا  يف حتدينأأد مأأدى اسأأت ام التفسأأري الأأ ي اعت دتأأه 
 الدول ااطرا  دىل أسس ومونه م    راسخا  دىل حد ماو

ام  أن أن "تطبيق" املعا دة ال ينعكس سلضرورة موق  مولة طر  مفأ وملدر سملالحظة (6)
و (195) أأأأ ا التطبيأأأأق  أأأأو الوحيأأأأد امل كأأأأ  قأأأأانوان  يف دطأأأأار املعا أأأأدة ويف سأأأأ  الظأأأأرو  السأأأأائدة

وسإلضأأأافة دىل ذلأأأك  ال ينسأأأتثر مفهأأأو  "التطبيأأأق" سأأألوما  معي أأأا  أتتيأأأه اةهأأأات مأأأ  غأأأري الأأأدول 
   ووكأ  أن تشأك  مأ    ممارسأة ت شأئ(196)وتعرت  إا املعا دة سعتبار ا أشأكاال  مأ  تطبيقهأا

اتفاق ااطرا و وأخريا   فالقي ة القانونية لسلوك معني يف تطبيق أي معا دة ال تقتصر سلضرورة 
  ب  تش   أينضا  ما وك  31على ما وك  أن ينسهم به ذلك السلوك يف التفسري مبوجب املامة 

 و(198)  أو يف استيفاء شروط قواعد أخرى(197)أن ينسهم به يف دقامة البي ة
ق ال ينأأؤتى بأأدافع وارم يف معا أأدة لأأيس سأألوما  "يف تطبيأأق املعا أأدة" أو وأي سأألوك الحأأ (7)

مصروفات معي ة ل مم و ففي قضية 31م  املامة  3"بشفن" تفسري ا  سملعد املقصوم يف الفقرة 
مأا دذا مأان اسأت رار الأدول ااعضأاء يف اامأم املتحأدة يف  مثال   شكك بعض القضاة يف املتحدة

و وقأأد  القاضأأي (199)ها ينعأأر قبأأول  أأ   الأأدول مب ارسأأة معي أأة يف امل ظ أأةمفأأع اشأأرتامات عضأأوينت
فيت مورينس حت ينرا  معروفا  يف   ا السياق مؤما  أن "احلجة املست دة م  امل ارسة  دذا ُذ أب فيهأا 

و ووفقأا  لفيت مأورينس  "ينكأام ينسأتحي  (200)م  با  بعيأدا   وكأ  أن تكأون مصأامرة علأى املطلأوب"
رم قيأأا  الأأدول ااعضأأاء سلأأدفع أهنأأا تقبأأ  سلضأأرورة يف مجيأأع احلأأاالت سلتأأ ا  أن يُنسأأت تج مأأ  جمأأ

 و(201)قانوين دملاي بفع  ذلك"
  رأت تعيأأني احلأأدوم البحرينأأة واملسأأائ  اإلقلي يأأة بأأني قطأأر والبحأأرين  وسملثأأ   ففأأي قضأأية (8)

اص )بشأأفن دخضأأاع ال أأ اع الختصأأ 1987حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن سأأعي أطأأرا  اتفأأاق عأأا  

__________ 

 أمان و  1  الفقرة 7انظر مشروع االست تاج  (195) 
 p. 53, at أعأال (  38)احلاشأية  ”… ,Boisson de Chazournes, “Subsequent practice, practicesانظأر:  (196) 

pp. 54, 56 and 59-60و 
 Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial يف قضأية (197) 

Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. 

Reports 2011, p. 70, at p. 117, para. 105   نفأت حمك أة العأدل الدوليأة أن ينكأون سألوما  )بيأاانت( معي أا  
مافيأأا  إلقامأأة البي أأة في أأا ينتعلأأق سمتثأأال االحتأأام الروسأأي اللت اماتأأه مبوجأأب االتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى مجيأأع 

ينأرتبط م ينتبأني أنأه ن السألوك ا  و اصأة 2008ومتوو/ينوليأه  1999  الع صري يف الفرتة بني عا  أشكال الت يي
 Separate Opinionحتديندا  سالتفاقيةو ورأى القاضي سي ا أن البي ة قد أقي ت دىل حد ما  انظر املرجع نفسه  

of Judge Simma, pp. 199-223, paras 23-57و 
أعال (  م حتلأ  حمك أة العأدل الدوليأة امل ارسأة الالحقأة  22)انظر احلاشية  Kasikili/Sedudu Islandيف قضية  (198) 

 .p. 1092, para. 71, pيف سأياق تفسأري املعا أدة فحسأب  بأ  حللتهأا أينضأا  يف سأياق احليأاوة سلتقأام  )انظأر 

1096, para. 79, and p. 1105, para. 97و) 
 (199) 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 
 و201الصفحة املرجع نفسه   (200) 
 واملرجع نفسه (201) 
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احملك ة( دىل دبرا  اتفاق خاص دضايف )مان سأيحدم موضأوع ال أ اع( ال ينعأر أن ااطأرا  تعتأرب 
 و(202)سلفع  أن دبرا  ذلك االتفاق اإلضايف ضروري إلثبات اختصاص احملك ة

"بشأفن  و  اك مثال آخر على ممارسة طوعية ال ينقصد إا أن تكأون "يف تطبيأق" معا أدة أو (9)
"احل اينأأة التك يليأأة" يف سأأياق قأأانون الالجئأأنيو فااشأأخاص الأأ ين  ينُأأرفض مأأ حهم  تفسأأري ا" ينتعلأأق ب

وضأأع الالجئأأأني مبقتضأأأى االتفاقيأأأة اخلاصأأأة بوضأأأع الالجئأأأني ُو حأأأون مأأأع ذلأأأك يف مثأأأري مأأأ  ااحيأأأان 
"محاينة تك يلية" تعأامل احل اينأة التك يليأة امل صأوص عليهأا يف االتفاقيأةو دال أن الأدول الأت متأ ح محاينأة 

 و(203) يلية ال تعترب أن ع لها ماخ  "يف تطبيق" االتفاقية أو أنه "بشفن تفسري ا"تك
ينتعلأأق  في أأا الوجيهأأةومأأ  الصأأعب أحيأأاان  متييأأ  االتفاقأأات الالحقأأة أو امل ارسأأة الالحقأأة  (10)

عأأ  أمنأأاط  31)أ( و)ب( مأأ  املأأامة 3بتفسأأري معا أأدة أو يف تطبيقهأأا مبقتضأأى الفقأأرتني الفأأرعيتني 
تطأأأأورات أخأأأأرى يف السأأأأياق ااوسأأأأع لل عا أأأأدة  مبأأأأا يف ذلأأأأك متيي  أأأأا عأأأأ  "التطأأأأورات سأأأألوك أو 

املعاصرة" يف اجملال ال ي تغطيه املعا دةو بيد أن  أ ا الت ييأ  أمأر مهأم ان سألوك ااطأرا  املتعلأق 
بتفسري ا لل عا دة  و وحد  الأ ي وهأد مل ارسأة صأالحياهتا احملأدمة يف ع ليأة التفسأريو وينبأدو أن 

اعدة العامة يف   ا الصدم  أي أنأه مل أا مانأت الصألة الأت تأربط اتفاقأا  أو ممارسأة مبعا أدة أمثأر الق
)أ( و)ب( 3حتدينأأدا  امتسأأب االتفأأاق أو امل ارسأأة قي أأة تفسأأريينة أمأأرب مبقتضأأى الفقأأرتني الفأأرعيتني 

 و(204)31م  املامة 
)أ( و)ب( مأأ  3ني اتفأأاق الحأأق أو ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرتني الفأأرعيت وتوصأأي  (11)

نأه ا أاذ موقأأ  في أا خيأص تفسأأري معا أدة مثأريا  مأا ينسأأتدعي حتلأيال  وقائعيأا  وقانونيأأا  أب 31املأامة 
 مقيقا و ووك  دينضاح ذلك أبمثلة مست دة م  امل ارسة القضائية وم  ممارسة الدولو 

تعتأرب احملك أة ففي االجتهام القضأائي حملك أة العأدل الدوليأة أمثلأة شأىتو ف أ  جهأة  م  (12)
"بياان  وواراي  مشرتما " لدولتني ع صرا  "مش وال  ساساس التعا دي للحق يف حرينة املالحأة" دذ دن 

و غأأري أن احملك أأة (205)"طرائأأق التعأأاون الأأت ين ظ هأأا حيت أأ  ت قيحهأأا لأأتالئم متطلبأأات ااطأأرا "
  أشأأأأكال معي أأأأة رأت أينضأأأأا  أن انعأأأأدا  أتميأأأأدات معي أأأأة بشأأأأفن تفسأأأأري معا أأأأدة مأأأأا  أو انعأأأأدا

لتطبيقها  ينشكالن ممارسأة تشأري دىل املوقأ  القأانوين ل طأرا  الأ ي مفأام  أن ااسألحة ال ووينأة 

__________ 

 (202) Maritime 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 ofانظر:  (203) 

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 
أمان ؛  3-1  الفقأأأأرات 9لالطأأأالع علأأأى "وون" اتفأأأاق أو ممارسأأأأة موسأأأيلة للتفسأأأري  انظأأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج  (204) 

ولالطأأالع علأأى مثأأال علأأى ضأأرورة الت ييأأ  بأأني السأألوك احملأأدم الأأ ي أتتيأأه ااطأأرا  في أأا ينتعلأأق بتفسأأري معا أأدة 
 .Maritime Dispute (Peru v  انظأأر: مأأ  صأأعوبة أحيأأاان  ذلأأك الت ييأأ   ليأأهمأأا ين طأأوي عوتطأأور أعأأم  ومعرفأأة 

Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at pp. 41-58, paras. 103-151و 
 (205) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعال (   22)انظر احلاشيةp. 234, para. 40 ؛ انظر

  حيأث أشأارت احملك أة ضأ  ا  دىل p. 1091, para. 68أعأال (   22)احلاشأية  Kasikili/Sedudu Islandأينضأا : 
أن أحأأد الطأأرفني م ينعتأأرب أشأأكاال  معي أأة مأأ  التعأأاون الع لأأي مه أأة مأأ  ال احيأأة القانونيأأة اغأأراض حأأ  مسأأفلة 

 احلدوم املت اوع عليها وم ينتفق سلتايل مع املوق  املخال  للطر  اآلخرو
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و وعلأأأأى أي حأأأأال  (206)ليسأأأأت حمظأأأأورة مبوجأأأأب خمتلأأأأ  املعا أأأأدات املتعلقأأأأة ساسأأأألحة السأأأأامة
ينبأأني  وكأأ  حتدينأأد الداللأأة الدقيقأأة لتعبأأري مجأأاعي عأأ  آراء ااطأأرا  دال مأأ  خأأالل حبأأث مقيأأق ال
دذا مان ينُقصد م    ا التعبري أن ينكون "بشفن تفسأري" املعا أدة ودىل أي حأد ينُقصأد م أه أن  ما

صأيد احليتأان يف القطأب ينكون م لكو وب اء  على ذلأك  رأت احملك أة يف دطأار نظر أا يف قضأية 
 أن "القأأأأرارات واملبأأأأامئ التوجيهيأأأأة ذات الصأأأألة لللج أأأأة الدوليأأأأة لشأأأأؤون صأأأأيد املتج أأأأد اة أأأأوي

احليتأأان  املواف أأق عليهأأا بتوافأأق اآلراء هتيأأب سلأأدول ااطأأرا  أن تراعأأي مأأا دذا مأأان ممك أأا  ع ليأأا  
وعل يأا  بلأوغ اا أأدا  البحثيأة سسأأتخدا  أسأاليب حبثيأة غأأري فتامأة  لك هأأا ال تقأيم اشأأرتاطا  أبن 

 و(207)ُتستخد  ااساليب الفتامة فقط ع دما ال تتوافر أساليب أخرى"
ن على حمك ة املطالبأات بأني دينأران والأوالايت املتحأدة أن تقأرر دن مأان دعأالن ما  وحني (13)

تسوينة املطالبات ينل   الوالايت املتحدة نعامة امل تلكات العسكرينة دىل دينأران  خلصأت احملك أة  
سإلحالة دىل امل ارسة الالحقة للطرفني  دىل أن     املعا دة تشت   على الت ا  ض ر سلتعوينض 

 :(208)ة عد  دعامهتايف حال
التأأأأأ ا   مأأأأأ  اإلعأأأأأالن العأأأأأا  ال تشأأأأأري صأأأأأراحة دىل أي 9ووو ورغأأأأأم أن الفقأأأأأرة  -66

بتعأأوينض دينأأران يف حالأأة عأأد  دعأأامة مأأوام معي أأة نظأأرا  احكأأا  قأأانون الأأوالايت املتحأأدة 
  تأأرى احملك أأة أن الت امأأا  مأأ   أأ ا 1979تشأأرين  الثأأاين/نوف رب  14السأأاري قبأأ  اترينأأخ 

  ا  يف تلك الفقرةوالقبي  ينرم ض 
 ووو 

أعأأأال   66وعأأأالوة  علأأأى ذلأأأك  تالحأأأغ احملك أأأة أن التفسأأأري الأأأوارم يف الفقأأأرة  -68
ينتسأأق مأأع امل ارسأأة الالحقأأة للطأأرفني يف تطبيأأق اتفاقأأات اة ائأأر  وال سأأي ا مأأع سأألوك 

()ب( مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا  3)31الأأأوالايت املتحأأأدةو ومثأأأ   أأأ   امل ارسأأأة  وفقأأأا  لل أأأامة 
ينضأأأا  أن تؤخأأأ  يف االعتبأأأار لأأأدى تفسأأأري معا أأأدةو وأفأأأامت الأأأوالايت املتحأأأدة ين بغأأأي أ

لتبليغهأأأأا أبن  1981آذار/مأأأأارس  26صأأأأراحة   يف الرسأأأأالة الأأأأت وجهتهأأأأا دىل دينأأأأران يف 
 و"دينران سرُتم هلا تكلفة املعدات بقدر املستطاع"تصدينر املوام الدفاعية ل  ينقب   أبن 

 ان يف رأينه املخال :وانتقد   ا املوق   القاضي  ولت م
ال ينكأأأأون أي سأأأألوك الحأأأأق مأأأأ  جانأأأأب مولأأأأة طأأأأر  أساسأأأأا  سأأأألي ا  لتفسأأأأري  

معا أأأدة دال دذا سهأأأر أن السأأألوك مفعأأأت دليأأأه أحكأأأا  املعا أأأدةو وال ينوجأأأد   أأأا مليأأأ   
حأأىت حجأأأة  علأأأى أن رغبأأأة الأأأوالايت املتحأأأدة يف مفأأأع أمأأأوال إلينأأأران لقأأأاء ممتلكاهتأأأا  وال

و وسأأيكون مثأأ   أأ ا السأألوك متسأأقا  أينضأأا  مأأع 9رضأأه الفقأأرة تُعأأ ى دىل التأأ ا  متصأأور تف
__________ 

 (206) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 

at p. 248, paras. 55-56 : ؛ انظأر أينضأاOil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of 

America), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para. 30 ؛
Gardiner, Treaty Interpretation  أعال (  19)انظر احلاشية pp. 262-264و 

 (207) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 257, para. 83و 
-Iran-United States Claims Tribunal, Islamic Republic of Iran and United States of America, Iranانظأر:  (208) 

United States Claims Tribunal Reports, Partial Award No. 382-B1-FT vol. 19 (1989), pp. 294-295و 
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اعأأرتا  سلتأأ ا  تعاقأأدي سلأأدفعو ويف سأأ  عأأد  وجأأوم أي دشأأارة دىل أن السأألوك مفعأأت 
 و(209)دليه أحكا  املعا دة  ال ينصح استخدا  ذلك السلوك يف تفسري املعا دة

رة دجأراء حتليأ  مقيأق ينبأني دن  ورأي ااغلبية والأرأي املخأال  مالمهأا حيأدمان حتدينأدا  واضأحا  ضأرو 
 مانت ااطرا  تتخ   ستفاق أو مب ارسة  موقفا  "بشفن تفسري" معا دةو

ووكأأ  أينضأأا  يف بعأأض ااحيأأان أن يُنسأأت ت ج ا أأاذ الأأدول ااطأأرا  موقفأأا  بشأأفن تفسأأري  (14)
يف  و ويف حأني أن امل ارسأة الالحقأة(210)معا دة معي أة مأ  طبيعأة املعا أدة أو طبيعأة حكأم حمأدم

تطبيأأأق أي معا أأأدة مثأأأريا  مأأأا تت ثأأأ  يف السأأألوك الصأأأامر عأأأ  خمتلأأأ   يئأأأات الدولأأأة )الت في ينأأأة 
التشرينعية أو القضأائية أو  يئأات أخأرى( يف دطأار التطبيأق الأواعي ملعا أدة مأا علأى مسأتوايت  أو

أغلأأب خمتلفأأة )حمليأأة وموليأأة(  فأأ ن احملك أأة ااوروبيأأة حلقأأوق اإلنسأأان مأأثال  ال تت أأاول صأأراحة يف 
و ومأ  (211)"بشفن تفسري" االتفاقيأة ت شئ اتفاقا  ااحيان مسفلة معرفة ما دذا مانت ممارسة معي ة 

   ف ن احملك ة انمرا  ما تسأفل  لأدى عأرض الوضأع القأانوين احمللأي يف الأدول ااعضأاء  دن مأان 
التفاقيأأةو ذلأأك الوضأأع القأأانوين انشأأئا  عأأ  ع ليأأة تشأأرينعية نوقشأأت خالهلأأا املقتضأأيات امل ك أأة ل

دن احملك ة تفرتض أن الدول ااعضاء  ع دما تس  تشرينعا  أو تتصر  على  و معأني  تعأي  ب 
و واسأأتخدمت (212)الت اماهتأا مبوجأأب االتفاقيأأة  وأهنأأا تتصأأر  علأأى  أأو ينعكأأس فه هأأا اللت اماهتأأا

ية وسأيلة مأ  حمك ة البلدان اامرينكية حلقوق اإلنسان أينضا  بني الفي ة وااخرى امل ارسأة التشأرينع
و وعلى غرار حمك ة العدل الدولية  ذ بت احملك ة ااوروبية حلقوق اإلنسأان (213)وسائ  التفسري

أحياان  دىل اعتبار أن "عد  وجوم أي توجس" لدى ااطرا  م  تفسري معني لالتفاقية رمبا ينشري 
 و(214)دىل ا اذ ا موقفا  بشفن تفسري املعا دة

علأى مأا ينلأي:  (215)قيأة ج يأ  املتعلقأة مبعاملأة أسأرى احلأربمأ  اتفا 118وت ص املأامة  (15)
"ينُفرج ع  أسرى احلأرب وينعأامون دىل أوطأاهنم مون دبطأاء بعأد انتهأاء ااع أال العدائيأة الفعليأة"و 
وقأأأأد تع أأأأدت الأأأأدول ااطأأأأرا  أال تعلأأأأ  عأأأأ  أمهيأأأأة درامة أسأأأأري احلأأأأرب يف أال ينعأأأأام دىل وط أأأأه  

__________ 

 وat p. 304 املرجع نفسه الرأي املستق  للقاضي  ولت مان  املوافق ج ئيا   واملخال  ج ئيا    (209) 
(  A/CN.4/671انظر التقرينر الثأاين عأ  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة في أا ينتعلأق بتفسأري املعا أدات  ) (210) 

 و15الفقرة 
 ,Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 1989, ECHR Series A no. 161انظأر مأثال :  (211) 

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. 48 ؛ ومع ذلك  قارن يف املقاب  معMamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 

46951/99, ECHR 2005-I, para. 146; Cruz 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 أعال ؛ انظر م لك: 211انظر احلاشية  (212) 

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 

 27)انظأر احلاشأية  Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago انظأر مأثال : (213) 
 وpara. 12أعال (  

 (214) Banković et al. v. Belgium and 16 other contracting States (dec.) [GC], no. 52207/99, ECHR 

2001-XII, para. 62و 
 أعال و 168انظر احلاشية  (215) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
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و (216)رامة أسأأأأأرى احلأأأأأرب لتأأأأأفخري اإلعأأأأأامة دىل الأأأأأوط للحيلولأأأأأة مون اعتأأأأأدام الأأأأأدول تعسأأأأأفا  ن
اللج ة الدولية للصليب اامحر أحلت مائ ا   مشرط ملشارمتها  على أهنا قأد تتحقأق بصأفة  ولك 

و و أأأ ا الأأأ هج  يف حأأأدوم مأأأا تعكسأأأه (217)مسأأأتقلة مأأأ  رغبأأأة أسأأأري حأأأرب يف أن ينُعأأأام دىل وط أأأه
فرض الت اما  مطلقا  سإلعأامة دىل الأوط و غأري ال ت 118ممارسة الدول ااطرا   ينوحي أبن املامة 
أأر تفسأأريا  أضأأيق أبهنأأا تقضأأي بوجأأوب  118أن ذلأأك ال ينعأأر سلضأأرورة أن املأأامة  ين بغأأي أن تُفسَّ

عد  دعامة أسري احلرب دىل وط ه رغم درامتأهو وجأاءت يف مراسأة اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر 
 أل : 128مقيقة يف شرحها القاعدة ع  القانون الدويل اإلنساين العريف مالحظة 

خيشأأى ‘وفقأا  التفاقيأأة ج يأأ  الرابعأأة  ال ملأأوو نقأأ  أي شأأخص حم أأي دىل بلأأد  
مأأ   45مأ  املأامة  4لالفقأأرة ‘ فيأه االضأطهام بسأبب آرائأأه السياسأية أو عقائأد  الدين يأة

اتفاقيأأأة ج يأأأ  بشأأأفن محاينأأأة ااشأأأخاص املأأأدنيني وقأأأت احلأأأرب و ويف حأأأني أن اتفاقيأأأة 
حبيأأث  1949لثالثأأة ال تتضأأ   حك أأا  ممأأاثال   فأأ ن امل ارسأأة تطأأورت م أأ  عأأا  ج يأأ  ا

أن أطرا  ال  اع  سواء أمان موليا  أ  غري مويل  قبلأت يف مأ  ع ليأة دعأامة دىل الأوط  
قامأأأأت فيهأأأأا اللج أأأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأر بأأأأدور الوسأأأأيط احملاينأأأأد  شأأأأروط اللج أأأأة 

لج ة سلتحري قب  اإلعامة دىل الأوط  )أو اإلفأراج لل شارمة  مبا يف ذلك دمكانية قيا  ال
يف حالأأة نأأأ اع مسأأألح غأأأري مويل( مأأأ  خأأأالل دجأأراء مقابلأأأة علأأأى انفأأأرام مأأأع ااشأأأخاص 

 و(218)املع يني ملعرفة ما دذا مانوا ينرغبون يف أن ينعاموا دىل أوطاهنم )أو أن ينفرج ع هم(
احلأاالت الأت  يفسأري احلأرب درامة أالأدول قبلأت سلتحقأق مأ  وتوحي  أ   الصأيغة أبن  (16)

تشرتك فيها اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر والأت أبأدت فيهأا امل ظ أة  أ ا الشأرطو وقأد خرجأت 
 2004و وينأأ ص مليأأ  امل لكأأة املتحأأدة لعأأا  (219)الأأدول مأأ   أأ   امل ارسأأة سسأأت تاجات خمتلفأأة

 على ما ينلي:
دعأامة أسأرى  ملأب  اك مسفلة موضع جدل أمرب أال و ي مسفلة ما دذا مان  

احلأرب دىل أوطأأاهنم ولأأو مأأان ذلأأك رغأأم درامهتأأمو وتشأأري ممارسأأة الأأدول يف الفأأرتة ااخأأرية 

__________ 

 (216) C. Shields Delessert, Release and Repatriation of Prisoners of War at the End of Active Hostilities 

(Zurich, Schulthess, 1977), pp. 145-156 and pp. 171-175 ؛ انظأر ع ومأا  في أا ينتعلأق بواجأب اإلعأامة دىل
 S. Krähenmann, "Protection of prisoners in armed conflict", in The Handbook ofالأأوط   

International Humanitarian Law, 3rd ed., D. Fleck, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), 

pp. 359-412, at pp. 409-410و 
ومأأ     حتأأاول اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر  مأأ  خأأالل مشأأارمتها  التوفيأأق بأأني املصأألحة يف تسأأرينع اإلعأأامة  (217) 

 ”Krähenmann, “Protection of prisoners in armed conflict :دىل الأوط  واحأرتا  درامة أسأرى احلأرب )انظأر
 (وpp. 409-410أعال (   216)احلاشية 

 (218) 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 
 (219) 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 http://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule128_sectiondو 

http://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule128_sectiond
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ين بغأي  دىل أهنا ال ين بغي أن تفعأ  ذلأكو وت أتهج امل لكأة املتحأدة سياسأة تقضأي أبنأه ال
 و(220)دعامة أسرى احلرب دىل أوطاهنم رغم درامهتم

ب" و"ين بغأأي" معأأا  علأأى أن امل لكأأة املتحأأدة  "ملأأ للفظأأيوينأأدل  أأ ا االسأأتخدا  احملأأدم  (17)
علأأى غأأرار مول أخأأرى  تأأرى أن امل ارسأأة الالحقأأة تأأدل علأأى تفسأأري لل عا أأدة مفأأام  أن اإلرامة 

 و(221)املعل ة اسري احلرب وك  احرتامها ودن مان ذلك ال ينل   سلضرورة
ة الأأدول احلاجأأة دىل وتثبأأت اامثلأأة السأأابقة املسأأت دة مأأ  السأأوابق القضأأائية ومأأ  ممارسأأ (18)

تأأوخي الدقأأة يف حتدينأأد وتفسأأري االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة  وال سأأي ا معرفأأة مأأا دذا  
مانأأت ااطأأرا  تتخأأ   ستفأأاق أو مب ارسأأة  موقفأأا  بشأأفن تفسأأري معا أأدة مأأا  أو مأأا دذا مانأأت 

 و(222)مدفوعة سعتبارات أخرى

 عا دة مؤقتا  أو وضع تدابري مؤقتةاملعد  تطبيق  - 1الثانية م  الفقرة  اة لة  
توضيحية ال غأريو و أي تشأري علأى وجأه التحدينأد دىل نأوعني  1اة لة الثانية م  الفقرة  (19)

م  احلاالت ين بغي متيي مها ع  امل ارسة املتبعة في ا ينتعلق بتفسري معا دة  وتفسح جمأاال  حلأاالت 
 ا القبي و أخرى م   

رتمة ال تأأدل سلضأأرورة علأأأى وجأأوم اتفأأاق بأأأني ااطأأرا  بشأأأفن فامل ارسأأة الالحقأأة املشأأأ (20)
تفسأأري معا أأدة مأأا  ولكأأ  وكأأ  أن تأأدل عوضأأا  عأأ  ذلأأك علأأى اتفأأاق بي هأأا علأأى عأأد  تطبيأأق 

و (224)((modus vivendi) )تأأدابري مؤقتأأة   أو علأأى اتفأأاق علأأى ترتيأأب ع لأأي(223)املعا أأدة مؤقتأأا  
 وينبني املثال التايل     املسفلةو

لتحسأني حأال اةرحأى واملرضأى سلقأوات  1864مأ  اتفاقيأة ج يأ  لعأا   7املامة وت ص  (21)
املسأألحة يف امليأأأدان علأأى أن ينُعت أأأد "علأأأم مميأأ  وموحأأأد ينشأأأري دىل املستشأأفيات وعأأأرست اإلسأأأعا  

__________ 

 (220) United Kingdom, 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 
 .United States, Department of Defense, Law of War Manual (2015, updated 2016), sectانظر أينضا :  (221) 

9.37.4.2.: “[T]he [Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War] does not itself 

change accepted principles of international law under which asylum is applicable to [prisoners of 

war], and the Detaining Power may, but is not required to, grant asylum” :و متأأأاح يف
www.defense.govو 

 (222) A/CN.4/671 و انظأر أينضأا : 18-11  الفقأراتL. Crema, "Subsequent agreements and subsequent 

practice within and outside the Vienna Convention", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice 
 وpp. 25-26أعال (   25)انظر احلاشية 

 و71  الفقرة 46  الصفحة A/CN.4/671انظر  (223) 
 (224) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعأال (  22)انظأر احلاشأية pp. 234-235, para. 

؛ p. 14, at pp. 65-66, paras. 138-140أعأال (   22)انظر احلاشية  Pulp Mills on the River Uruguay؛ 40
J. Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna Convention on the Law 

of Treaties”, in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  أعأال (   25)انظأر احلاشأيةp. 32 ؛ ولالطأالع
 J.R. Crook, “Contemporary practice of the United؛ و72  الفقأرة A/CN.4/671علأى مثأال آخأر  انظأر 

States”, American Journal of International Law, vol. 105 (2011), pp. 775 et seq., at pp. 809-812و 

http://www.defense.gov/
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 وخأالل احلأرب الروسأية (225)وأفرقة اإلجأالءو ووو لو حي أ  العلأم صأليبا  أمحأر علأى خلفيأة بيضأاء"
  أعل أأأأت اإلمرباطورينأأأأة العث انيأأأأة أهنأأأأا ستسأأأأتخد  يف 1878-1877ت يف الفأأأأرتة الرتميأأأأة الأأأأت مار 

املستقب  عل ا  حي   اهلالل اامحر على خلفية بيضاء لإلشارة دىل عرست اإلسعا  التابعة هلا  مأع 
احأأأرتا  العلأأأم احلامأأأ  للصأأأليب اامحأأأر م شأأأارة تسأأأتوجب محاينأأأة عأأأرست اإلسأأأعا  التابعأأأة للعأأأدو  

شأأأارة امل يأأأ ة امل صأأأوص عليهأأأا يف االتفاقيأأأة "حالأأأت حأأأىت اآلن مون ممارسأأأة ترميأأأا وصأأأرحت أبن اإل
و وأمى  أأأأ ا اإلعأأأأالن دىل (226)حقوقهأأأأا مبوجأأأأب االتفاقيأأأأة اهنأأأأا تأأأأؤذي مشأأأأاعر اة أأأأوم املسأأأأل ني"

مراسأأأأالت بأأأأني اإلمرباطورينأأأأة العث انيأأأأة وسوينسأأأأرا )بصأأأأفتها ومينأأأأع االتفاقيأأأأة( وااطأأأأرا  ااخأأأأرى  
و ويف مأأأؤمتري ال أأأاي للسأأأال  (227)الل اامحأأأر ولكأأأ  خأأأالل ال أأأ اع فقأأأطأسأأأفر عأأأ  قبأأأول اهلأأأ مأأأا

  1864لعأأأأا  سأأأأتعراض اتفاقيأأأأة ج يأأأأ  ال 1906عأأأأا    وخأأأأالل مأأأأؤمتر 1907و 1899 لعأأأأامي
طلبأأت اإلمرباطورينأأة العث انيأأة وبأأالم فأأارس وسأأيا  دمراج دشأأارات اهلأأالل اامحأأر  وااسأأد والشأأ س 

و غأأأري أن اإلمرباطورينأأأة العث انيأأأة (228)ة  ولكأأأ  مون جأأأدوىاامحأأأرين   واملشأأأع  اامحأأأر يف االتفاقيأأأ
و ولكأ  (229)1906وبالم فارس حظيتا على ااق  بقبول "حتفظأات" أبأدات ا هلأ ا الغأرض يف عأا  

ال ينأدل علأى أن ااطأرا  قبلأت  1906قبول حتفظات اإلمرباطورينأة العث انيأة وبأالم فأارس يف عأا  
بفعأأأ  ممارسأأأة  1906ت بطرينقأأأة معي أأأة قبأأأ  عأأأا  قأأأد ُفسأأأر  1864أن تكأأأون اتفاقيأأأة ج يأأأ  لعأأأا  

ينُعأأرتض عليهأأاو بأأ  اعتُأأرب ساحأأرى أن ممارسأأة اإلمرباطورينأأة العث انيأأة وبأأالم فأأارس  حأأىت  الحقأأة م
  ولك هأا قُبلأت بوصأفها تأدبريا  1864على ااق   غأري مشأ ولة ستفاقيأة ج يأ  لعأا   1906 عا 

 لت امات العامة امل صوص عليها يف املعا دةومؤقتا  واستث ائيا  م يندخ  أي تغيري على اال

 أشكال مت وعة  -2الفقرة   
 أأو االعأأرتا  مبختلأأ  ااشأأكال الأأت  6مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  2الغأأرض مأأ  الفقأأرة  (22)

)أ( 3وكأأ  أن تتخأأ  ا االتفاقأأات الالحقأأة أو امل ارسأأات الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرتني الفأأرعيتني 
ت ة أأأة القأأأانون الأأأدويل أبن امل ارسأأأة الالحقأأأة يف دطأأأار الفقأأأرة و وقأأأد أقأأأر 31و)ب( مأأأ  املأأأامة 

تتأفل  مأ  أي "سألوك" يف تطبيأق معا أدة  مبأا يف ذلأك االمت أاع   31)ب( م  املأامة 3الفرعية 
و وحسأأب (230)يف سأأ  سأأرو  معي أأة  مأأ  شأأفنه أن ينسأأهم يف دنشأأاء اتفأأاق علأأى تفسأأري املعا أأدة

لوك املوجه  و اخلارج  مثأ  التصأرفات والبيأاانت الرمسيأة املعا دة املع ية  ال ينقتصر   ا على الس
والتصأأأوينت علأأأى الصأأأعيد الأأأدويل  بأأأ  ينشأأأ   أينضأأأا  التصأأأرفات التشأأأرينعية والت في ينأأأة والقضأأأائية 

__________ 

 و ICRC, International Red Cross Handbook, 12th ed. (Geneva, 1983), p. 20 انظر: (225) 
 (226) “Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blessés”, No. 29 (January 1877), pp. 35-

37, quoted in F. Bugnion, The Emblem of the Red Cross. A Brief History (Geneva, ICRC, 1977), p. 15و 
)انظأر  … No. 31 (July 1877), p. 89, quoted in Bugnion, The Emblem of the Red Crossاملرجأع نفسأه   (227) 

 وp. 18أعال (   226احلاشية 
 (228) Bugnion, The Emblem of the Red Cross …  أعال (  226)انظر احلاشية pp. 19-31و 
 Bugnion, The Emblem of the Red  انظأر: 1923حأ ت مصأر حأ ومها بعأد انضأ امها دىل االتفاقيأة يف عأا   (229) 

Cross …  أعأال (   226)احلاشأيةpp. 23-26  اقيأات ج يأأ     اترينأأخ ت قأيح اتف1929؛ وم ينتسأأ  سأوى يف عأا
بعأأأد دعأأأالن ترميأأأا وبأأأالم فأأأارس ومصأأأر أن اسأأأتخدا  العالمأأأات ااخأأأرى أضأأأحى أمأأأرا  واقعأأأا  وأهنأأأا اسأأأُتخدمت يف 
امل ارسة مون أن ين شف ع  ذلك أي اعرتاضأات  االعأرتا  يف هناينأة اامأر بعالمأت اهلأالل اامحأر وااسأد والشأ س 

قيأأة ج يأ  لتحسأني حأال اةرحأأى واملرضأى سلقأوات املسأألحة ( مأ  اتفا2)19اامحأرين  رمأ ين  مميأ ين  مبوجأأب املأامة 
 و(League of Nations, Treaty Series, vol. 118, No. 2733, p. 303)  1929يف امليدان لعا  

   أعال و4شرح مشروع االست تاج م   (20)-(17انظر الفقرات ) (230) 
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مولأأة طأأر  أو  سسأأم جهأأات مأأ  غأأري الأأدولالصأأامر عأأ  سأألوك ال حأأىتالداخليأأة  وقأأد ينشأأ   
و وم    ال ينل   أن ينستويف السألوك (231) في  اأمثر  وينقع يف نطاق ما تعترب  املعا دة أشكال ت

  أي 31)ب( مأأ  املأأامة 3الفأأرمي  الأأ ي قأأد ينسأأهم يف ممارسأأة الحقأأة يف دطأأار الفقأأرة الفرعيأأة 
 و (232)معاينري رمسية حمدمة

و (233)وامل ارسة الالحقة على الصأعيد الأدويل ال ينلأ   سلضأرورة أن تكأون سألوما  مشأرتما   (23)
ا  قأأد ينكفأأيو ومعرفأأة مأأا دذا مأأان القيأأا  ب شأأاط مأأواو ملسأأد سلفعأأ  فسأألوك مأأواو تسأألكه ااطأأر 

تفامهأأأا  مشأأأرتما  )اتفاقأأأا ( مافيأأأا  بشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة يف قضأأأية معي أأأة  أأأو سأأأؤال مسأأأتق  )انظأأأر 
و ووكأ  العثأور علأى اتفاقأات الحقأة يف معا أدات (234)  أمان (1  الفقرة 10مشروع االست تاج 

و ووكأ  العثأور أينضأا  علأى (235)غأري مل مأة مثأ  مأ مرات التفأا ممل مة قانوان  ومأ لك يف صأكوك 
  11اتفاقأأات الحقأأة يف قأأرارات معي أأة ا أأ  ا مأأؤمتر للأأدول ااطأأرا  )انظأأر مشأأروع االسأأت تاج 

 أمان (و 3و 2و 1الفقرات 

 32حتديند امل ارسة الالحقة مبقتضى املامة  -3الفقرة   
  لأدى حتدينأد امل ارسأة ةمل مأ ةاملفسأر اةهأة علأى أن مأ  مشأروع االسأت تاج  أ ا  3ت ص الفقرة  (24)

قرر  بوجه خاص  مأا دذا مأان سألوك طأر  أو أمثأر سألوما  يف تطبيأق ت  أبن 32الالحقة مبقتضى املامة 
)انظأأأأر مشأأأأروع  32و وقأأأأررت اللج أأأأة ت أأأأاول مثأأأأ   أأأأ   امل ارسأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأى املأأأأامة (236)املعا أأأدة

  7م فصأأأألة توخيأأأأا  لوضأأأأوح التحليأأأأ  )انظأأأأر مشأأأأروع االسأأأأت تاج  يف فقأأأأرة (237)(3  الفقأأأأرة 4االسأأأأت تاج 
  أمان (  غأأري أهنأأا ال ترينأأد بأأ لك التشأأكيك يف وحأأدة ع ليأأة 3  الفقأأرة 9  ومشأأروع االسأأت تاج 2 الفقأأرة

التفسأأأأأريو واالعتبأأأأأارات الوجيهأأأأأة لتحدينأأأأأد االتفاقأأأأأات الالحقأأأأأة وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة مبقتضأأأأأى الفقأأأأأرتني 
  ت طبأأق أينضأأا   مأأع دجأأراء التعأأدين  الأأ ي ينقتضأأيه اخأأتال  احلأأال  31املأأامة  )أ( و)ب( مأأ 3 الفأأرعيتني

و ومأأأ     فاالتفاقأأأات الأأأت ال تشأأأ   مجيأأأع أطأأأرا  32علأأأى حتدينأأأد امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى املأأأامة 
 و32معا دة بشفن تفسري املعا دة أو تطبيقها  ي شك  م  أشكال امل ارسة الالحقة مبقتضى املامة 

__________ 

)احلاشأية  ”… Boisson de Chazournes, “Subsequent practiceأعأال ؛  5شأرح مشأروع االسأت تاج  مثال   انظر (231) 
-pp. 257أعأال (   19)احلاشأية  Gardiner, Treaty Interpretation؛ pp. 54, 56 and 59-60أعأال (   38

-Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at pp. 42؛ انظأر أينضأا : 259

45, paras. 103-111 and pp. 48-49, paras. 119-122, and p. 50, para. 126 ؛Dörr, “Article 31 …” 
 وpp. 597-598, para. 79أعال (   61)انظر احلاشية 

 (232) Gardiner, Treaty Interpretation  أعال (  19)انظر احلاشية pp. 254-255و 
 (233) Case concerning the Temple of Preah Vihear  أعأال (  110)انظأر احلاشأية p. 33 ؛Kasikili/Sedudu 

Island  أعال (  22)انظر احلاشيةp. 1213, para. 17, Dissenting Opinion of Judge Parra-Arangurenو 
 (234) 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. 258؛ لكأ  انظأر 
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at pp. 

83-84, para. 117تشأك  ملأيال  علأى اتفاقه أا ال  اع   حيث اعرتفت احملك ة أبن االمتياوات امل  وحة م  طريف 
 أعال (و 231)احلاشية  Maritime Dispute (Peru v. Chile)الض ر؛ انظر أينضا : 

 (235) Gardiner, Treaty Interpretation  أعال (  19)انظر احلاشية pp. 244 and 250و 
 و5-3  الفقرات A/CN.4/671أعال ؛ و  ( م    ا الشرح4)-(1انظر الفقرات ) (236) 
   أعال و2مشروع االست تاج م  شرح  (10انظر الفقرة ) (237) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
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 مأأأ مرةُ ينضأأأم عأأأدما  مأأأ  أطأأأرا  املعا أأأدة ال مجيعهأأأا مثلأأأة علأأأى ترتيأأأب ع لأأأي اامأأأ  و  (25)
الأأأأوالايت املتحأأأأدة اامرينكيأأأأة وأمانأأأأة يف ال قأأأأ   ووارةبأأأأني  2011 متوو/ينوليأأأأه 6التفأأأأا م املؤرخأأأأة 

االتصأأأأاالت وال قأأأأ  يف الأأأأوالايت املتحأأأأدة املكسأأأأيكية بشأأأأفن خأأأأدمات الشأأأأح  الدوليأأأأة العأأأأابرة 
و ف  مرة التفا م ال تشري دىل م أدا  الطأر  الثالأث يف اتفأاق (238)تللحدوم سستخدا  الشاح ا

التجارة احلرة امرينكا الش الية  وت ص على أهنا أُبرمت "مون دخأالل حبقأوق والت امأات الأوالايت 
املتحدة واملكسيك مبوجب اتفأاق التجأارة احلأرة امرينكأا الشأ الية"و وتأوحي  أ   املالبسأات أبن 

عى أهنأأا تشأأك  ترتيبأأا  ينتعلأأق بتفسأأري  أأ ا االتفأأاق مبقتضأأى دحأأدى الفقأأرتني مأأ مرة التفأأا م ال ينُأأد
ب  تظ  جمرم ترتيب ع لي بني عأدم حمأدوم   32واملامة   31)أ( أو )ب( م  املامة 3الفرعيتني 

 م  ااطرا و 
  7االستنتاج 

 اآلاثر احملتملة لةتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة يف التفس 
مأأ   3قأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة تسأأهم االتفا -1 

معا دة ماو وقد ينفضأي  معد  بتفاعلها مع وسائ  تفسري أخرى  يف توضيح 31 املامة
ذلك دىل تضييق نطاق التفسريات احملت لأة أو توسأيعه أو حتدينأد  علأى  أو آخأر  مبأا يف 

 ا دة ل طرا وذلك أي نطاق مل ارسة السلطة التقدينرينة الت  ّوهلا املع

أينضأأأا  يف توضأأأأيح  32تسأأأهم امل ارسأأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى املأأأأامة  وكأأأ  أن -2 
 ماو معد معا دة
فأأأأرتض أن تقصأأأأد أطأأأأرا  معا أأأأأدة  مبوجأأأأب اتفأأأأاق أو ممارسأأأأأة يف ينُ  -3 

ينُعأأرت  ع ومأأا  نمكانيأأة  تطبيأأق املعا أأدة  تفسأأري املعا أأدة ال ت قيحهأأا أو تعأأدينلهاو وال
  مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا خُيأأ ها مب ارسأأة الحقأأة ل طأأرا و والت قأأيح معا أأدة أو تعأأدينل

سلقواعأأد املتعلِّقأأة بت قأأيح أو تعأأدين  املعا أأدات مبوجأأب اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات 
 ومبوجب القانون الدويل العريفو 

 العرح  

 ماتوضيح معد معا دة  - 1الفقرة م   اة لة ااوىل  
اآلاثر احملت لأة لالتفاقأات الالحقأأة وامل ارسأة الالحقأة يف تفسأأري  7ينت أاول مشأروع االسأأت تاج  (1)

معا دة ماو والغرض م ه بيأان الكيفيأة الأت وكأ  أن تسأهم إأا االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة 
الالحقأأأة وامل ارسأأأة  علأأأى وجأأأوب ال ظأأأر دىل االتفاقأأأات 1يف توضأأأيح معأأأد املعا أأأدةو وتشأأأدم الفقأأأرة 

__________ 

 (238) Crook, “Contemporary practice of the United States”  أعأال (   224)انظأر احلاشأيةpp. 809-812 : ؛ انظأر أينضأا
Mexico, Diario Oficial de la Federación (7 July 2011), "Decreto por el que se 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://www.dof.gob.mx/
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و ومأ  (239)(5  الفقأرة 2 تفاعلها مع أموات تفسأري أخأرى )انظأر مشأروع االسأت تاج الالحقة يف دطار
   ف ن االتفاقات وامل ارسة الالحقة ليست سلضرورة قطعية يف حد ذاهتاو

كون لالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقأة  مثأ  مجيأع أموات التفسأري  آاثر خمتلفأة توقد  (2)
ا دة  و ي ع لية ت طوي على دينالء اال ت ا  امل اسب يف م  قضأية يف الع لية التفاعلية لتفسري مع

و وسلتأايل فأ ن مراعأاة االتفاقأات الالحقأة (240)"وحيأدة معي ة لشىت أموات التفسأري يف "ع ليأة مرمبأة
وكأأ  أن تسأأهم يف دينضأأاح معأأد  32واملأأامة  31مأأ  املأأامة  3وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة 

تضأأييق )حتدينأأد( نطأأاق خمتلأأ  املأأدلوالت امل ك أأة ملصأأطلح معأأني أو  مأأ  حيأأث  (241)معا أأدة مأأا
أمان (و  (11( و)10( و)7( و)6( و)4)حكأأأم معأأأني  أو نطأأأاق املعا أأأدة مكأأأ  )انظأأأر الفقأأأرات 

أوسأعو وأخأريا   وكأ   ا  تفسأري   اأتميأد مأ  حيأثينضأاحا مأ لك يف اإلتلك املراعاة   تسهموك  أن و 
 نطأأأاقالتفسأأأريات احملت لأأأة املتاحأأأة ل طأأأرا   مبأأأا يف ذلأأأك  أن تسأأأهم تلأأأك املراعأأأاة يف فهأأأم نطأأأاق

 أمان (و (15)-(12)ممارسة السلطة التقدينرينة الت  ّوهلا املعا دة ل طرا  )انظر الفقرات 
وعأأأامة مأأأا تبأأأدأ احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة اسأأأتدالهلا يف قضأأأية معي أأأة بتحدينأأأد  (3)

و أمأأأأأأا االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة (242)"املعأأأأأأد العأأأأأأامي" ملصأأأأأأطلحات املعا أأأأأأدة
فاالستدالل إا غالبا  ما ينبدأ يف مرحلة الحقة ع دما تستفسر احملامم ع ا دذا مان ذلك السألوك 
ينؤمأأد أو ينعأأدل ال تيجأأة املتوصأأ  دليهأأا عأأ  طرينأأق التفسأأري ااول لل عأأد العأأامي )أو مأأ  خأأأالل 

ال تأأأأأوم أن ت قأأأأأ  املعأأأأأد العأأأأأامي ملصأأأأأطلح و ودذا مانأأأأأت ااطأأأأأرا  (243)أموات تفسأأأأأري أخأأأأأرى(
  فأأ ن االتفاقأأأات الالحقأأة وامل ارسأأأة 31مأأ  املأأأامة  4معأأأد خاصأأا  حسأأأب مأأدلول الفقأأأرة  ودمنأأا

الكيفية  (244)أن تسلط الضوء على   ا املعد اخلاصو وتوضح اامثلة التاليةأينضا  الالحقة وك  
بوصأأفها أموات تفسأري  يف دطأأار تفاعلهأأا  الأت وكأأ  إأا لالتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأة الالحقأأة 

 مع أموات أخرى يف ع لية التفسري  أن تسهم يف دينضاح معد معا دةو 
فأأأأأأأأي ك  أن تسأأأأأأأأاعد االتفاقأأأأأأأأات الالحقأأأأأأأأة وامل ارسأأأأأأأأة الالحقأأأأأأأأة يف حتدينأأأأأأأأد "املعأأأأأأأأد  (4)

ملصطلح معني بتفميد تفسأري ضأيق ملختلأ  سأالل معأد  أ ا املصأطلحو ومأان  أ ا  أو  العامي"
__________ 

 أعال و  (15)-(12  الفقرات )5  الفقرة 2مشروع االست تاج  شرحانظر  (239) 
 واملرجع نفسه (240) 
تفسأأأأأريينة( مأأأأأ  مليأأأأأأ  امل ارسأأأأأة املتعلأأأأأأق )تعرينأأأأأ  اإلعأأأأأأالانت ال 2-1ينتبأأأأأع يف املصأأأأأطلحات املبأأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  (241) 

هتأأد  بأأه  ووودعأأالان  انفأأراماي  ‘ اإلعأأالن التفسأأريي‘ينعأأر "سلتحفظأأات علأأى املعا أأدات الأأ ي وضأأعته اللج أأة: 
)الواثئأأأق الرمسيأأأة  "ومعأأأد أو نطأأأاق املعا أأأدة أو بعأأأض أحكامهأأأا دينضأأأاحلمولأأأة أو م ظ أأأة موليأأأة  دىل حتدينأأأد أو 

(و 2-1  الفصأ  الرابأع  املبأدأ التأوجيهي A/66/10) 10مسة والستون  امللحق رقأم للج عية العامة  الدورة السا
 و(A/66/10/Add.1( )18  الفقرة )2-1املبدأ التوجيهي شرح انظر أينضا  

 Competence of the Generalأعأأال ؛   2مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  5الفقأأرة  شأأرح مأأ ( 14انظأأر الفقأأرة ) (242) 

Assembly regarding Admission to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 4, 

at p. 8و 
–p. 656, paras. 59عأال (  أ 22)احلاشأية  Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan مأثال : انظأر (243) 

61 and p. 665, para. 80; Territorial Dispute  أعأأال (  22)احلاشأأية p. 34, paras. 66–71; Dispute 

regarding Navigational and Related Rights  أعأال (   22)احلاشأيةp. 290, Declaration of Judge ad hoc 

Guillaumeو 
 25)احلاشأأية  "Nolte, "Jurisprudence under special regimes :علأأى م ينأأد مأأ  اامثلأأة  انظأأر لالطأأالع (244) 

 وpp. 210-306أعال (  

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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حيأث قأررت حمك أة  مشروعية التهديند ساسلحة ال ووينة أو استخدامهايف فتوى  (245)مثال   احلال
 ااسلحة السامة": العدل الدولية أن عباريت "السم أو

فهأأم م ه أأأا يف ممارسأأة الأأأدول  مبع امهأأأا العأأامي  أهن أأأا تشأأ الن ااسأأألحة الأأأت ينُ  
و و أأ   امل ارسأأة واضأأحة  ينكأأون أثر أأا الرئيسأأي  أو حأأىت احلصأأري   أأو التسأأ يم أو اخل أأق

 و(246)وم تعترب أطرا  ذين ك الصكني أن العبارتني تشريان دىل ااسلحة ال ووينة
امل ارسة الالحقة حصر معد مصطلح عأا  يف معأد واحأد  تتال وم  جهة أخرى  قد  (5)

  رعأأااي الأأوالايت املتحأأدة اامرينكيأأة يف املغأأربو ففأأي قضأأية (247)فقأأط مأأ  خمتلأأ  املعأأاين امل ك أأة
 على سبي  املثال  أمدت احملك ة أن: 

االنطبأأاع العأأا  الأأ ي ينتولأأد عأأ  مراسأأة املأأوام ذات الصأألة  أأو أن املسأأؤولني عأأ  دمارة  
 استخدموا مجيع ع اصر التقييم املتاحة هلم  ودن م ينك  موما  بطرينقة متسقةوووو اة ارك 
عأدة قطعيأة ال تضأع أي قا 95ويف س   أ   الظأرو   تأرى احملك أة أن املأامة  

بشفن ال قطة موضوع اخلال و وتقتضي تفسريا  أمثر مرونة مأ  التفسأريات الأت حأاجج 
 و(248)إا الطرفان على التوايل يف     القضية

ومأأ  امل كأأ  أن تسأأهم أشأأأكال خمتلفأأة مأأ  امل ارسأأة يف تضأأأييق وتوسأأيع نطأأاق تفسأأأري  (6)
 و(249)خمتل  املصطلحات يف املعا دة نفسها يف آن واحد

تفسأر املعا أدة وفقأا  لل عأد العأامي الأ ي ينعطأى لتعابري أا يف "السأياق الأ ي تأرم فيأه" و  (7)
(و ووك  أينضا  لالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة  يف دطار التفاع  مع 1  الفقرة 31)املامة 
التفسأأأأري  أأأأ   سلأأأأ ات  أن تسأأأأهم يف حتدينأأأأد تفسأأأأري أضأأأأيق أو أوسأأأأع ملصأأأأطلح ينأأأأرم يف وسأأأأيلة 
 سمل ظ أأأة االستشأأأارينة احلكوميأأأة الدوليأأأة لل الحأأأة البحرينأأأةو ويف الفتأأأوى اخلاصأأأة (250)مأأأا معا أأأدة

أمرب بلدان مالكة للسف "  ووومثال   مان على حمك ة العدل الدولية أن حتدم معد عبارة "مثانية 

__________ 

 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary :انظأر أينضأا   (245) 

Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para. 30; Land and Maritime 

Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 

1998, p. 275, at p. 306, para. 67; Competence of Assembly regarding admission to the United 

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 4, at p. 9و 
 (246) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 

at p. 248, para. 55و 
 (247) Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15, at p. 25و 
 (248) 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 
 ,Certain Expenses of the United Nations (Article 17 :مأأع مراعأأاة مأأا ينقتضأأيه اخأأتال  احلأأالنظأأر  ا (249) 

paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151 حيأث  
فسأأرت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأة مصأأأطلح "املصأأأروفات" تفسأأريا  واسأأأعا  ومصأأأطلح "ااع أأال" تفسأأأريا  ضأأأيقا  يف ضأأأوء 

 وat pp. 158–161 (“expenses”) and pp. 164–165 (“action”)امل ارسة الالحقة ل مم املتحدة  
 Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and مأثال :انظأر  (250) 

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 87, para. 40و 
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و وملأا مأان  أ ا املفهأو  (251)مأ  اتفاقيأة امل ظ أة البحرينأة الدوليأة 28مبقتضى الفقرة )أ( مأ  املأامة 
"أمأأرب بلأأدان مالكأأة للسأأف " ينسأأ ح بتفسأأريات خمتلفأأة )مالتحدينأأد بواسأأطة "احل ولأأة املسأأجلة" 

"ملكيأأأة الرعأأأااي"(  وملأأأا م تكأأأ    أأأاك ممارسأأأة ذات صأأألة تتبعهأأأا امل ظ أأأة أو ينتبعهأأأا أعضأأأاؤ ا  أو
نفسها  ف ن احملك ة ةفت دىل ممارسات متبعأة يف دطأار أحكأا   28)أ( م  املامة  مبوجب الفقرة

 ى يف االتفاقية ورأت ما ينلي:أخر 
ينق أع  ووو  ا االعت ام على احل ولة املسجلة يف دنفاذ خمتل  أحكا  االتفاقية  

)أ(  28احملك أأأأة أبن تأأأأرى أن مأأأأ  غأأأأري املأأأأرجح أنأأأأه مأأأأان ينُتأأأأوخى ع أأأأد صأأأأياغة لاملأأأأامة 
ودمراجها يف االتفاقية أن يُنستخد  أي معيار آخر غري احل ولأة املسأجلة يف حتدينأد أمأرب 

 و (252)لدول املالكة للسف ا
"موضأوع املعا أدة وغرضأها"  31مأ  املأامة  1ودىل جانب ال ص والسأياق  تأويل الفقأرة  (8)

و ووكأأأ  أن تسأأأهم االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة أينضأأأا  يف دينضأأأاح (253)أمهيأأأة لتفسأأأري ا
عا أأدة وغرضأأها" "موضأأوع امل ب  أو التوفيأأق بأأني حأأاالت االعتأأدام (254)موضأأوع املعا أأدة وغرضأأها
 وأموات تفسري أخرىو

  (255)تعيأأأني احلأأأدوم البحرينأأأة يف امل طقأأأة الواقعأأأة بأأأني غرين النأأأد واين مأأأايننيففأأأي قضأأأيت  (9)
  علأأأى سأأأبي  املثأأأال  أوضأأأحت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة موضأأأوع وغأأأرض (256)وامل صأأأات ال فطيأأأة

احلأدوم الربينأة والبحرينأة بأني  املعا دات الث ائية سإلحالأة دىل امل ارسأة الالحقأة للطأرفنيو ويف قضأية
   رأت احملك ة ما ينلي:الكامريون ونيجرياي
 65و 64ينتضح م  نصوص املعا دة وم  امل ارسة الوارم حتليلها يف الفقأرتني  

أعال  أن  يئة حوض حبرية تشام م ظ ة مولية متارس صالحياهتا ضأ   م طقأة جغرافيأة 
__________ 

 (251) United Nations, Treaty Series, vol. 289, No. 4214, p. 3و 
 (252) Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative 

Organization, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169؛169-167انظأر أينضأا  الصأفحات  ؛ 
obiter dicta: Proceedings pursuant to the OSPAR Convention (Ireland-United Kingdom), 2 July 

2003, UNRIAA, vol. XXIII (Sales No. E/F.04.V.15), pp. 59–151, at p. 99, para. 141و 
 (253) Gardiner, Treaty Interpretation  أعال (   19)انظر احلاشيةpp. 211 and 219و 
 Legal Consequences for States of the Continued Presence ofانظأر أينضأا :  ؛pp. 212-215املرجأع نفسأه   (254) 

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. 53 ؛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. 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 ..."  أعأال (   191)انظأر احلاشأيةpp. 52-54; Crema, "subsequent agreements 

and subsequent practice …"  أعال (   222)احلاشيةp. 21و 
 (255) Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 

1993, p. 38, at p. 50, para. 27و 
 (256) Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objection, 

Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, at pp. 813 and 815, paras. 27 and 30و 
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لقة بصون السأال  واامأ  الأدوليني علأى معي ة؛ غري أن غرضها ليس تسوينة املسائ  املتع
 و(257)صعيد دقلي ي  وب لك ال ين طبق عليها الفص  الثام  م  امليثاق

 احملت   أو توسيعه أو حتديند  على  و آخرنطاق التفسري تضييق  - 1الفقرة  م  اة لة الثانية  
صأأر علأأى اإلسأأها  تؤمأأد ممارسأأة الأأدول أن االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة ال تقت (10)

يف حتدينأأأد معأأأد مصأأأطلح مأأأ  املصأأأطلحات مأأأ  حيأأأث تضأأأييق نطأأأاق املعأأأاين امل ك أأأة للحقأأأوق 
وااللت امات ال اشئة مبوجأب املعا أدة  بأ  وك هأا أينضأا  أن تشأري دىل نطأاق أوسأع مأ  التفسأريات 

 و(258)أو دىل نطاق معني مل ارسة السلطة التقدينرينة الت مت حها املعا دات للدول احملت لة

مأ  اتفاقيأة الطأريان املأدين  5فعلى سبي  املثال  مع أن املعد العامي ملصطلحات املأامة  (11)
ال ينقتضي في ا ينبدو حصأول طأائرة مسأتفجرة علأى دذن سهلبأوط و أي يف طرينقهأا دىل  (259)الدويل

وجهتهأأا  فأأ ن ممارسأأات مأبأأت عليهأأا الأأدول م أأ  أمأأد طوينأأ  تقتضأأي احلصأأول علأأى  أأ ا اإلذن 
و و  أأاك حالأأة (260)نأأه ينقتضأأي احلصأأول علأأى اإلذنأبقبأأول عأأا  أبن ينفسأأر  أأ ا احلكأأم  أمت دىل

  (261)1961 مأ  اتفاقيأة فيي أا للعالقأات الدبلوماسأية لعأا  22( مأ  املأامة 3أخرى  ي الفقرة )
الت ت ص على أن تكون لوسائ  ال ق  التابعة للبعثة حصانة م  دجأراءات التفتأيش أو االسأتيالء 

بعثأأأأة دواء مبأأأأاين ومأأأأع أن بعأأأأض أشأأأأكال اإلنفأأأأاذ الأأأأت تقأأأأو  إأأأأا الشأأأأرطة  لت فيأأأأ وأو احلجأأأأ  أو ا
مأأأأا تالقأأأأي احتجاجأأأأات مأأأأ   عأأأأامة  أو مأأأأ  خأأأأالل توقيأأأأ  وسأأأأائ  نقأأأأ  وتفتيشأأأأها  مبلوماسأأأأية 

  فأأأ ن دواحأأأة السأأأيارات الدبلوماسأأأية الأأأت  أأأال  قأأأوانني املأأأرور والوقأأأو  احملليأأأة ينعتأأأرب (262)الأأأدول

__________ 

 ,Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections :انظر أينضا   (257) 

Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, para. 67و 
  ينعأر أن املعا أدة قأد متأ ح ااطأرا  دمكانيأة االختيأار   ا ال ينعأر احت أال وجأوم تفسأريات خمتلفأة ملعا أدة مأا  بأ (258) 

أعأأال (   19   )احلاشأأأيةGardiner, Treaty Interpretationمأ  بأأني جم وعأأة مت وعأأة مأ  ااع أأال املباحأأة  انظأأر: 
pp. 32–33 and p. 268 يف معأرض استشأهام  مبجلأس اللأورمات يف قضأية  R v. Secretary of State for the 

Home Department, ex parte Adan [2001] AC 477 مأ  الضأروري حتدينأد املعأد املسأتق  للحكأم ذي الصألة" :
ووو وسلتايل  م أا  أو احلأال يف املعا أدات املتعأدمة ااطأرا  ااخأرى  ملأب دعطأاء اتفاقيأة  سملوضوع م  املعا دةو

  ومون 1969لمأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا   32و 31 الالجئأأأني معأأأد مسأأأتقال  انبعأأأا  مأأأ  املصأأأامر املأأأ مورة يف املأأأامتني
التطبع سلس ات امل ي ة لل ظا  القأانوين اي مولأة مأ  فأرامى الأدول املتعاقأدةو ومأ  حيأث املبأدأ ال وكأ  أن ينكأون 

أمأأأا يف امل ارسأأة الع ليأأة فأأأاامر مأأرتوك لل حأأأامم  ووو  أأاك سأأوى تفسأأأري حقيقأأي واحأأد ملعا أأأدة مأأ  املعا أأداتو 
الفأأات ع أأدما تواجأأه  أأال  مأأامي بشأأفن مسأأفلة مأأ  مسأأائ  التفسأأريو ولكأأ  يف سأأياق القيأأا  الوط يأأة لتسأأوينة اخل

بأأ لك  ملأأأب عليهأأا البحأأأث عأأ  املعأأأد احلقيقأأي الأأأدويل املسأأتق  لل عا أأأدة  مون التقيأأد مبفأأأا يم ثقافتهأأا القانونيأأأة 
 ,The Law Reports, Appeal Cases 2001, vol. 2الوط يةو فال وك  أن ينكون   اك سوى معد حقيقي واحد" )

at pp. 515-517 (Lord Steyn)و) 
 (259) United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 2و 
 (260) S.D. Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the 

interpretation of treaties", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  أعأال (   25)انظأر احلاشأية
p. 85 ؛A. Aust, Modern Treaty Law and Practice  أعال (   142)انظر احلاشيةp. 215و 

 (261) United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95و 
 (262) E. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oxford 

Commentaries on International Law, 4th ed. (Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 131-133; J. 

Salmon, Manuel de droit diplomatique (Brussels, Bruylant, 1994), p. 208, para. 315و 
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و وتشأأأري  أأأ   امل ارسأأأة دىل أن ا أأأاذ تأأأدابري ج ائيأأأة ضأأأد (263)ة الع ليأأأةمباحأأأا  ع ومأأأا  يف امل ارسأأأ
املرمبأأات الدبلوماسأأية حمظأأور  ومأأع ذلأأك وكأأ  توقيأأ  أو دوالأأة السأأيارات دذا ثبأأت أهنأأا تشأأك  

و ومأأأ   أأأ ا امل طلأأأق  ف عأأأد (264)خطأأأرا  مباشأأأرا  علأأأى املأأأرور و/أو السأأأالمة العامأأأة أو عائقأأأا  هل أأأا
يل نطأاق احل اينأة امل  وحأة لوسأائ  ال قأ   حمأدم سمل ارسأة الالحقأة الأت مصطلح "الت في "  وسلتا

 تتبعها ااطرا و
م  الربوتومول اإلضايف الثاين التفاقيات ج ي   12وينتعلق أحد اامثلة ااخرى سملامة  (12)

 :(265)  الت ت ص على ما ينلي1949لعا  
والوحأدات ووسأائط ال قأ   ملب على أفرام اخلدمات الطبية وأفرام اهليئات الدين ية 

اهلأالل  الط   بتوجيه م  السلطة املختصة املع ية  دبراو العالمأة امل يأ ة للصأليب اامحأر أو
اامحأأأر أو ااسأأأد والشأأأ س اامحأأأرين  علأأأى أرضأأأية بيضأأأاء ووضأأأعها علأأأى وسأأأائط ال قأأأ  

 والط و وملب احرتا      العالمة يف مجيع ااحوالو وملب عد  دساءة استع اهلا
وحي أبن مأأأأ  اإلل امأأأأي للأأأأدول اسأأأأتخدا  العالمأأأأة امل يأأأأ ة لوسأأأأم أفأأأأرام ينأأأأمأأأأع أن لفأأأأغ "ملأأأأب" و 

اخلأأأدمات الطبيأأأة ووسأأأائط ال قأأأ  الطأأأ  يف مجيأأأع الظأأأرو   فأأأ ن امل ارسأأأة الالحقأأأة تشأأأري دىل أن 
و وملأا مانأت اة اعأات املسألحة (266)الدول قأد متلأك سألطة تقدينرينأة معي أة يف تطبيأق  أ ا احلكأم

اخأأرية شأأ ت  ج أأات حتدينأأدا  علأأى قوافأأ  طبيأأة وكأأ  متيي  أأا متييأأ ا  جيأأدا  بسأأبب يف السأأ وات ا
الشأأعار املأأوفر للح اينأأة الأأ ي حت لأأه  امت عأأت الأأدول يف بعأأض ااحيأأان عأأ  وسأأم  أأ   القوافأأ  
بشأأعار مميأأ و ورما  علأأى سأأؤال يف الربملأأان عأأ  امل ارسأأة الأأت تتبعهأأا حكومأأة أملانيأأا يف أفغانسأأتان  

 ما ينلي: ذمرت احلكومة
مث  جهات مسامهة أخرى يف وحدات القأوة الدوليأة لل سأاعدة اام يأة  سأبق  

للقوات املسلحة االحتامينة أن شهدت استهدا  مرمبات طبية حت   شعارات ممي ةو بأ  
ُفض  أحياان  استهدا      الوحدات واملرمبات الطبية  امل ي ة بوضوح بشارات احل اينة 

__________ 

 Department of Foreign Affairs and Trade, Privileges and Immunities of Foreignأسأرتاليا   مأثال :انظأر  (263) 

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)امل لكأة املتحأدة  انظأر  ؛
 Home Office (Lord Elton) in the House of Lords, HL Deb, 12 December :بيأان وميأ  ووينأر الدولأة الربملأاين

1983, vol. 446 cc3-4الأوالايت املتحأدة  انظأر ؛: M. Nash (Leich), “Contemporary practice of the 

United States relating to international law”, American Journal of International Law, vol. 88 (April 

1994), p. 312, at pp. 312–313و 
 (264) Denza, Diplomatic Law …  أعأأال (   262)انظأأر احلاشأأيةpp. 132-133; M. Richtsteig, Wiener 

Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen: Entstehungsgeschichte, 

Kommentierung, Praxis, 2nd ed. (Baden-Baden, Germany, Nomos, 2010), p. 70و 
 أعال و 169انظر احلاشية  (265) 
 (266) 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), paras. 7–12الأ م  أينضأا  صأيغة  رانظأ ؛
 "وsera arboréيف ال ص الفرنسي " قطعية  ااق  املستقب  
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ت القوات املسلحة االحتامينة  وم لك بلجيكا وفرنسا وامل لكأة الت حت لهاو وسلتايل قرر 
املتحأأأدة وم أأأدا والأأأوالايت املتحأأأدة  يف دطأأأار القأأأوة الدوليأأأة لل سأأأاعدة اام يأأأة  تغطيأأأة 

 و(267)شارات احل اينة الت حت لها املرمبات الطبية
تأ ا  سسأتخدا  ينأرى أن االل 12و    امل ارسة الت تتبعها الدول قد تؤمد تفسريا  لل امة  (13)

 يف سرو  استث ائية و ح  امشا  م  السلطة التقدينرينة ل طرا و (268)شارة احل اينة
حقأا  ينبأدو أنأه غأري مشأروط وكأ  أن تثأري  ااطأرا  وأحكا  املعا دات الت مت ح الدول (14)

حمأأدومة سلغأأرض مأأ  القاعأأدةو  يف ممارسأأة  أأ ا احلأأق التقدينرينأأةسأألطتها التسأأاؤل ع أأا دذا مانأأت 
م  اتفاقية فيي ا للعالقات الدبلوماسية  على سأبي  املثأال  ملأوو للدولأة املسأتقبلة  9وفقا  لل امة ف

أن  طأأر الدولأأة املرسأألة أبن عضأأوا  مأأ  أعضأأاء البعثأأة شأأخص غأأري مرغأأوب فيأأه  مون أن ينكأأون 
 مأا تصأدر الأأدول  أ   اإلخطأارات يف احلأأاالت الأت ينثبأت فيهأأا أن عليهأا بيأان ااسأبابو وعأأامة  

عضأأأو البعثأأأة ضأأأالع يف أنشأأأطة جتسأأأس أو ينشأأأتبه يف أنأأأه ضأأأالع فيهأأأا  أو أنأأأه ارتكأأأب انتهامأأأات 
و غأري أن الأدول (269)جسي ة أخرى لقانون الدولأة املسأتقبلة  أو تسأبب يف تأوترات سياسأية مبأرية

أصأدرت أينضأأا   أأ   اإلعأأالانت يف سأرو  أخأأرى  مأأثال  ع أأدما تسأبب املبعوثأأون يف جأأروح بليغأأة 
  أو حىت إلنفاذ ما ينسري لدينها م  (271)  أو ارتكبوا انتهامات متكررة للقانون(270)لطر  اثلث

و بأأ  دن مأأ  املتصأأور أن تصأأدر دعأأالانت بأأدون أسأأباب (272)حتأأت أتثأأري الكحأأول القيأأامةقأأوانني 
واضحة أو بدوافع سياسية صر و وال ينبدو أن الدول ااخأرى أمأدت أن  أ   امل ارسأة تشأك  

__________ 

 (267) 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( 
 (268) Spieker, "Medical transportation"  أعال (   266)انظر احلاشيةpara. 12و 
 pp. 64-73 with further references toأعأأال (   262 )احلاشأأية … Denza, Diplomatic Law :انظأأر (269) 

declarations in relation to espionageانظر أينضا   ؛ :Salmon, Manuel de droit diplomatique 262 )احلاشأية 
 264)احلاشأية  … and Richtsteig, Wiener Übereinkommen über diplomatische؛ p. 484, para. 630أعأال (  
 وp. 30أعال (  

 (270) 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 
 (271) 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 1985, vol. 56, p. 437و 
 Canada, Foreign Affairs, Trade and Development, Revised Impaired Driving Policy :انظأأر (272) 

(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 

http://www.government.nl/government/documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-posts
http://www.government.nl/government/documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-posts
http://www.government.nl/government/documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-posts
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and
http://www.mfa.gov.tr/06_04_2005--63552-traffic-regulations.en.mfa
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx?lang=eng
http://www.state.gov/documents/organization/149985.pdf
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عأأالن أن أعضأأاء يف البعثأأة أشأأخاص غأأري مرغأأوب فأأيهمو وسلتأأايل  دسأأاءة اسأأتع ال للسأألطة سإل
 و(273)تتيح حقا  غري مشروط 9فه   امل ارسة تؤمد أبن املامة 

  32الالحقة مبقتضى املامة  امل ارسة -2الفقرة   
الحقأة  ةسآلاثر الت حُيت   أن ترتتأب علأى ممارسأ 7م  مشروع االست تاج  2تتعلق الفقرة  (15)

(  مما ال ينعكس اتفاقأا  بأني مجيأع ااطأرا  3  الفقرة 4)انظر مشروع االست تاج  32امة مبقتضى امل
تفسأأري تك يليأأة  وسأأيلة في أأا ينتعلأأق بتفسأأري املعا أأدةو ووكأأ  أن تؤمأأد  أأ   امل ارسأأات  سعتبار أأا 

فسأري   أو حتأدم املعأد ع أدما ينأرتك الت31يف تطبيأق املأامة  ةاملفسأر اةهأة دليه  تالتفسري ال ي توصل
مل طأق ا مأ  الواضأح أهنأا ال تتأفتى ال يفاملعد غامضا  أو مبه ا  أو ينؤمي دىل نتيجة  31وفقا  لل امة 
الحقأأأة ال ة ارسأأأاملبأأأني اسأأأتخدا  ااع أأأال التحضأأأريينة أو  32و وسلتأأأايل  متيأأأ  املأأأامة وال يف العقأأأ 

 قد ال ينُلجأف دىلو وم     "حتديند" املعد   واستخدامها ل31لتثبيت معد تُوص  دليه مبوجب املامة 
 -لتحديند معد معا أدة يف سأرو  معي أة فحسأب  بأ  أينضأا   32الالحقة مبقتضى املامة  ةامل ارس

 و(274)31م  أج  أتميد املعد ال اتج ع  تطبيق املامة  - وعلى الدوا 
   على سبي  املثال  يف احلد م  حأاالت32تسهم امل ارسة الالحقة مبوجب املامة  وقد (16)

وأغأراض حمأدمة مكأ  الت اوع امل ك ة حي  ا ينبدو أن مثة تعارضا  بني "موضوع املعا دة وغرضأها"  
  شأأدمت حمك أأة العأأدل الدوليأأة ج ينأأرة ماسيكيلي/سأأيدوموو ففأأي قضأأية (275)لقواعأأد معي أأة فيهأأا

طأأرا  "سأأعت ان تأأؤم  ل فسأأها حرينأأة املالحأأة يف ال هأأر وتعأأني بدقأأة قأأدر اإلمكأأان ااعلأأى أن 

__________ 

 :مأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأا للعالقأأأأات الدبلوماسأأأأية  انظأأأأر 9لالطأأأأالع علأأأأى قضأأأأية ذات آثأأأأأار أبعأأأأد يف دطأأأأأار املأأأأأامة  (273) 
G. Hafner, "Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification, 

and formal amendment", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  أعأأال (   25)انظأر احلاشأية
p. 105, at p. 112و 

 (274) 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. 403اهليئأة"رغأم أن تطبيأق  ؛ 
‘ اسأأت تاج أويل‘دىل التوصأأ  دىل  اأمى إأأ‘ سأأجيالت الصأأوتيةخأأدمات تووينأأع الت‘مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا علأأى  31 لل أأامة

ذلأأك املعأأدو ونالحأأغ  يف  أأ ا  لتثبيأأتاللجأأوء دىل أموات تفسأأري تك يليأأة  اهليئأأة تبشأأفن معأأد  أأ   العبأأارة  قأأرر 
دىل أن  تقأأد خلصأأ ت  لأأو مانأأاهليئأأةالصأأدم  أن احلجأأة الأأت قأأدمتها الصأأني يف االسأأتئ ا  تفأأرتض في أأا ينبأأدو أن 

 تقأد ةأف تمانأ مبه أا   ولأو غامضأا  أو‘ خأدمات تووينأع التسأجيالت الصأوتية‘ينأرتك معأد عبأارة  31 املامة تطبيق
حتلأيال   اتفاقيأة فيي أامأ   32 مبقتضأى املأامة ا  لكأان حتليلهأتثبيتهمعد العبارة  بدال  م   لتحديند 32 م    دىل املامة

خمتلفأأة عأأ  الع اصأأر الأأت  32 الأأت ين بغأأي حبثهأأا مبقتضأأى املأأامة نتفأأق مأأع  أأ ا الأأرأيو فالع اصأأر و والسلضأأرورةخمتلفأأا  
أاي  مانأأأت حمصأأألة التحليأأأ   32   ولكأأأ  الع اصأأأر نفسأأأها تُبحأأأث مبقتضأأأى املأأأامة31 ين بغأأأي حتليلهأأأا مبوجأأأب املأأأامة

   أأو القي أأأة الأأأت 31 و وبأأدال  مأأأ  ذلأأك  ف أأأا وكأأ  أن خيتلأأأ   ب أأأاء  علأأى نتأأأائج تطبيأأق املأأأامة31 مبوجأأب املأأأامة
  أعأأال ( 37 )احلاشأأية … Villiger, Commentary"؛ انظأأر أينضأأا  32 سأأ د دىل الع اصأأر احملللأأة مبوجأأب املأأامةستُ 

p. 447, para. 11و 
 WTO Appellate Body Report, United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and: انظأر (275) 

Shrimp Products — AB-1998-4, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 17  معظأم"(
املعا أأأدات لأأأيس هلأأأا موضأأأوع وغأأأرض وحيأأأد غأأأري م أأأتقص ودمنأأأا طائفأأأة مأأأ  املواضأأأيع وااغأأأراض املختلفأأأة ورمبأأأا 

 وp. 216أعال (   19 )انظر احلاشية Gardiner, Treaty Interpretationاملت اوعة"(؛ 
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تعارضأأأا  ممك أأأا  مبراعأأأاة تالفأأأت  احملك أأأة قأأأد ينأأأرى الأأأبعض أنو وسلتأأأايل (276)ذ مأأأ  م هأأأا"جمأأأال نفأأأو 
 و (277)ممارسة الحقة معي ة اتبعها طر  واحد فقط

ينتعلأأق بعبأأارة "االحتياطأأات  32الحقأأة" مبقتضأأى املأأامة  ةومثأأة مثأأال آخأأر علأأى "ممارسأأ (17)
 امللحأأأق (278)مأأأ  الربوتومأأأول ااول 75مأأأ  املأأأامة ‘ 2(‘2املسأأتطاعة" الأأأوارمة يف الفقأأأرة الفرعيأأأة )

مأأ   4و وقأأد اسأأُتخدمت  أأ   العبأأارة سلفعأأ  يف الفقأأرة الفرعيأأة 1949تفاقيأأات ج يأأ  لعأأا  س
مأأأأ  الربوتومأأأأول بشأأأأفن حظأأأأر أو تقييأأأأد اسأأأأتع ال االغأأأأا  وااشأأأأراك وال بأأأأائط ااخأأأأرى  3املأأأأامة 

 تأ ص علأى أن املأرام بعبأارة   الت(279)1980تشرين  ااول/أمتوبر  10)الربوتومول الثاين( املؤر  
"االحتياطأأأات املسأأأتطاعة تلأأأك االحتياطأأأات القابلأأأة لال أأأاذ أو امل ك أأأة ع ليأأأا  مأأأع مراعأأأاة مجيأأأع 
الظأأرو  القائ أأة يف حي هأأا  مبأأا يف ذلأأك االعتبأأارات اإلنسأأانية والعسأأكرينة"و وقأأد أصأأبحت  أأ   

لعسأكرينة سعتبار أا تعرينفأا  عامأا  الصيغة مقبولة م  خالل امل ارسة الالحقة يف العديند م  ااملأة ا
مأأ  الربوتومأأول ااول  57مأأ  املأأامة ‘ 2(‘2"لالحتياطأأات املسأأتطاعة" اغأأراض الفقأأرة الفرعيأأة )

 و(280)1949امللحق ستفاقيات ج ي  لعا  
أمى أحيأاان   32واملأامة  31)ب( مأ  املأامة 3حتديند امل ارسة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة و  (18)

ضأأيقةو فعلأى سأبي  املثأال  فسأر جملأس اللأأورمات أو   اخلأروج بتفسأريات واسأعةسحملأامم احملليأة دىل
م  اتفاقية وارسأو  26م  املامة  2" مبوجب الفقرة damageسمل لكة املتحدة مصطلح "الضرر" "
و وم  انحية (281)"  مستشهدا  سلسلوك الالحق ل طرا lossعلى أنه ينش   ع وما  "الضياع" "

العليأأأأا للأأأأوالايت املتحأأأدة  وقأأأأد وضأأأأعت يف اعتبار أأأا امل ارسأأأأة الالحقأأأأة احملك أأأة  قأأأأررتأخأأأرى  
مأأأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأأأة وارسأأأأأأأأو  17" الأأأأأأأأوارم يف املأأأأأأأأامة accidentل طأأأأأأأأرا   أن مصأأأأأأأأطلح "احلأأأأأأأأامث" "

ين بغأأأي أن ينفسأأأر تفسأأأريا  ضأأأيقا  مبعأأأد أنأأأه ينسأأأتبعد ااحأأأداث الأأأت ال ينكأأأون سأأأببها  1929 لعأأأا 
مثلأة ااخأرى علأى التفسأري التقييأدي قأرار فسأرت و ومأ  اا(282)حدث غأري متوقأع أو غأري عأامي

الأوارم يف  (impairment of dignity)فيه احملك ة االحتامينة يف أسرتاليا مصطلح "احلّط م  الكرامة" 
أأد لأأدينها  22املأامة  مأأ  اتفاقيأة فيي أأا للعالقأات الدبلوماسأأية بكونأه ينقتصأأر علأى دلأأ ا  الدولأة املعت  

__________ 

 (276) Kasikili/Sedudu Island  ( أعال 22)انظر احلاشية p. 1074, para. 45و 
 وp. 1096, para. 80املرجع نفسه   (277) 
 واملرجع نفسه (278) 
 (279) United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495, p. 137و 
 :(  انظأأأأر2004( وامل لكأأأأة املتحأأأأدة )2001( وم أأأأدا )1989لالطأأأأالع علأأأأى ااملأأأأة العسأأأأكرينة ل رج تأأأأني ) (280) 

Henckaerts and Doswald-Beck, customary International Humanitarian Law, volume 2 … 
 pp. 359-360, paras. 160-164 and the online update for the military manual ofأعال (   219 )احلاشية

Australia (2006) (www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule15_sectionc)  ؛ انظأأأأأر أينضأأأأأا
Sandoz, Swinarski and Zimmermann, Commentary on the Additional Protocols … ( انظأأر

 وp. 683, para. 2202أعال (   266 احلاشية
 (281) United Kingdom, House of Lords, Fothergill v. Monarch Airlines Ltd. [1981] AC 251, at p. 278 

(Lord Wilberforce) and p. 279 (Lord Diplock)وسملثأ  ؛  Germany, Federal Court (Civil Matters), 

BGHZ, vol. 84, p. 339, at pp. 343-344و 
 (282) United States, Supreme Court, Air France v. Saks, 470 U.S. 392, pp. 403-404و 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule15_sectionc


A/73/10 

GE.18-13644 74 

إلخأأأأالل سلسأأأألم أو مأأأأ  م أأأأع السأأأأفارات مأأأأ  القيأأأأا  بوسائفهأأأأا أبن تأأأأؤم  احل اينأأأأة مأأأأ  أع أأأأال ا
 و(283)ااساسية  وليس م  أي شك  م  أشكال املضاينقة أو اإل انة

وتشأري احملأامم احملليأة  علأى وجأه اخلصأأوص  أحيأاان  دىل قأرارات صأامرة عأ  حمأامم حمليأأة  (19)
وجأأوم اتفأأاق بأأني أن تثبأأت مأ  خاللأأه  لأأو تعأأ رأخأرى  فتأأدخ  بأأ لك يف "نقأأاو قضأائي" حأأىت 

علأأى  أأ ا ال حأأو  فقأأد تصأأب تلأأك اإلشأأارات يف  32و وفضأأال  عأأ  تطبيأأق املأأامة (284)ااطأأرا 
وقد صأاغ اللأورم  أوب  عضأو جملأس  و(285)بلورة ممارسة الحقة دىل جانب احملامم احمللية ااخرى

 ا قال:  مست دا  دىل قواعد فيي ا للتفسري  توجيها  عاما  حي  يف امل لكة املتحدة اللورمات
ويف عام مثايل  ين بغي أن تُعطى االتفاقية نفس املعد م  قب  مأ  مأ   أو طأر   

فيهاو وإ ا تكون السوابق القضأائية مصأدرا  آخأر مأ  مصأامر ااملأةو وينتعأني ال ظأر بع اينأة 
دىل التعلي  الأ ي أتخأ  بأه احملأامم يف الأوالايت القضأائية ااخأرى حأني ينُلجأف دليهأا ملعاةأة 

ملطروحأأة  ا  أأا  وال سأأي ا احملأأامم ذات املكانأأة الرفيعأأةو وين بغأأي دعطأأاء وون مبأأري املسأأفلة ا
اي تفسأأأري حيظأأأى بقبأأأول عأأأا  يف والايت قضأأأائية أخأأأرىو ومأأأ  انحيأأأة أخأأأرى  ينُطلأأأب 

 و(286)الع   ب هج متيي ي دذا تضاربت ااحكا   أو دذا م ينك  بي ها اتفاق واضح

__________ 

 (283) 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 أينضأا   ؛: 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. 397-407; United مأثال :انظأر  (284) 

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) (9 اطُلأأأأع عليأأأأه يف 
 .Germany, Federal Administrative Court, BVerwGE, vol. 139, pو ؛at pp. 12-16(  2016ح ينران/ينونيأه 

272, at pp. 288-289; High Court of Australia, Andrew John Macoun v. Commissioner of Taxation 

[2015] HCA 44, at pp. 75-82 ؛P. Wall, “A marked improvement: The High Court of Australia’s 

approach to treaty interpretation in Macoun v. Commissioner of Taxation [2015] HCA 44” (case 

note), Melbourne Journal of International Law, vol. 17 (2016), pp. 170-188و 
 (285) A. Tzanakopoulos, "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), pp. 241-274و 
 (286) United Kingdom, House of Lords, King v. Bristow Helicopters Ltd (Scotland) [2002] UKHL 7, at 

para. 81انظأر أينضأا :  وUnited Kingdom, Supreme Court, R (Adams) v. Secretary of State for Justice 

[2011] UKSC 18, para. 17 (Lord Philips) "(  امل ارسة م  جانب طأر  واحأد فقأط مأ  بأني ااطأرا    
املوقعأأأأة علأأأأأى العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأأاص سحلقأأأأوق املدنيأأأأأة والسياسأأأأية ال تأأأأوفر ملأأأأأيال  سملعأأأأد املقصأأأأأوم يف  ةالعدينأأأأد
أي اتسأأاق يف امل ارسأأة مأأ  جانأأب ااطأأرا  املوقعأأة ينسأأاعد يف ينأأوحي بوجأأوم  ووو ولأأيس مثأأة مأأا (6)14 املأأامة

 ("(و6)14حتديند معد املامة 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf
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ت تتبأأأاين  فيهأأأا امل ارسأأأة بأأأني خمتلأأأ  الأأأوالايت قأأأد ينكأأأون مأأأ  امل اسأأأب  يف احلالأأأة الأأأو  (20)
القضأأأائية احملليأأأة  الرتميأأأ  علأأأى امل ارسأأأة الأأأت أتخأأأ  إأأأا جم وعأأأة متثيليأأأة مأأأ  الأأأوالايت القضأأأائية  

 و(287)ودعطاء وون أمرب لقرارات احملامم ااعلى مرجة

 التعدين أو  مقاب  الت قيحتفسري ال -3الفقرة   
مسأأأأفلة حجأأأأم دسأأأأها  االتفاقأأأأات الالحقأأأأة  7االسأأأأت تاج مأأأأ  مشأأأأروع  3تت أأأأاول الفقأأأأرة  (21)

)أ( 3وامل ارسأأة الالحقأأة يف دبقأأاء تفسأأري املعا أأأدة يف نطأأاق التفسأأري املشأأ ول سلفقأأرتني الفأأأرعيتني 
تسأاعد يف ت قأيح معا أدة أو قأد  أبن االتفاقأات ةاملفسأر اةهأة و وتُأ ّمر الفقأرة 31و)ب( م  املأامة 

  وين بغأي 1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   39لالحقأة  ضأع لل أامة تعدينلها  ولكأ   أ   االتفاقأات ا
و وتعأأرت  اة لأأة الثانيأأة 31)أ( مأأ  املأأامة 3متيي  أأا عأأ  االتفاقأأات الالحقأأة مبوجأأب الفقأأرة الفرعيأأة 

بوجأوم أمثلأأة علأأى خأأال  ذلأأك يف االجتهأأامات القضأائية وآراء متباين أأة يف الفقأأه القأأانوين  غأأري أهنأأا 
 ع وما  نمكانية ت قيح معا دة أو تعدينلها مب ارسة الحقة ل طرا وتؤمد عد  االعرتا  

"ملأأوو تعأأدين  معا أأدة ستفأأاق علأأى أنأأه  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   39وتأأ ص املأأامة  (22)
تشري دىل االتفاقات الالحقة "بني  31)أ( م  املامة 3في ا بني ااطرا "و غري أن الفقرة الفرعية 

عا أأأأدة أو تطبيأأأأق أحكامهأأأأا"  وال ينبأأأأدو أهنأأأأا تت أأأأاول مسأأأأفلة الت قأأأأيح ااطأأأأرا  بشأأأأفن تفسأأأأري امل
 التعدين و وم ا رأت  يئة االستئ ا  مب ظ ة التجارة العاملية  ف ن:  أو

ينتعلأق سحلالأة الأت حيأدم  31)أ( مأ  املأامة 3مصطلح "تطبيق" يف الفقرة الفرعيأة  
ائ أأأة؛ وال ينأأوحي  أأأ ا املصأأأطلح فيهأأا اتفأأأاق مأأا ميفيأأأة "تطبيأأأق" القواعأأد أو االلت امأأأات الق

 و (288)ب شوء الت امات جديندة أو متديند الع   سلت امات قائ ة مقيدة وم يا  
  ع أأأد قراءهت أأأا معأأأا   أن االتفاقأأأات الأأأت تتوصأأأ  دليهأأأا 39()أ( و3)31وتبأأأني املأأأاماتن  (23)

أن  ينلأأ   و وال(289)ااطأأرا  بعأأد دبأأرا  معا أأدة مأأا وك هأأا أن تفسأأر املعا أأدة وت قحهأأا أو تعأأدهلا
و وم أأا رأت حمك أأة (290)شأأك  مماثأأ  لل عا أأدة الأأت ين قحهأأا 39ينكأأون لالتفأأاق مبوجأأب املأأامة 

 :طاحونت اللباب على هنر أوروغوايالعدل الدولية يف قضية 
أاي  مانأأت التسأأ ية احملأأدمة هلأأ ا "التفأأا م" وأاي  مأأان الصأأك الأأ ي ُمّون فيأأه )حماضأأر  

ف نأأه ملأأ   ل طأأرا   بقأأدر موافقتهأأا عليأأه  وملأأب عليهأأا  لاللج أأة اإلمارينأأة ل هأأر أوروغأأواي ( 
__________ 

 (287) 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)انظأر أينضأا : و 

Canada, Supreme Court, Yugraneft Corp. v. Rexx Management Corp. [2010] 1 SCR 649, para. 21 

(Rothstein J)و 
 (288) WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III  أعال (   66)انظر احلاشيةparas. 391-393و 
 (289) Murphy, "The relevance of subsequent agreement ..."  أعال (   260)انظر احلاشيةp. 88و 
 (290) Sinclair, The Vienna Convention …  أعأال (   20)انظر احلاشأيةp. 107 حيأث تأرم دشأارة دىل  Waldock, 

Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties … (A/CONF.39/11) 
 ,Villiger؛ و37th meeting, 24 April 1968, p. 207, paras. 49-52أعأأال (   193)انظأأر احلاشأأية 

Commentary …  أعأال ( 37)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 (   61)انظر احلاشيةp. 706, para. 16و 

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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أن تراعيأأأأه حبسأأأأ  نيأأأأةو وهلأأأأا احلأأأأق يف اخلأأأأروج عأأأأ  اإلجأأأأراءات امل صأأأأوص عليهأأأأا يف ال ظأأأأا  
 و(291)  في ا ينتعلق مبشروع معني ع ال  ستفاق ث ائي م اسب1975ااساسي لعا  

كأأأم معأأأني مأأأ  أحكأأأا  الت ييأأأ  بأأأني اتفاقأأأات ااطأأأرا  مبوجأأأب حوقأأأد ينصأأأعب أحيأأأاان   (24)
معا دة ما ينعطي قوة مل مة لالتفاقات الالحقة  واالتفاقات الالحقة مبع ا ا اجملرم مبوجب الفقأرة 

  الأأأت ليسأأأت هلأأأا قأأأوة مل مأأأة  واالتفاقأأأات املتعلقأأأة بت قأأأيح معا أأأدة 31)أ( مأأأ  املأأأامة 3الفرعيأأأة 
 رمسيأة غأري تلأك املبي أة و وال ينبأدو أن   أاك أي معأاينري(292)41-39تعدينلها مبوجب املأوام  أو ما

  سوى تلك الت قد ت ص عليها املعا دة السارينة نفسها  ينُعرت  دذا مانت ت طبق  39يف املامة 
هنأأا متيأأ  بأأني  أأ   ااشأأكال املختلفأأة مأأ  االتفاقأأات الالحقأأةو غأأري أن مأأ  الواضأأح أن الأأدول أب

ا ينتعلأأق بتفسأأري معا أأدة مأأا عأأ  واحملأأامم الدوليأأة مسأأتعدة ع ومأأا  ملأأ ح ااطأأرا  نطاقأأا  واسأأعا  في أأ
طرينأأق اتفأأاق الحأأقو وقأأد وتأأد  أأ ا ال طأأاق حأأىت ينتجأأاوو املعأأد العأأامي ملصأأطلحات املعا أأأدةو 

املتصأ   ومبواواة اإلقرار إ ا ال طاق لتفسري املعا دة  تتحاشى الدول واحملأامم اإلقأرار أبن االتفأاق
و وسلتأأأايل  فأأأ ن اتفاقأأأا  (293)تعأأأدينلها ينرتتأأأب عليأأأه سلفعأأأ  ت قأأأيح املعا أأأدة أو بتطبيأأأق معا أأأدة مأأأا

 و(294)لتعدين  معا دة ما أمر غري مستبعد  لك ه أينضا  أمر ال ين بغي افرتاضه
وفي أأأا ينتعلأأأق مبسأأأفلة معرفأأأة مأأأا دذا مأأأان نمكأأأان ااطأأأرا  ت قأأأيح معا أأأدة أو تعأأأدينلها  (25)

ة بقأانون املعا أدات  مب ارسة الحقة شائعة  اقرتحت اللج ة  يف البداينة  يف مشارينع املأوام املتعلقأ
   اامأأأر الأأأ ي مأأأان مأأأ  شأأأفنه أن ينقأأأر صأأأراحة  1969دمراج  أأأ ا احلكأأأم يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  

 نمكانية تعدين  املعا دات سمل ارسة الالحقة: 
 تعدين  املعا دات سمل ارسة الالحقة -38املامة  
ت شأأئ  ملأأوو تعأأدين  املعا أأدة مب ارسأأة الحقأأة متبعأأة يف تطبيأأق أحكأأا  املعا أأدة 

 و (295)اتفاق ااطرا  على تعدين  أحكامها

__________ 

 (291) Pulp Mills on the River Uruguay  أعأال (   22)انظأر احلاشأيةpp. 62-63, Paras. 128 and 131   ؛
 وpp. 62-66, paras. 128-142دىل أن     الشروط م ُتستو     يف القضية قيد االستعراض  خلصت احملك ة

يف امل ارسأأأأة القضأأأأائية  لأأأأيس مأأأأ  الضأأأأروري أحيأأأأاان  حتدينأأأأد مأأأأا دذا مأأأأان االتفأأأأاق ينفسأأأأر املعا أأأأدة أ  ينعأأأأدهلا  انظأأأأر  (292) 
Territorial Dispute  أعال (  22)احلاشيةp. 29, para. 60 س   أاك )"يف رأي احملك أة  واغأراض  أ ا احلكأم  لأي

مأأأا ينأأأدعو دىل تصأأأ يفه علأأأأى أنأأأه دقأأأرار أو تعأأأأدين  لإلعأأأالن"(؛ وتأأأ  ب اآلراء أحيأأأأاان  دىل أن اتفاقأأأا  مبوجأأأب الفقأأأأرة 
)انظأر  Aust, Modern Treaty Law and Practice :وكأ  أن ينعأدل معا أدة  )انظأر 31)أ( مأ  املأامة 3 الفرعيأة
 ( مع اامثلةوpp. 212-214أعال (   142احلاشية 

 (293) Pulp Mills on the River Uruguay  أعأال (   22)انظأر احلاشأيةp. 63, para. 131 and p. 66, para. 140 ؛
؛ p. 32أعأال (   224)انظأر احلاشأية  ”… Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3)و
 Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim)و

يف سأياقات مبلوماسأية خأارج دجأأراءات ؛ p. 77, at pp. 125-126, para. 132أعأال (   156)انظأر احلاشأية 
دىل اإلقأأرار بقأأأدر أمأأرب مأأ  الصأأراحة أبن اتفاقأأا  معي أأأا  أو ممارسأأة شأأائعة ينشأأكالن تعأأأدينال  الأأدول احملك أأة  متيأأ  
 وp. 83أعال (   260)احلاشية  "… Murphy, "The relevance of subsequent agreementلل عا دة  انظر 

 (294) Pulp Mills on the River Uruguay  أعأال (   22)انظأر احلاشأأيةp. 66, para. 140؛ وCrawford, “A 

consensualist interpretation of article 31 (3) …”  أعال (   224)انظر احلاشيةp. 32و 
 (295) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 236 (footnote omitted)و 
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و وطُأرح للتصأوينت تعأدين  ينقضأي (296)يف مأؤمتر فيي أامبأريا    وأاثر مشروع املامة   ا جدال   (26)
عضأأأأوا  عأأأأ   26  وامت أأأأاع 15صأأأأوات  مقابأأأأ   53  فاعُت أأأأد أبغلبيأأأأة 38حبأأأأ   مشأأأأروع املأأأأامة 

ينعأأر اسأأتبعام  38فأأض مشأأروع املأأامة التصأوينتو وبعأأد مأأؤمتر فيي أأا  نوقشأأت مسأأفلة مأا دذا مأأان ر 
دمكانيأأأة تعأأأدين  معا أأأدة مأأأا سمل ارسأأأة الالحقأأأة ل طأأأرا و وخلأأأص الكثأأأري مأأأ  الكتّأأأاب دىل أن 
الدول املتفاوضأة م تكأ  ترغأب  بكأ  بسأاطة  يف التطأرق دىل  أ   املسأفلة يف دطأار اتفاقيأة فيي أا 

ل لعأأأريف لل عا أأأدات  أن تُعأأأدَّ   وأن املعا أأأدات وكأأأ   مقاعأأأدة عامأأأة يف القأأأانون ا1969لعأأأا  
و وم تعأأد احملأأامم واهليئأأات القضأأائية (297)مب ارسأأة الحقأأة ت شأأئ اتفاقأأا  بأأني ااطأأرا  هلأأ ا الغأأرض

  و1969الدولية م  جهتها تعرت  إ   اإلمكانية  م   اعت ام اتفاقية فيي ا لعا  
ذ بأت حمك أة العأدل الدوليأأة   حبقأوق املالحأة واحلقأأوق املتصألة إأاففأي قضأية ال أ اع املتعلأق  (27)

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا   31)ب( مأأ  املأأامة 3دىل أن "امل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا   حسأأب مفهأأو  الفقأأرة 
و ولأيس مأ  الواضأح متامأا  (298)وك  أن تؤمي دىل االبتعام ع  ال ية ااصلية است اما  دىل اتفاق ضأ ر"

)ب( مأأأأ  3ة  مبقتضأأأأى الفقأأأأرة الفرعيأأأأة  أأأأ  أرامت احملك أأأأة بأأأأ لك أن تعأأأأرت  أبن امل ارسأأأأة الالحقأأأأ
  وك  أن ينكون هلا أينضا  أثر ينت ث  يف ت قيح أو تعأدين  املعا أدة  أو  أ  مانأت تعأرب عأ  31 املامة
بشفن تفسري املعا دات ان ال يأة "ااصألية" ل طأرا  ليسأت سلضأرورة عأامال  قطعيأا  يف  ال أمثررأي 

أن االتفاقأأأأات الالحقأأأأة  8   يف مشأأأأروع االسأأأأت تاجتفسأأأأري معا أأأأدة مأأأأاو وقأأأأد اعرتفأأأأت اللج أأأأة سلفعأأأأ
( يف حتدينأأد مأأا دذا  ووووامل ارسأأة الالحقأأة  شأأفهنا شأأفن أموات التفسأأري ااخأأرى  "وكأأ  أن تسأأاعد )

مانأت ال يأأة املفرتضأأة ل طأرا  ع أأد دبأأرا  املعا أدة  أأي دعطأأاء أي مأ  املصأأطلحات املسأأتخدمة معأأد 
حتأأدم  "نيأأة أصأألية" اثبتأأة سلضأأرورة    ن نطأأاق "التفسأأري" الو ومأأ    فأأ(299)قأأابال  للتطأأور عأأرب الأأ م "

__________ 

 … Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties :انظأأأر (296) 
(A/CONF.39/11)  37أعأال (   193)احلاشأيةth meeting, 24 April 1968, pp. 207-215؛ وA/CN.4/671  

 وpp. 56-61أعال (   191)احلاشية  "… Distefano, "La pratique subséquente ؛121-119الفقرات 
 (297) Sinclair, The Vienna Convention … أعأأأال (   20 )انظأأأر احلاشأأأيةp. 138؛ وGardiner, Treaty 

Interpretation  أعأأال (   19)انظأأر احلاشأأيةpp. 275-280؛ وYasseen, "L’interprétation des traités …" 
 .ppأعأال (   154)انظر احلاشية  "… Kamto, "La volonté de l’État؛ وpp. 51-52أعال (   20)انظر احلاشية 

134-141, at p. 134؛ وAust, Modern Treaty Law and Practice  أعأأال (   142)انظأر احلاشأيةp. 213 ؛
)انظأر  "… Dörr, "Article 31؛ وp. 432, para. 23أعأال (   37)انظأر احلاشأية  … Villiger, Commentaryو

 290)انظأر احلاشأية  "… pp. 595-596, para. 77 (in accord, Odendahl, "Article 39أعأال (   61احلاشأية 
أعأال (   191)انظأر احلاشأية  "… Distefano, "La pratique subséquente؛ و(p. 702, paras. 10-11أعأال (  

pp. 62-67؛ وH. Thirlway, "The law and procedure of the International Court of Justice 1960-1989: 

supplement, 2006 — part three", British Yearbook of International Law 2006, vol. 77, pp. 1-82, p. 

 M.N. Shaw, International Law, 7th ed. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University؛ و65

Press, 2014), p. 677؛ 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)   أأأ ا الأأأرأي علأأأى وجأأأه اخلصأأأوص  الأأأت تتضأأأ   مراجأأأع أخأأأرى؛ وينعأأأارض 73احلاشأأأية Murphy 
 The relevance of"الأأ ي ينشأأدم علأأى الطأأابع الرمسأأي إلبأأرا  املعا أأدة يف مقابأأ  الطأأابع غأأري الرمسأأي لل  ارسأأة  

subsequent agreement …"  أعأأال (   260)انظأأر احلاشأأيةpp. 89-90انظأأر أينضأأا   ؛: Hafner, "Subsequent 

agreements and practice …"  أعأال (   273)انظأر احلاشأيةpp. 115-117   الفأرق بأني م ظأور احملأامم والأدول(
 يف   ا السياق(وأحكا  الت قيح وأتميد أمهية 

 (298) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعأال (   22)انظأر احلاشأيةp. 242, para. 64انظأر  ؛
 Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in :أينضأا  

France  أعأال (؛  153)احلاشأيةYasseen, "L’interprétation des traités …"  أعأال (   20)انظأر احلاشأيةp. 

 R. Bernhardt, Die؛ وpp. 134-141أعأال (   154)انظأر احلاشأية  "… Kamto, "La volonté de l’État؛ و51

Auslegung völkerrechtlicher Verträge, (Cologne, Berlin, Heymanns, 1963), p. 132و 
 (و18)-(1  الفقرات )وشرحه 8انظر مشروع االست تاج  (299) 
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ودمنا ملب أن حُيدم يف ضوء طائفة أوسع م  االعتبارات  ت درج فيهأا بعأض التطأورات الالحقأةو وينثأري 
رأي احملك ة   ا ال ي ينكت فه بعض الغ وض مسفلة دىل أي حأد وكأ  أن تسأهم امل ارسأة الالحقأة  

  يف "تفسأأري" معا أأدة مأأا  ومأأا دذا مأأان ممك أأا  أن ينرتتأأب 31ب( مأأ  املأأامة )3مبفهأأو  الفقأأرة الفرعيأأة 
تعأدين   أ   املعا أدةو وسلفعأ  فأ ن اخلأط الفاصأ  بأني  على امل ارسة الالحقأة أثأر ينأؤمي دىل ت قأيح أو

تفسري معا دة ما وت قيحها أو تعدينلها خط "ينصأعب" مأ  ال احيأة الواقعيأة "بأ  ينسأتحي  حتدينأد " يف 
 و (300)نبعض ااحيا

الأأرأي املأأ مور حملك أأة العأأدل الدوليأأة بشأأفن قضأأية ال أأ اع  داثرة املسأأفلة يف وبغأأض ال ظأأر عأأ  (28)
  فأ ن احملك أة م تعأرت  صأراحة  أبنأه مأان اي (301)املتعلق حبقوق املالحة البحرينة واحلقوق املتصلة إا

وص  يف الفتأوى املتعلقأة ممارسة معي ة الحقة أثأر تعأدين  معا أدة مأاو و أو مأا ين طبأق  علأى وجأه اخلصأ
ا احملك أة أبن امل ارسأة الالحقأة مأان هلأا أثأر  أاعرتفت فيه تنيلال جدار بتشييد الفتوى املتعلقةو ب اميبيا

 أأأا  يف حتدينأأأد معأأأد املعا أأأدة  لك هأأأا م تأأأ  ب حأأأد االعأأأرتا  أبن  أأأ   امل ارسأأأة أّمت دىل ت قأأأيح 
مبعا دات أنشئت مبوجبها م ظ ة موليأة  ينبأدو مأ   و ومبا أن     اآلراء تتعلق(302)املعا دة أو تعدينلها

مسأأائ   (303)12الصأأعب أن ُتشأأتق م هأأا قاعأأدة عامأأة لقأأانون املعا أأداتو وينت أأاول مشأأروع االسأأت تاج 
 االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة املتعلقة سلصكوك امل شئة لل  ظ ات الدوليةو

عأأأدل الدوليأأأة مسأأأفلة دمكانيأأأة تعأأأدين  وتتعلأأأق قضأأأااي أخأأأرى  امأأأة أاثرت فيهأأأا حمك أأأة ال (29)
معا أأأدة مأأأا حبكأأأم امل ارسأأأة الالحقأأأة اطرافهأأأا سملعا أأأدات احلدومينأأأةو فقأأأد ذ بأأأت احملك أأأة يف 

 دىل أن: سحلدوم الربينة والبحرينة بني نيجرياي والكامريونالقضية املتعلقة 
تصأأأرفات الكأأأامريون يف ذلأأأك اإلقلأأأيم ت حصأأأر أمهيتهأأأا يف معرفأأأة مأأأا دذا مانأأأت  

ت دمخأأال تعأأدين  علأأى صأأك تعا أأدي  و أأو أمأأر ال وكأأ  اسأأتبعام  متامأأا  سعتبأأار  أقأأر 
 و(304)دمكانية قائ ة حبكم القانون

  مبعبأأأد بأأأرايوقأأأد خلصأأأت احملك أأأة دىل وجأأأوم دقأأأرار مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  يف القضأأأية املتعلقأأأة  (30)
   حيأأث رمأأ ت بشأأك  حاسأأم علأأى وجأأوم امعأأاءات واضأأحة سلسأأيامة مأأ  أحأأد اةأأانبنيرافيهيأأ

__________ 

 (300) Sinclair, The Vienna Convention …  أعأال (  20)انظأر احلاشأية p. 138؛ وGardiner, Treaty Interpretation 
)انظأر احلاشأية  "… Murphy, "The relevance of subsequent agreement؛ وp. 275أعأال (   19)انظر احلاشأية 

 B. Simma, "Miscellaneous thoughts on subsequent agreements and practice", in؛ وp. 90أعأال (   260

Nolte, Treaties and Subsequent Practice  أعأال (   25)انظأر احلاشأيةp. 46؛ وKarl, Vertrag und spätere 

Praxis …  أعأأال (   75)انظأأر احلاشأأيةpp. 42-43؛ وSorel and Boré Eveno    1969"اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  
 61)انظأأر احلاشأأية  "… Dörr, "Article 31؛ وp. 825, para. 42 أعأأال (  62" )انظأأر احلاشأأية ووو 31 املأأامة

وين طبأق ذلأك حأىت ع أدما وكأ  ال ظأر دىل الع ليتأني سعتبارمهأا نظأراي  "مت أاين تني ؛ p. 595-596, para. 77أعأال (  
)احلاشأية  the Dissenting Opinion of Judge Parra-Aranguren in Kasikili/Sedudu Island :حبكأم القأانون"  انظأر

)انظأر  "… Hafner, "Subsequent agreements and practiceوسملثأ    ؛pp. 1212-1213, para. 16  أعأال ( 22
أعأال (   67  )انظأر احلاشأية Linderfalk, On the Interpretation of Treaties؛ وp. 114أعأال (   273احلاشأية 
p. 168و 

 (301) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعال (   22)انظر احلاشيةp. 242, para. 64و 
 (302) Thirlway, "The law and procedure of the International Court of Justice 1960-1989 …"  انظأر(

 وp. 64أعال (   297احلاشية 
؛ 238   الفقأأرة155  الصأفحة A/67/10  10السأابعة والسأتون  امللحأق رقأم  الواثئأق الرمسيأة للج عيأة العامأة  الأدورةانظأر  (303) 

 و42  املرفق أل   الفقرة A/63/10  10  الدورة الثالثة والستون  امللحق رقم واملرجع نفسه
 (304) 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 
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و غأري (305))فرنسا(  اامر ال ي ينستدعي  حسأب احملك أة  رم فعأ  مأ  اةانأب اآلخأر )اتينل أد(
الأأدول يف احلسأأبان  ضأأ  ا  علأأى  أخ تأأهأن  أأ ا احلكأأم صأأدر قبأأ  اعت أأام اتفاقيأأة فيي أأا  ومأأ     

 و و أأو ال ينصأأ  أينضأأا  حأأد اإلقأأرار صأأراحة  (306)ااقأأ   أث أأاء امل اقشأأات الأأت أجرهتأأا يف مأأؤمتر فيي أأا
بتعأأدين  معا أأدة مب ارسأأة الحقأأة  حيأأث م حتسأأم احملك أأة مأأا دذا مأأان اخلأأط الفاصأأ  يف اخلرينطأأة 
الفرنسية مطابقا  خلط مقسأم امليأا  الأ ي اتُّفأق عليأه يف الأ ص ااصألي ملعا أدة تعيأني احلأدوم بأني 

 و (307)مع أن االفرتاض الغالب  و عد  التطابق -الدولتني 
  ودن ترمأأأت البأأأاب مفتوحأأأا  أمأأأا  دمكانيأأأة تعأأأدين  عأأأدل الدوليأأأةحمك أأأة الوخالصأأأة اامأأأر أن  (31)

معا أدة سمل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا   فهأي م تقأأر حأأىت اآلن دقأأرارا  صأأرحيا  أبن أثأرا  مأأ   أأ ا القبيأأ  قأأد 
حتقق سلفع  يف قضية بعي هاو وم  ما   الك أن احملك ة خلصت دىل تفسريات ينصأعب التوفيأق بي هأا 

و (308)الأأأت تتبعهأأأا ااطأأأرا  احملأأأدمةتتفأأأق مأأأع امل ارسأأأة هأأأا ي لأأأ ص املعا أأأدة  ولك وبأأأني املعأأأد العأأأام
أو صأدرت  (309)اآلراء املعامسأة للهيئأات القضأائية فقأد ُوصأفت أبهنأا دمأا "حالأة اسأتث ائية مع ولأة" أما

 و (310)قب  مؤمتر فيي ا وتعرضت النتقامات يف املؤمتر

__________ 

 (305) Case concerning the Temple of Preah Vihear  افأا  أعأال (: "ممأا ال شأك فيأه أن اعرت  110)انظأر احلاشأية
دذ مأأأ  الواضأأأح أن الظأأأرو  مانأأأت مأأأ  ال أأأوع الأأأ ي  ووو مأأأ  خأأأالل التصأأأر  قأأأد حصأأأ  بطرينقأأأة حمأأأدمة جأأأدا  

"فامعأأأاء امللكيأأأة الصأأأامر مأأأ  جانأأأب اهل أأأد الصأأأي ية الفرنسأأأية ال ينكأأأام ينُتصأأأور أن  ؛(p. 23ينسأأأتدعي رم فعأأأ " )
 (وp. 30ينصدر ما  و أوضح م ه"  ول لك فه ا أمر مان "ينستدعي رم فع " )

 (306) M. Kohen, “Uti possidetis, prescription et pratique subséquente à un traité dans l’affaire de l’île de 

Kasikili/Sedudu devant la Cour internationale de Justice”, German Yearbook of International Law, 

vol. 43 (2000), p. 253, at p. 272و 
 (307) Case concerning the Temple of Preah Vihear  أعأأال (   110)انظأأر احلاشأأيةp. 26و أأ ا أمأأر  دذا مأأان  ؛"

تبأأني  الأ  أأأعب ددىل أن قضأأية  أرانغأأورين  -وقأأد ذ أأب القاضأأي سرا "و 1908صأأحيحا   فهأأو م ينكأأ  أقأأ  وضأأوحا  يف عأأا  
 22)احلاشأأأية  Kasikili/Sedudu Island :أن "أثأأأر امل ارسأأأة الالحقأأأة يف تلأأأك امل اسأأأبة مأأأان تعأأأدين  املعا أأأدة" )انظأأأر

 Buga, "Subsequent؛ و(Dissenting Opinion of Judge Parra-Aranguren, pp. 1212-1213, para. 16أعأال (  

practice and treaty modification"  أعال (   297)انظر احلاشيةfootnote 120و 
أعأأأال ( علأأأى وجأأأه التحدينأأأد سعتبار أأأا تأأأوحي أبن  254 )انظأأأر احلاشأأأية انميبيأأأاقرئأأأت فتأأأوى احملك أأأة يف قضأأأية  (308) 

 ,Alain Pellet :مأ  ميثأأاق اامأأم املتحأأدة  انظأأر 27مأأ  املأأامة  3امل ارسأة الالحقأأة قأأد عأأدلت مفهأو  الفقأأرة 

“Article 38”, in 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 

 و126-124  الفقرات A/CN.4/671؛ و809
 (309) M. Kohen, "Keeping subsequent agreements and practice in their right limits", in Nolte, Treaties 

and Subsequent Practice  أعأال (   25)انظأر احلاشأيةpp. 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. 3.6-3.10انظأر أينضأا   ؛: 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. 1-118  وانظر: pp. 56-57, paras. 209-210 الت  
دىل أن "اخلط احلدومي املرسو  ستكون لأه الغلبأة علأى االتفأاق  ذ بت فيها  يئة التحكيم  يف مالحظة عارضة 
 R. Kolb, "La modification d’un :(؛ ولكأ  انظأرp. 57دذا تبأني وجأوم تضأارب بي ه أا"و )املرجأع نفسأه  

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 
 (310) 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 ؛
 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties … (A/CONF.39/11)و

 Murphy, "The؛ و37th meeting, 24 April 1968, p. 208, para. 58 (Japan)أعأال (   193)انظأر احلاشأية 
relevance of subsequent agreement …" أعال (   260ية )احلاشp. 89و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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لعامليأأة أهنأأا لأأ  تقبأأ  بتفسأأري مأأ  شأأفنه أن وأوضأأحت  يئأأة االسأأتئ ا  مب ظ أأة التجأأارة ا (32)
و وقأأأد (311)ينأأأؤمي دىل تعأأأدين  التأأأ ا  تعا أأأدي  ان ذلأأأك لأأأ  ينعأأأد "تطبيقأأأا " حلكأأأم تعا أأأدي قأأأائم

مأأأأ  التفأأأأا م املتعلأأأأق سلقواعأأأأد  3مأأأأ  املأأأأامة  2ينكأأأأون موقأأأأ   يئأأأأة االسأأأأتئ ا  متأأأأفثرا  سلفقأأأأرة 
"التوصأيات وااحكأا  الصأامرة عأ  واإلجراءات الت حتكم تسوينة امل اوعأات  الأت تأ ص علأى أن 

ل يئأأة تسأأوينة امل اوعأأات  ال وكأأ  أن تضأأي  شأأيئا  دىل احلقأأوق والواجبأأات امل صأأوص عليهأأا يف 
 و(312)االتفاقات املش ولة أو ت تقص م ها"

وأقأأرت احملك أأة ااوروبيأأة حلقأأوق اإلنسأأان يف بعأأض امل اسأأبات سمل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا   (33)
 احملك ة أن: أمدت  أوجالن ضد ترمياقضية مر امل ك ة لتعدين  االتفاقيةو ففي سعتبار ا أحد املصا
امل ارسة الراسخة ماخ  الدول ااعضاء وك  أن ين شف ع ها تعأدين  لالتفاقيأةو  

ويف تلأأأك القضأأأية  قبلأأأت احملك أأأة أبن امل ارسأأأة الالحقأأأة يف السياسأأأة الوط يأأأة املتعلقأأأة 
دلغأأاء عقوبأأة اإلعأأدا   وكأأ  أن تؤخأأ  علأأى أهنأأا سلعقأأوست  واملت ثلأأة يف شأأك  تع أأيم 

( 1)2 ت شأأئ اتفاقأأا  بأأني الأأدول املتعاقأأدة علأأى دلغأأاء االسأأتث اء امل صأأوص عليأأه يف املأأامة
 )املرجأأأأع نفسأأأأه  3وسلتأأأأايل دوالأأأأة احلأأأأد ال صأأأأي علأأأأى نطأأأأاق التفسأأأأري التطأأأأوري لل أأأأامة 

 و(313)(103  الفقرة 41و 40الصفحتان 
السأعدون ومفضأي لصأت احملك أة دىل االسأت تاج التأايل يف قضأية وستبأاع  أ ا امل طأق  خ (34)

 :ضد امل لكة املتحدة
قأأأأد  2م تسأأأأتبعد أن تكأأأأون املأأأأامة  أوجأأأأالنينتبأأأأني أن الأأأأدائرة العليأأأأا يف قضأأأأية  

نُقحأأأت أصأأأال  لشأأأطب االسأأأتث اء الأأأ ي مليأأأ  عقوبأأأة اإلعأأأدا و ينضأأأا  دىل ذلأأأك  م أأأا 
حأأىت اآلن مجيأأع الأأدول  وقّعأأتوقأأد  لأأوحغ أعأأال   أن املوقأأ  تطأأور م أأ  ذلأأك احلأأنيو

  وصدقت عليه مجيع الدول املوقعة  13 ااعضاء  ما عدا مولتني  على الربوتومول رقم
امل ارسأة الثابتأة للأدول يف التقيأد سلوقأ   دىل جانأبما عدا ثالث مولو و    اارقا   

حظأأر عقوبأأة لت نُقحأأتقأأد  2االختيأأاري لعقوبأأة اإلعأأدا    أأي دشأأارة قوينأأة دىل أن املأأامة 
اإلعأأدا  يف مجيأأع الظأأرو و ويف ضأأوء  أأ   اخللفيأأة  ال تأأرى احملك أأة أن صأأياغة اة لأأة 

( ال تأأأ ال تشأأأك  عقبأأأة أمأأأا  تفسأأأري عبأأأارة "املعاملأأأة أو العقوبأأأة 1)2الثانيأأأة مأأأ  املأأأامة 
علأأى علأأى أهنأأا تشأأ   عقوبأأة اإلعأأدا  )انظأأر  3املأأامة  الالدنسأأانية أو املهي أأة" الأأوارمة يف

 و (314)(104-102امل مورة أعال   الفقرات سورين غ قضية ارنة سبي  املق
__________ 

 (311) WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III  أعأال (   66)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 
 (312) Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization  أعأأأال (   66)انظأأأر احلاشأأأية

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Annex 2, at p. 401و 
 (313) Öcalan v. Turkey [GC], No. 46221/99, 12 May 2005, ECHR 2005-IV, para. 163 الت حتيأ  دىل قضأية  

Soering v. the United Kingdom, No. 14038/88, 7 July 1989, ECHR Series A No. 161, para. 103 و
 .Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, 4 October 2010, paras قضيةأينضا  انظر 

 و120–119
 (314) 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 (2013), pp. 523-556; confirmed in Hassan v. United Kingdom 

[GC(  أعال  26 احلاشية انظر ) para. 101و 
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ينأأوحي سأأياق وتتأيح اجتهأأامات احملأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأة االسأأت تاجات التاليأة:  (35)
م ظ أأة التجأأارة العامليأأة أبن املعا أأدة قأأد تسأأتبعد أي أثأأر تعأأدينلي ينرتتأأب علأأى امل ارسأأة الالحقأأة 

اي احملك ة ااوروبية حلقأوق اإلنسأان أبن املعا أدة وكأ  أن ل طرا و وعلى العكس  توحي قضا
املعا أدة نفسأها حتكأم  أ   املسأفلة تس ح برتتب أثر تعدينلي على امل ارسة الالحقأة ل طأرا و ف

 و(315)على املعا دة أو ااحكا  املع ية م  املعا دة يف ال هاينة الكثري ينتوق يف املقا  ااول  و 
يدا  يف حالة املعا دات الت ال تتض   دشأارات مماثلأةو وال وكأ  وينبدو الوضع أمثر تعق (36)

است باط قاعدة تك يلية واضحة يف مث      احلاالت م  اجتهامات حمك ة العدل الدوليةو غأري 
الوصأول دىل اسأت تاج مفأام  أن احملك أة  يف حأني رأت أن دمكانيأة تعأدين  معا أدة رمبا أمكأ  أنه 
  (316)ل طرا  "ال وك  اسأتبعام ا متامأا  م مكانيأة قائ أة يف القأانون"بفع  امل ارسة الالحقة  ما

احملك أة تفضأأ  ينبأدو أن اعتأربت أن تطبيأق تعأدين  مأ   أ ا القبيأ  ين بغأأي تفامينأه قأدر اإلمكأانو و 
 ل عد العامي احكا  املعا دةو لعوضا  ع  ذلك قبول تفسريات عامة 

مات القضائية حملك ة العدل الدولية مأع بعأض وينتسق   ا االست تاج املست بط م  االجتها (37)
مأأأأ  اتفاقيأأأأة  38االعتبأأأأارات العامأأأأة الأأأأت أاثرهتأأأأا الأأأأدول خأأأأالل امل اقشأأأأات بشأأأأفن مشأأأأروع املأأأأامة 

و وينبأأدو اليأأو  أن مفأأة االعتبأأار القائأأ  بعأأد  جأأواو االلتفأأا  علأأى دجأأراءات (317)1969 لعأأا  فيي أأا
ري غري رمسية قأد رجحأت علأى املالحظأة العامأة التعدين  امل صوص عليها يف معا دة ما أبموات تفس

القائلأأة دن القأأانون الأأدويل غالبأأا  مأأا ال ينتقيأأد سلشأأك  بأأ فس الدرجأأة الأأت ينتقيأأد إأأا القأأانون الأأوطر  
و واومامت م أأأ  ذلأأأك احلأأأني أينضأأأا  أمهيأأأة الشأأأاغ  الأأأ ي (318)و أأأي مالحظأأأة صأأأحيحة سلقأأأدر ذاتأأأه

ن دمكانية تعدين  معا دة ما سمل ارسة الالحقة وكأ  أعرب ع ه عدم م  الدول يف مؤمتر فيي ا م  أ
و ومأع أن تعأدين  معا أدة مأا سمل ارسأة الالحقأة (319)أن ينثري مصاعب أما  القانون الدستوري احمللي

 الت تثبت اتفأاق مجيأع ااطأرا  ال ينضأع مبأدأ العقأد شأرينعة املتعاقأدين  موضأع تشأكيك رمسيأا   فأ ن

__________ 

 وfootnotes 126-132أعال (   297)احلاشية  "Buga, "Subsequent practice and treaty modification :انظر (315) 
 :Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria :انظأر (316) 

Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68و 
 (317) A/CN.4/671 و121-119  الفقرات 
 (318) Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice …"  260)احلاشأأية 

 300)احلاشأأية  "… Simma, "Miscellaneous thoughts on subsequent agreements؛ وp. 89(  أعأال 
 .ppأعأال (   273)انظأر احلاشأية  "… Hafner, "Subsequent agreements and practice؛ وp. 47أعأال (  

 J.E. Alvarez, "Limits of change by way of subsequent agreements and practice", in؛ و115-117

Nolte, Treaties and Subsequent Practice  أعال (   25)انظر احلاشيةp. 130و 
 NATO Strategic Concept Case, German Federal Constitutional Court, Judgment of 19 June :انظأر (319) 

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 املرجع نفسأه  ؛vol. 227, p. 419, at p. 426 نفسأه   املرجأع؛vol. 

181, p. 158, at p. 161؛ وS Kadelbach, "Domestic constitutional concerns with respect to the use of 

subsequent agreements and practice at the international level", Nolte, Treaties and subsequent 

practice  أعأال (   25)انظأر احلاشأيةpp. 145-148؛ وAlvarez, "Limits of change …"  318)انظأر احلاشأية 
 I. Wuerth, "Treaty interpretation, subsequent agreements and practice, and domestic؛ وp. 130أعال (  

constitutions", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  أعأال (   25)انظأر احلاشأأيةpp. 154-159 ؛ 
 H. Ruiz Fabri, "Subsequent practice, domestic separation of powers, and concerns of legitimacy", inو

Nolte, Treaties and Subsequent Practice  أعال (   25)انظر احلاشيةpp. 165-166و 

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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اسأأتقرار العالقأأات التعا دينأأة قأأد ينصأأبح موضأأع تشأأكيك دذا مأأ  الصأأحيح أينضأأا  وسلقأأدر ذاتأأه أن 
 و (320)تفسري غري رمسية تص  اتفاقا  ما أبنه ممارسة الحقةبوسيلة أمك  بسهولة تعدين  معا دة ما 

واخلالصة أنه يف حني ال  لو االجتهامات القضأائية الدوليأة مأ  بعأض التفينيأد لفكأرة أنأه   (38)
ضأأي خأأال  ذلأأك  وكأأ  لل  ارسأأة الالحقأأة الأأت تتفأأق عليهأأا يف غيأأاب دشأأارات يف املعا أأدة تقت

ااطأأرا  أن تأأؤمي نظأأراي  دىل دمخأأال تعأأدينالت علأأى معا أأدة مأأا  ف نأأه ال ين بغأأي افأأرتاض حأأدوث 
  و321  ودمكانية ت قيح املعا دة أو تعدينلها مب ارسة الحقة م حيغ سعرتا  عا ذلك ااثر فعليا  

   8االستنتاج 
 دة ابعتبارها قاللة للتطور عرب الزمنتفس  مصطلحال املعاه

 31وكأأ  أن تسأأاعد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأامتني  
يف حتديند ما دذا مانت ال ية املفرتضة ل طرا  ع أد دبأرا  املعا أدة  أي دعطأاء أي  32و

 م  املصطلحات املستخدمة معد قابال  للتطور عرب ال م و

 العرح  
الأأدور الأأ ي وكأأ  أن تؤمينأأه االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة  8مشأأروع االسأأت تاج  ينت أأاول (1)

مصأأطلحات  مصأأطلح مأأ  الالحقأأة يف سأأياق املسأأفلة ااعأأم املت ثلأأة يف حتدينأأد مأأا دذا مأأان معأأد
 معا دة ما قابال  للتطور عرب ال م و

 (322)لسأاري وم يأا  اويف حالة املعا دات  سار التقليد على طرح مسفلة ما ينس ى سلقأانون  (2)
يف صأأيغة التسأأاؤل  أأ  ين بغأأي تفسأأري معا أأدة مأأا يف ضأأوء الظأأرو  القائ أأة والقأأانون السأأاري وقأأت 

__________ 

 p. 274أعأال (   306)احلاشأية  "… Kohen, "Uti possidetis, prescription et pratique subséquente مأثال : انظأر (320) 

(in particular with respect to boundary treaties)و 
 ممارسة الحقة تتفق عليهأا ااطأرا   أي حماولأة لدول واحملامم أن تب ل قصارى جهد ا العتبار أن أيا تفض ودمنا  (321) 

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  31ان املأأامة تفسأأريا  عامأأا  ممك أأة تلأأك املعا أأدة لتفسأأري املعا أأدة بطرينقأأة معي أأةو وجهأأوم تفسأأري 
أن  ةاملفسأأر اةهأأة التفسأأري الأأوارمة فيهأأا  ودمنأأا تتطلأأب مأأ  وسأأائ  معي أأة مأأ  لوسأأيلة ال تعطأأي الصأأدارة  1969 لعأأا 
أعأال ؛ وشأرحه    5  الفقأرة 2انظأر مشأروع االسأت تاج و )خ  يف احلسبان مجيأع أموات التفسأري حسأب االقتضأاءأت

Hafner, "Subsequent agreements and practice …"  أعأأال (   273)انظأأر احلاشأأيةp. 117وينؤينأأد بعأأض  ؛
املؤلفني الرأي القائ  أبن ما ينُ ظر دليه على أنه "تفسأري" ينكأون أوسأع نطاقأا  يف حالأة اتفأاق الحأق أو ممارسأة الحقأة 

مأأ  حالأأة التفسأأري أبموات تفسأأري أخأأرى  مبأأا يف ذلأأك نطأأاق التفسأأريات التطورينأأة  31مأأ  املأأامة  3الفقأأرة مبوجأأب 
 19  )انظأأر احلاشأأية Gardiner, Treaty Interpretation مأأثال :الأأت تقأأدمها احملأأامم أو اهليئأأات القضأأائية  انظأأر 

ومأأ   (وpp. 595-596, para. 77  أعأأال ( 61)انظأأر احلاشأأية  "… Dörr, "Article 31؛ وp. 275 أعأأال ( 
و االعتبأارات اهلامأأة  يف  أ ا السأأياق  مأأدى مأا وكأأ  أن ينبلغأه التفسأأري التطأأوري للحكأم املعأأر مأ  أحكأأا  املعا أأدة

 وكأأ  املثأأال  سأأبي  علأأى  إأأا املتصأألة واحلقأأوق املالحأأة حبقأأوق املتعلأأق ال أأ اع قضأأية يف ؛8 االسأأت تاج )انظأر مشأأروع
" )التجأأأأارة( قأأأأد ُعأأأأّدل comercioن مصأأأأطلح "مأأأأا  دذامأأأأا  بشأأأأفن مفتوحأأأأة املسأأأأفلة الدوليأأأأة لالعأأأأد حمك أأأأة تأأأأرتك أن

 Dispute regardingتطأوراي و  سمل ارسة الالحقة للطرفني  مبا أهنا ارأتت أن سإلمكان دعطاء  أ ا املصأطلح تفسأريا  

Navigational and Related Rights  أعال (   22)انظر احلاشيةpp. 242-243, paras. 64-66)و 

 (322) 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 (2008), pp. 109 et seq.; A. Verdross and B. Simma, Universelles Völkerrecht, 

3rd ed. (Berlin, Duncker & Humblot, 1984), pp. 496 et seq., paras. 782 et seqو 

http://www.mpepil.com/
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دبرامهأأأأا )"التفسأأأأري الظأأأأريف" أو "الثابأأأأت"( أو يف ضأأأأوء الظأأأأرو  القائ أأأأة والقأأأأانون السأأأأاري وقأأأأت 
ّكأأأم مأأأامس ومفعأأأت فتأأأوى احملو (323)تطبيقهأأأا )التفسأأأري "التطأأأوري" أو "التأأأدرجي"  أو "الأأأدين امي"(

  القائلأأة دن "الواقعأأة القضأأائية ملأأب أن تقأأيَّم يف ضأأوء القأأانون املعاصأأر ج ينأأرة سملأأاس أأوبر يف قضأأية 
مثأأأريا  مأأأ  احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة  فضأأأال  عأأأ  مثأأأري مأأأ  املأأأؤلفني  دىل تفضأأأي    (324)هلأأأا"

  وجأأوم "أتينيأأد آينأأرن راينأأ  و ويف الوقأأت نفسأأه  أمأأدت احملك أأة يف قضأأية(325)التفسأري الظأأريف ع ومأأا  
 و(326)عا  اليو  لدى املؤلفني الباروين  للتفسري التطوري لل عا دات"

مشأأارينع مأأوام قأأانون املعا أأدات  أن "حماولأأة شأأرحها   يف 1966ورأت اللج أأة يف عأأا   (3)
صأأأياغة قاعأأأدة تشأأأ   سلكامأأأ  الع صأأأر الأأأ مر  أأأي مسأأأفلة ت طأأأوي علأأأى صأأأعوست"  وسلتأأأايل 

و وسملث   أفضت امل اقشأات الأت جأرت يف دطأار (327)دغفال الع صر ال مر" "خلصت دىل ضرورة
مفأأام  أن مأ  الصأأعب صأأياغة  2006فرينأق اللج أأة الدراسأي املعأأر سلتجأ ؤ دىل اسأأت تاج يف عأا  

قاعدة عامة  واالتفاق عليها  تعطي اافضلية دمأا "ملبأدأ التفسأري الظأريف" أو ملبأدأ ينعأرت  ع ومأا  
 و (328)املعد املتطور" لل عا داتبضرورة مراعاة "

اتبأأأاع هنأأأج  سعتبأأأار  ينتخأأأ  أي موقأأأ   دواء استصأأأواب 8وال ين بغأأأي قأأأراءة مشأأأروع االسأأأت تاج  (4)
ينشأأدم ساحأأرى  8سأريف أمثأأر أو تطأوري أمثأأر لتفسأري املعا أأدات بوجأه عأأا و بأ  دن مشأأروع االسأت تاج 

ذلك مث  أينأة وسأيلة أخأرى لتفسأري املعا أدات  على أن االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة  مثلها يف 
ينُعأأأر   مأأأا )أو( evolutive interpretation)وكأأأ  أن تؤينأأأد مأأأال  مأأأ  التفسأأأري الظأأأريف والتفسأأأري التطأأأوري 

(  حسأأأب االقتضأأأاءو ومأأأ     خلصأأأت evolutionary interpretationعأأأامة سسأأأم التفسأأأري التأأأدرجي 
دذا مأأأان"  سأأأري املعا أأأدات "وكأأأ  أن تسأأأاعد يف حتدينأأأد مأأأااللج أأأة دىل أن  أأأ   الوسأأأائ  املتبعأأأة يف تف

 التفسري التطوري م اسبا  أ  ال  في ا ينتعلق مبصطلح بعي ه يف املعا دةو
وتؤمد   ا ال هج  السوابق القضائية لل حامم واهليئات القضأائية الدوليأةو فيبأدو أن خمتلأ   (5)

قأأد  - ودن بأأدرجات متفاوتأأة -ري التطأأوري احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة الأأت أخأأ ت سلتفسأأ
اتبعت هنج ال ظر يف م  قضأية علأى حأدة لأدى الع أ   مأ  خأالل اللجأوء دىل شأىت وسأائ  تفسأري 

__________ 

 (323) M. Fitzmaurice, "Dynamic (evolutive) interpretation …"  وأعال ( 322)انظر احلاشية 
 (324) 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 
 (325) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 220-221, para. (11)و 
 (326) Award in Arbitration regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway  أعأال (   24)انظأر احلاشأيةp. 35, 

at para. 81مأثال :انظأر  ؛ A. Aust, Modern Treaty Law and Practice   أعأال (   142)انظأر احلاشأيةpp. 215-

 .at ppأعأال (   322)انظأر احلاشأية  "… M. Fitzmaurice, "Dynamic (evolutive) interpretation؛ و216

 G. Distefano, "L’interprétation évolutive de la norme internationale", Revue générale de؛ و29-31

droit international public, vol. 115 (2011), pp. 373-396, at pp. 384 and 389 et seq؛ وHiggins, 

"Some observations on the inter-temporal rule …"  أعأال (   254)انظأر احلاشأيةpp. 174 et seq. ؛
 ,p. 807أعال (   62)انظر احلاشية  "… Sorel and Boré Eveno, "1969 Vienna Convention, Article 31و

para. 8؛ وP-M Dupuy, "Evolutionary interpretation of treaties", in Cannizzaro, The Law of treaties … 
  أعال ( 322)انظر احلاشية  "pp. 125 et seq. M. Kotzur, "Intertemporal Lawأعال (   61)انظر احلاشية 

para. 14و 
 (327) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (16)؛ وHiggins, "Some 

observations on the inter-temporal rule …"  أعال (   254)انظر احلاشيةp. 178و 
 و478(  الفقرة Corr.1و A/CN.4/L.682) 2006املعر بتج ؤ القانون الدويل   يفرينق الدراسالتقرينر  (328) 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/corr.1
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دعطأأاء  أو ال ين بغأأي  علأأى حتدينأأد مأأا دذا مأأان ين بغأأي 32و 31املعا أأدات  املشأأار دليهأأا يف املأأامتني 
 ال م ومصطلح م  مصطلحات املعا دة معد قابال  للتطور عرب 

وينبأأدو أن حمك أأة العأأدل الدوليأأة  بوجأأه خأأاص  قأأد اعت أأدت نأأوعني مأأ  السأأوابق القضأأائية   (6)
تفسأأري "تطأأوري" أمثأأر  مثل أأا أشأأار دليأأه القاضأأي  دىلويأأ  أحأأدمها دىل تفسأأري "سأأريف" أمثأأر واآلخأأر 
و (329)ااملتصأأألة إأأأ قأأأوقواحلحبقأأأوق املالحأأأة  ال أأأ اع املتعلأأأقاملخصأأأص غيأأأو  يف دعالنأأأه الصأأأامر بشأأأفن 
املعا أأأأأدات  صأأأأأطلحات حمأأأأأدمة يفمبيف الغالأأأأأب  تتعلأأأأأقفأأأأأالقرارات الأأأأأت تفضأأأأأ  هنجأأأأأا  سرفيأأأأأا  أمثأأأأأر 

؛ و"مصأأأب" (332)؛ وأمسأأأاء اامأأأام (331)؛ و"اجملأأأرى الرئيسأأأي/احلد املأأأائي"(330))"مسأأأتج عات امليأأأا "
(و ومأأأ  انحيأأأة أخأأأرى  ينبأأأدو أن القضأأأااي الأأأت تؤينأأأد اتبأأأاع هنأأأج تطأأأوري  أأأي قضأأأااي متصأأألة (333)ال هأأأر

مبصأأأطلحات أعأأأمو وين طبأأأق  أأأ ا الوضأأأع  بوجأأأه خأأأاص  علأأأى مصأأأطلحات تطورينأأأة بطبيعتهأأأا  مثأأأ  
و"اامانأأة املقدسأأة" "رفأأا   أأ   الشأأعوب وتطور أأا" و"سأأرو  العأأام احلأأدينث البالغأأة الصأأعوبة"  اتعبأأار 

مأأ  عهأأد عصأأبة اامأأمو وقأأد أعطأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة  يف فتوا أأا بشأأفن  22الأأوارمتني يف املأأامة 
دذ خت أت قائلأة  "دن اهلأد  ال هأائي ل مانأة املقدسأة  أو معد تطوراي   عبارة "اامانة املقدسة"  بياانمي

و وقأأد ين شأأف املعأأد التطأأوري أينضأأا  عأأ  الطأأابع (334)حتقيأأق تقرينأأر املصأأري واالسأأتقالل للشأأعوب املع يأأة"و
 و(336)تواصلة"وع  مون املعا دة مص  ة لتسري "مدة م (335)"العا " ملصطلح معني يف معا دة ما

 يئأأات قضأأائية موليأأة أخأأرى هنجأأا  تطأأوراي  للتفسأأري  مأأ  ويف بعأأض ااحيأأان  تتبأأع أينضأأا   (7)
خأالل دسهأار مرجأات متفاوتأة مأ  االنفتأاح علأى ذلأك التفسأريو فلأم تلجأف  يئأة االسأتئ ا  التابعأأة 

ت يف قضأية معروفأة مل ظ ة التجارة العاملية دىل التفسري التطوري دال يف بعض ااحيانو غري أهنأا ذ بأ
‘ اثبتأة‘الوارمة يف الفقرة )و( م  املأامة العشأرين  ليسأت ‘ املوارم الطبيعية‘جيدا  دىل أن "العبارة العامة 

__________ 

 (329) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعال ( 22)انظر احلاشية  Declaration of Judge 

ad hoc Guillaume, p. 290, at pp. 294 et seq., paras. 9 et seq.انظأر أينضأا   ؛: Yearbook … 2005, vol. II 

(Part Two), p. 89, para. 479 املعأأر بتجأأ ؤ القأأانون الأأدويل  ) يفرينأأق الدراسأألا؛ تقرينأأرA/CN.4/L.682 
 Institut de droit international, resolution on "Le problème intertemporel en؛ 478(  الفقأرة Corr.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 
 (330) 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. 130انظأر أينضأا   في أا ينتعلأق مبصأطلح "مسأتج عات  ؛
 وpp. 16-22أعال (   110)انظر احلاشية  Case concerning the Temple of Preah Vihearامليا "  

 (331) Kasikili/Sedudu Island  أعال (  22)انظر احلاشيةpp. 1060-1062, paras. 21 and 25و 
 (332) 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 
 (333) 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 
 (334) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  54)انظأر احلاشأية 

 وp. 31, para. 53 أعال ( 
 (335) Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3, at p. 32, para. 77فرينأق الر تقرينأ ؛

 و478(  الفقرة Corr.1و A/CN.4/L.682) 2006املعر بتج ؤ القانون الدويل   يالدراس
 (336) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعال ( 22حلاشية )انظر ا  p. 243, para. 66و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/corr.1
http://www.idi-iil.org/en/
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 وقأد رأت غرفأة م اوعأات قأاع (337)‘"تطورينأة بطبيعتهأا‘يف مض وهنا أو مرجعيتها ب   ي ساحأرى 
"قأأد ينتغأأري  (338)"ووو االلت امأأات بكفالأأةالبحأأار يف احملك أأة الدوليأأة لقأأانون البحأأار أن معأأد بعأأض "

  وشأأأدمت علأأأى أن قواعأأأد مسأأأؤولية الدولأأأة امل صأأأوص عليهأأأا يف اتفاقيأأأة اامأأأم (339)مبأأأرور الوقأأأت"
املتحأأأأدة لقأأأأانون البحأأأأار قأأأأامرة علأأأأى موامبأأأأة التطأأأأورات املسأأأأتجدة يف القأأأأانون و"ال تُعتأأأأرب قواعأأأأد 

ملأب  ووو"االتفاقية صك حي  ه أعم  أنو ورأت احملك ة ااوروبية حلقوق اإلنسان  بوج(340)اثبتة"
أأر يف ضأأأوء الظأأرو  الرا  أأأة" و وتتّبأأأع حمك أأة البلأأأدان اامرينكيأأأة حلقأأوق اإلنسأأأان بوجأأأه (341)أن ينُفسَّ

أمشأأ  أينضأأأا  هنجأأأا  تطأأوراي  دواء التفسأأأري  وال سأأأي ا في أأا ينتصأأأ  ب هجهأأأا املسأأ ى هنأأأج خدمأأأة صأأأا  
حية وفعالية ترتيب عأرب احلأدوم متعأدم اابعأام   مان است رار صالآينرن راين و ويف قضية (342)البشرينة

بشأأفن السأأكك احلديندينأأة سأأببا   امأأا  مفأأع احملك أأة دىل أن توافأأق علأأى أن التفسأأري التطأأوري قأأد ينلأأ   
 و(343)دعطاؤ  حىت للقواعد الت ينغلب عليها الطابع التقر

سلتفسأأأأأري ويف التحليأأأأ  ااخأأأأري  م تعأأأأأرت  معظأأأأم احملأأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأأائية الدوليأأأأة  (8)
التطوري مشك  م فص  م  أشكال التفسري  بأ  خلصأت ساحأرى دىل ذلأك التفسأري التطأوري 

  1969مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا   32و 31تطبيقأأا  ملختلأأأ  وسأأأائ  التفسأأأري املأأأ مورة يف املأأأامتني 
ة مأأ  ( أعأأال ( مأأ  خأأالل مراسأأ6سل ظأأر دىل معأأاينري معّي أأة )وال سأأي ا املعأأاينري الأأوارمة يف الفقأأرة )

__________ 

 (337) 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. 1833, No  1982  انظأر اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون البحأار  لعأا (338) 

31363, p. 3, art. 153, para. 4, and art. 4, para. 4 in annex IIIو 
)انظأأر  مسأأؤوليات والت امأأات الأأدول امل ميأأة ل شأأخاص والكيأأاانت في أأا ينتعلأأق سانشأأطة املضأأطلع إأأا يف امل طقأأة (339) 

 و117أعال (  الفقرة  23احلاشية 
 و211املرجع نفسه  الفقرة  (340) 
 (341) Tyrer v. the United Kingdom, No. 5856/72, ECHR Series A, No. 26, para. 31; Güzelyurtlu and 

Others v. Cyprus and Turkey, No. 36925/07, 4 April 2017, para. 286; Magyar Helsinki Bizottság v. 

Hungary [GC], No. 18030/11, ECHR 2016 (extracts), paras. 138 and 150; Biao v. Denmark [GC], 

No. 38590/10, 24 May 2016, para. 131و 
 (342) The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due 

Process of law  أعال (   53)انظر احلاشيةpara. 114 لتوجيهأات ذات أمهيأة خاصأة يف حالأة القأانون )"دن     ا
الدويل حلقوق اإلنسان  ال ي أحرو تقأدما  مبأريا  بفضأ  التفسأري التطأوري للصأكوك الدوليأة للح اينأةو و أ ا التفسأري 

و ورأت  أأ   1969التطأأوري متسأأق مأأع القواعأأد العامأأة لتفسأأري املعا أأدات امل صأأوص عليهأأا يف اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  
(  واحملك أة ااوروبيأة 1989توا ا الصامرة بشفن تفسري اإلعالن اامرينكي حلقوق اإلنسان وواجباته )احملك ة  يف ف

 .Tyrer v. United Kingdom (1978), Marckx v. Belgium (1979), Loizidou vحلقأوق اإلنسأان  يف قضأااي 

Turkey (1995)  ة ملأأأب أن ينراعأأأي ضأأأ   مجلأأأة قضأأأااي أخأأأرى  أن معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأان  أأأي صأأأكوك حيأأأ
 Arévalo Narváez and Patarroyo؛ و(footnotes omitted)تفسري ا التغريات علأى مأر الأ م  والظأرو  الرا  أة"( 

Ramirez, “Treaties over Time and Human Rights …”  أعال (   27)انظر احلاشيةpp. 295-331و 
: "يف     القضية  لأيس para. 80أعال (   24احلاشية )انظر  Arbitration regarding the Iron Rhine :انظر (343) 

موضأأأأأوع اخلأأأأأال  مصأأأأأطلحا  مفا ي يأأأأأا  أو عامأأأأأا   بأأأأأ  التطأأأأأورات التق يأأأأأة املتعلقأأأأأة بتشأأأأأغي  السأأأأأكك احلديندينأأأأأة 
؛ p. 32, para. 77أعأال (   335)انظأر احلاشأية  Aegean Sea Continental Shelf caseومأ لك  وقأدرهتا"؛

 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 
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قضأأية علأأأى حأأدةو ومأأأ     فأأفي تفسأأأري تطأأأوري ملعأأد مصأأأطلح عأأرب الأأأ م  ملأأب أن ين شأأأف عأأأ  
 و(344)الع لية االعتيامينة لتفسري املعا دات

 وترى اللج ة أن     احلالة الرا  ة تؤمد هنجها ااصلي دواء تفسري املعا دات: (9)
نأأه ملأأب افأأرتاض اسأأت د الأأ هج الأأ ي اتبعتأأه اللج أأة دواء تفسأأري املعا أأدات دىل أ 

أن نأأص املعا أأدة  أأو التعبأأري ذو احلجيأأة عأأ  نأأوااي ااطأأرا   ودىل أن تبيأأان معأأد الأأ ص 
( وووبدال  م  التحقيق م  البداينأة يف نأوااي ااطأرا  املفرتضأة ينشأك  موضأوع التفسأري )

ممأأأا ملعأأأ  معأأأد املصأأأطلحات العأأأامي  وسأأأياق املعا أأأدة  وموضأأأوعها والغأأأرض م هأأأا  
للقأأأأانون الأأأأدويل  دىل جانأأأأب التفسأأأأريات ذات احلجيأأأأة الأأأأت تقأأأأدمها  والقواعأأأأد العامأأأأة

 و (345)ااطرا   املعاينري ااساسية لتفسري معا دة ما
سسأأأتخدامه عبأأأارة "ال يأأأة املفرتضأأأة"  ينشأأأري دىل نيأأأة ااطأأأرا    8وسلتأأأايل فأأأ ن مشأأأروع االسأأأت تاج 

مأأ  االتفاقيأأةو  32و 31متني احملأأدمة مأأ  خأأالل تطبيأأق خمتلأأ  وسأأائ  التفسأأري املعأأرت  إأأا يف املأأا
وليسأأأت "ال يأأأة املفرتضأأأة" مأأأ   ّ درامة أصأأألية وكأأأ  حتدينأأأد ا بصأأأورة م فصأأألة  وليسأأأت ااع أأأال 

(  أي ااسأاس ااويل للوقأو  علأى نيأة ااطأرا  املفرتضأة  بأ  travaux préparatoiresالتحضأريينة )
التفسأري ملأب أن ينسأعى لتحدينأد  و ورغأم أن32مها جمرم وسأيلة تفسأري تك يليأة  م أا ينأرِم يف املأامة 

أر اةهة نية ااطرا   فعلى  القيأا  بأ لك اسأت اما  دىل وسأائ  التفسأري املتاحأة وقأت القيأا  بع ليأة  ةاملفسِّ
التفسأري  والأت تشأ   االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأأة الالحقأة الأت تعت أد ا أطأرا  املعا أدةو و كأأ ا  

ل ع أا دذا مأان مأ  امل كأ  أن نفأرتض أن ااطأرا  مانأت يأب علأى التسأاؤ جتأن  ةاملفسأر اةهأة فعلى 
 ال م و معد قابال  للتطور عرب ا  مستخدم ا  ت وي  ع د دبرا  املعا دة  أن تعطي مصطلح

أي موقأأأأأ  دواء استصأأأأأواب اتبأأأأأاع هنأأأأأج سأأأأأريف أمثأأأأأر  8ال ينتخأأأأأ  مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج و  (10)
(و ومأع ذلأك  الشأرحمأ   (4لفقأرة )ا تطوري أمثر لتفسأري املعا أدات بوجأه عأا  )انظأر أعأال  أو

ين بغي فهم االست تاج سعتبار  ينشري دىل ضرورة توخي بعض احل ر دواء التوص   يف قضأية بعي هأا  
دىل اسأأأأأت تاج بشأأأأأفن مأأأأأا دذا مأأأأأان ين بغأأأأأي اعت أأأأأام هنأأأأأج تطأأأأأوريو وهلأأأأأ ا الغأأأأأرض  ينشأأأأأري مشأأأأأروع 

وسأائ  للتفسأري وكأ  أن تتأيح دىل االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة سعتبار أا  8 االست تاج
قأّيم  يف دطأار الع ليأة العامينأة لتفسأري املعا أدة  مأا دذا مأان معأد تُ بيأاانت مفيأدة ل ةفسأر جهة امللل

 و (346)مصطلح م  املصطلحات قابال  للتطور عرب ال م 

__________ 

  "ملأب أن تكأون نقطأة االنطأالق 2006يف تقرينأر  لعأا  وم ا ذمر الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ القانون الدويل  (344) 
 A/CN.4/L.682أن احلسأأم يف مسأأفلة لالتفسأأري التطأأوري  أمأأر متعلأأق بتفسأأري املعا أأدة نفسأأها" )انظأأر  ووو أأي 
  (و478  الفقرة Corr.1و

 (345) Yearbook … 1964, vol. II, document A/5809, pp. 204-205, para. (15)(13انظأر أينضأا  الفقأرة ) ؛  
حتأأأأدم ع اصأأأأر تفسأأأأري أصأأأأيلة دضأأأأافية  أأأأي: )أ( االتفاقأأأأات بأأأأني ااطأأأأرا  بشأأأأفن تفسأأأأري املعا أأأأدة   3"فأأأأالفقرة 
ي ممارسأأة الحقأأة يف تطبيأأق املعا أأدة حتأأدم بوضأأوح فهأأم مجيأأع ااطأأرا  بشأأفن التفسأأري" )املرجأأع نفسأأه  أ و)ب(

(؛ ومأأأ  انحيأأأة أخأأأرى  أوضأأأح والأأأدوك يف تقرينأأأر  الثالأأأث بشأأأفن قأأأانون املعا أأأدات أن 204و 203الصأأأفحتان 
  Add.1-3و A/CN.4/167 ااع ال التحضريينة ليست  يف حد ذاهتا  وسيلة أصأيلة للتفسأري )املرجأع نفسأه  الوثيقأة

 ((و21  الفقرة )59و 58الصفحتان 
 R. Kolb, Interprétation؛ وpp. 292-294أعال (   19)احلاشية  Gardiner, Treaty Interpretation :انظر أينضا   (346) 

et création du droit international  أعأال (   141)انظأر احلاشأيةpp. 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 

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/5809
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167/add.1
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وينسأأأأت د  أأأأ ا الأأأأ هج دىل السأأأأوابق القضأأأأائية حملك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة وغري أأأأا مأأأأ  احملأأأأامم  (11)
ات القضأأأائية الدوليأأأة  وتؤمأأأد   أأأ   السأأأوابقو فقأأأد أحالأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف فتوا أأأا واهليئأأأ
 دىل ممارسأأة  يئأأات اامأأم املتحأأدة وممارسأأة الأأدول مأأ  أجأأ  حتدينأأد االسأأت تاجات الأأت انميبيأأابشأأفن 

  خلصأأت حبأأر دملأأةو ويف قضأأية (347)اسأأت دهتا مأأ  الطبيعأأة التطورينأأة ااصأأيلة للحأأق يف تقرينأأر املصأأري
حملك ة دىل أن م  "اهلا " أن ما مانت قأد حدمتأه علأى أنأه "معأد عأامي وعأا " ملصأطلح "الوضأع ا

اإلقلي أأأي" أمدتأأأه امل ارسأأأة اإلمارينأأأة ل مأأأم املتحأأأدة وأمأأأد  سأأألوك الطأأأر  الأأأ ي احأأأتج سلتفسأأأري 
و وعلى أي حال  م تبتعد مثريا  القأرارات الأت اعت أدت فيهأا حمك أة (348)التقييدي يف سياق خمتل 

العدل الدولية تفسريا  تطوراي  ع  املعأد امل كأ  للأ ص وعأ  ال يأة املفرتضأة ل طأرا  يف املعا أدة  دذ 
 و(349)دن ااطرا  أعربت أينضا  ع  ذلك املعد وتلك ال ية يف اتفاقاهتا وممارساهتا الالحقة

ة واحلقأوق حبقوق املالحأوينبني احلكم الصامر ع  حمك ة العدل الدولية يف ال  اع املتعلق  (12)
علأى وكأ  أن تسأاعد اتفاقأات ااطأرا  الالحقأة وممارسأتها الالحقأة  ميأ  أنأينضأا    املتصلة إأا

حتدينأد مأأا دذا مأان مصأأطلح مأا قأأد أُعطأي معأأد قأابال  للتطأأور عأرب الأأ م و ولأدى تفسأأري مصأأطلح 
"comercio  رأت احملك ة ما ينلي:1858" )التجارة( الوارم يف معا دة أُبرمت يف عا   

مأأأ  انحيأأأة  وكأأأ  أن تأأأؤمي امل ارسأأأة الالحقأأأة للطأأأرفني  سملعأأأد املقصأأأوم يف  
مأ  اتفاقيأة فيي أا  دىل االبتعأام عأ  ال يأة ااصألية  31()ب( مأ  املأامة 3الفقأرة الفرعيأة )

ب اء  على اتفاق ض ر بني الطأرفنيو ومأ  انحيأة أخأرى    أاك حأاالت مانأت فيهأا نيأة 
( معأأأأد ووو( دعطأأأاء املصأأأأطلحات املسأأأتخدمة )ووو)الطأأأرفني ع أأأد دبأأأأرا  املعا أأأدة  أأأأي 

مض وان  قابال  للتطور  ال معأد اثبتأا  ثبأوات  هنائيأا   وذلأك مأ  أجأ  السأ اح  يف مجلأة  أو
 و(350)أمور  مبراعاة التطورات املستجدة يف القانون الدويل

مصأأأأأطلح عأأأأأا " مأأأأأان "الطرفأأأأأان سلضأأأأأرورة " "comercio  خلصأأأأأت احملك أأأأأة دىل أن مصأأأأأطلح "
( حيت أأ  التطأأور عأأرب الأأ م " وأن "املعا أأدة قأأد أُبرمأأت ملأأدة طوينلأأة جأأدا "  وووأن مع أأا  )مأأدرمني 

( قد عقدا ال ية على" أن ينكأون هلأ ا املصأطلح وووواست تجت أنه "ملب أن ينُفرتض أن الطرفني )
و ويف رأي مستق   اختل  القاضأي سأكوت يكو  مأع  أ ا االسأتدالل  غأري (351)"معد تطوري"

صأأأ  دىل ال تيجأأأة نفسأأأها يف هناينأأأة املطأأأا  ع أأأدما قبِأأأ  أبن امل ارسأأأة الالحقأأأة الأأأت اتبعتهأأأا  أنأأأه تو 
موستارينكا م   عهد قرينب في ا ينتعلق سانشطة السأياحية علأى هنأر سأان خأوان "ملأدة عقأد مأ  
الأأ م  علأأى ااقأأ " "م حتأأتج عليهأأا أبأأدا " نيكأأاراغوا بأأ  "مأبأأت علأأى السأأ اح سملالحأأة اغأأراض 

 و(352)"  فخلص دىل أن   ا "ينشري دىل أن الطرفني قد أثبتا اتفاقا  في ا ينتعلق بتفسري ا"السياحة

__________ 

 (347) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  54)انظأر احلاشأية 
 وpp. 30-31, paras. 49-51 أعال ( 

 (348) Aegean Sea Continental Shelf case  أعال (   335)انظر احلاشيةp. 31, para. 74و 
 Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau and :انظر أينضا   (349) 

Senegal  أعال (   343)انظر احلاشيةpp. 151-152, Para. 85و 
 (350) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعال (   22 )انظر احلاشيةp. 242, para. 64و 
 وp. 243, paras. 66-68املرجع نفسه   (351) 
 وp. 283, at p. 285, paras. 9–10املرجع نفسه  الرأي املستق  للقاضي سكوت يكو    (352) 
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وأخ ت احملك ة الدولية ليوغوسالفيا السابقة أحياان  يف اعتبار ا أشكاال  أعم م  ممارسة  (13)
 الدول  مبا يف ذلك االجتا ات السائدة يف تشرينعات الدول الأت وكأ  أن تأؤمي بأدور ا دىل تغأري

  علأأأى سأأأبي  (353)فورونأأدوملااملأأدعي العأأأا  ضأأأد تفسأأري نطأأأاق اةأأأرائم أو ع اصأأر او ففأأأي قضأأأية 
املثأأال  قامأأت مائأأرة احملك أأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأابقة  يف سأأعيها لتعرينأأ  جروأأة االغتصأأاب  

 (354)مأ  اتفاقيأة ج يأ  بشأفن محاينأة ااشأخاص املأدنيني يف وقأت احلأرب 27م ا حتظر ا املامة 
مأأأأ  () ( 2)4واملأأأأامة  (355)( مأأأأ  الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف ااول )الربوتومأأأأول ااول(1)76ة واملأأأأام

  سل ظأأر يف مبأأامئ القأأانون اة أأائي املعروفأأة يف (356)الربوتومأأول اإلضأأايف الثأأاين)الربوتومول الثأأاين(
 ال ظم القانونية الرئيسية يف العام ورأت: 

عأأأدم مأأأ  الأأأدول ينوسأأأع مفهأأأو  أنأأأه وكأأأ  متييأأأ  اجتأأأا  يف التشأأأرينعات الوط يأأأة ل 
االغتصاب ليش   اآلن فعلني ماان يُنص َّفان يف السأابق علأى أهن أا جروتأان أقأ  خطأورة 
مأأ  االغتصأأاب  ومهأأا االعتأأداء اة سأأي أو  تأأك العأأرضو وينبأأنّي  أأ ا االجتأأا  أن الأأدول 
ي غالبا  ما تتخ   على الصعيد الوطر  موقفا  أشأد صأرامة جتأا  أشأكال االعتأداء اة سأ

 و(357)اخلطرية
وينست د أينضا  هنج "الصك احلي" ال ي تتبعه احملك ة ااوروبية حلقوق اإلنسان دىل مجلة  (14)

و ورغأأأم أن احملك أأة ال تشأأأرتط ع ومأأأا  "اتفأأأاق (358)أمأأور م هأأأا خمتلأأأ  أشأأكال امل ارسأأأة الالحقأأأة
مأأا تُأأدعم  ()ب(  عأأامة3)31ااطأأرا  علأأى مأأا  لأأص دليأأه مأأ  تفسأأري" سملعأأد الأأوارم يف املأأامة 

 و (359)القرارات الت تتبع فيها احملك ة هنجا  تطوراي  مبراعاة اتمة لل  ارسة الالحقة
حمك أأة البلأأدان اامرينكيأأة حلقأأوق اإلنسأأان مأأرارا   رغأأم أهنأأا ال تأأ مر امل ارسأأأة  وأحالأأت (15)

مل ارسأأة الالحقأأة دال يف حأأاالت انمرة نسأأبيا   دىل التطأأورات الدوليأأة ااعأأم  و أأ ا هنأأج ينقأأع بأأني ا
__________ 

 (353) 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 
 (354) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287و 
املتعلأأأق حب اينأأأة ضأأأحااي امل اوعأأأات  1949آب/أغسأأأطس  12الربوتومأأأول اإلضأأأايف التفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأومة يف  (355) 

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3  1977 املسلحة الدولية )الربوتومول ااول( 
املتعلأأق حب اينأأة ضأأحااي امل اوعأأات  1949آب/أغسأأطس  12الربوتومأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املعقأأومة يف  (356) 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513  1977 املسلحة غري الدولية )الربوتومأول الثأاين( 

p. 609و 
 .The Prosecutor vوسملثأ   ؛para. 179أعأال (   353)احلاشأية  Prosecutor v. Anto Furundžija :انظأر (357) 

Alfred Musema, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, Judgment, 27 

January 2000, case No. ICTR-96-13-A, paras. 220 et seq   وال سي اpara. 228و 

 و.pp. 246 et seq  أعال ( 25)احلاشية  "… Nolte, "Jurisprudence under special regimes :انظر (358) 
 (359) 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. 76؛ وChristine Goodwin v. the United 

Kingdom [GC]  أعال (و 179)انظر احلاشية 
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مجاعأأة و ففأأي قضأأية (360)()ج(3)31الالحقأأة وغري أأا مأأ  "القواعأأد ذات الصأألة" مبوجأأب املأأامة 
   على سبي  املثال  أشارت احملك ة دىل أن:ماايغ ا )سومو( أواس تي غر ضد نيكاراغوا

ملأأأب أن  [‘instrumentos vivos‘]معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأان صأأأكوك حيأأأة  
 و(361)ن وال سي ا مع سرو  العيش احلاليةينتكي  تفسري ا مع تطور ااوما

واتبعأأت أينضأأا  اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان أحيأأاان  هنجأأا  تطأأوراي  ينسأأت د دىل التطأأورات  (16)
قراراهتأأا املتكأأررة    لأأت اللج أأة عأأ  مجأأامج ضأأد م أأدااملسأأتجدة يف ممارسأأة الأأدولو ففأأي قضأأية 

 مربرة ذلك ماآليت: (362)مي دلرقضية املست دة دىل 
 10سالفة ال مر قأد ُوضأعت قبأ  حأوايل الاللج ة تدرك أن السابقة القضائية و  

سأأأ وات  وم أأأ  ذلأأأك الوقأأأت وتوافُأأأُق اآلراء الأأأدويل آخأأأ  يف الت اينأأأد لصأأأا  دلغأأأاء عقوبأأأة 
عقوبأأة اإلعأأدا  توافأأق آراء مت اينأأد حأأول  أبقأأت علأأىاإلعأأدا   م أأا ينوجأأد يف الأأدول الأأت 

 و(363)عد  ت في  ا
  شأأأدمت اللج أأأة علأأأى أن معأأأد أي حأأأق مأأأ  احلقأأأوق الأأأوارمة يف العهأأأد ينأأأون وشأأأويويف قضأأأية 

( 3)18ينتطأور عأرب الأ م  وخلصأت دىل أن املأأامة  (364)الأدويل اخلأاص سحلقأوق املدنيأة والسياسأأية
تتيح اآلن بعض احل اينة علأى ااقأ  مأ  اإلمأرا  علأى التصأر  علأى  أو ينتعأارض مأع املعتقأدات 

ت اللج أأأة دىل  أأأ ا االسأأأت تاج ان "عأأأدما  مت اينأأأدا  مأأأ  الأأأدول الدين يأأأة املعت  قأأأة نخأأأالصو وتوصأأأل
بدينلة اماء تلك  أشكاال  ااطرا  يف العهد الت أبقت على اخلدمة العسكرينة اإلل امية قد اعت د 

 و(365)اخلدمة"

__________ 

 .Velásquez-Rodríguez v. Honduras, Judgment (Merits), 29 July 1988, Inter-Am. Ct. H.R مأثال : انظأر (360) 

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  أعال (   53)انظر احلاشيةparas. 130-133 and 137و 
 (361) 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 
  تقرينأأر اللج أأة املع يأأة 470/1991  الأأبالغ رقأأم 1993متوو/ينوليأأه  30  اآلراء املعت أأدة يف مي أأدلر ضأأد م أأدا (362) 

(  اجمللأأد A/48/40) 40لعامأأة  الأأدورة الثام أأة وااربعأأون  امللحأأق رقأأم الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة احبقأأوق اإلنسأأان  
 الثاين  املرفق الثاين عشر  شنيو

الواثئأأأق الرمسيأأأة   829/1998  الأأأبالغ رقأأأم 2002آب/أغسأأأطس  5  اآلراء املعت أأأدة يف مجأأأامج ضأأأد م أأأدا (363) 
  ي(  اجمللأأد الثأأأاين  املرفأأأق اخلأأأامس  واA/58/40) 40ة الثام أأة واخل سأأأون  امللحأأأق رقأأأم   الأأأدور للج عيأأة العامأأأة

 و3-10الفقرة 
 (364) United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171و 
 1321/2004  البالغأأأان رقأأأم 2006تشأأأرين  الثأأأاين/نوف رب  3  اآلراء املعت أأأدة يف ينأأأون وشأأأوي ضأأأد مجهورينأأأة مأأأوراي (365) 

( A/62/40) 40  الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتون  امللحأأأق رقأأأم الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأة  1322/2004ورقأأأم 
 و4-8اجمللد الثاين  املرفق السابع  اتء  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   شدمت اهليئات القضائية التابعة لل رم  الدويل لتسوينة م اوعات االستث ار على  (17)
الالحقأأأة وكأأأ  أن تكأأأون وسأأيلة سلغأأأة اامهيأأأة لتفسأأأري ااحكأأا  الأأأت ت أأأوي أطأأأرا   أن امل ارسأأة

 و(366)املعا دة أن ينتطور مع ا ا يف ضوء ممارستها التعا دينة الالحقة
 يئأات تصأرحيات وم    تؤمد السأوابق القضأائية لل حأامم واهليئأات القضأائية الدوليأة و  (18)

 31فاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى املأامتني معا أدات أن االتاخلرباء امل شفة مبوجب 
"وك  أن تساعد يف حتديند" مأا دذا مأان ين بغأي دعطأاء "املصأطلح" معأد قأابال  للتطأور عأرب  32و

ال م و وال ينقتصر لفغ "مصطلح" على مفرمات حمدمة )مث  "التجارة" أو "الوضع اإلقلي أي" أو 
   أينضأأا  مفأأا يم أمشأأ  وأمثأأر تأأداخال  )مثأأ  عبأأاريت بأأ  قأأد ينشأأ  "االسأأتث ار"( "االغتصأأاب" أو

مأأأأ  العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سحلقأأأأوق املدنيأأأأة والسياسأأأأية( أو  9"ينأأأأ ص عليهأأأأا القأأأأانون" )املأأأأامة 
مأأ  العهأأد الأأدويل اخلأأاص سحلقأأوق املدنيأأة والسياسأأية(  علأأى ال حأأو الأأ ي  18"ضأأرورينة" )املأأامة 

و وملأأا مانأأت "مصأأطلحات" معا أأدة مأأا ع اصأأر تأأرِمان بأأه  مأأثال   يف معا أأدات حقأأوق اإلنسأأان(
 م  القواعد الوارمة يف تلك املعا دة  ف ن ذلك ينش   سلتبعية القواعد املتصلة بك  م هاو

يف  32()ب( و3)31وعلأأى نفأأس امل أأوال  تسأأا م امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأامتني  (19)
ر مأأيال  دىل املعأأد التطأأوري واترة جعأأ  احملأأامم احملليأأة تعطأأي املعا أأدات تفسأأريات تكأأون اترة أمثأأ

أمثأأأر مأأأيال  دىل املعأأأد الثابأأأتو ففأأأي قضأأأية تأأأدخ  يف نطأأأاق االتفاقيأأأة املتعلقأأأة سةوانأأأب املدنيأأأة 
  فسأأأرت حمك أأأة االسأأأتئ ا  يف نيووينل أأأدا (367)لالختطأأأا  الأأأدويل ل طفأأأال  علأأأى سأأأبي  املثأأأال

  بأأ  ينشأأ   أينضأأا  "احلقأأوق مصأأطلح "حقأأوق احلضأأانة" بكونأأه ال ينقتصأأر علأأى احلقأأوق القانونيأأة
الفعليأأأأة"و فاسأأأأت اما  دىل اسأأأأتعراض لل  ارسأأأأة التشأأأأرينعية والقضأأأأائية يف مول شأأأأىت  وسلرجأأأأوع دىل 

()ب(  رأت احملك أأأة أن امل ارسأأأة "تأأأدل علأأأى حأأأدوث تغأأأري جأأأ ري يف املواقأأأ "  3)31 املأأأامة
ااخأ  سلفهأم ااخ  بفهم عصري ملصطلح "حقوق احلضانة" بأدال  مأ    ا علىاامر ال ي حدا

و وأمأأا احملك أأة الدسأأتورينة االحتامينأأة ااملانيأأة  فقأأد (368)"1980الأأ ي ينتيحأأه "م ظأأار ينعأأوم لعأأا  
اعتربت  ي ااخرى  يف جم وعة م  القضااي املتعلقة بتفسري املعا دة امل شئة مل ظ ة حل  مشأال 

تفاقأأات الالحقأأة   يف ضأأوء تغأأري السأأياق اامأأر بعأأد انتهأأاء احلأأرب البأأارمة  أن اال(369)ااطلسأأي
__________ 

 Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (Unitedانظأر: (366) 

States/Sri Lanka BIT), Award and Concurring Opinion, 15 March 2002, ICSID Case No. 

ARB/00/2, ICSID Reports, vol. 6 (2004), pp. 308 et seq., at p. 317, para. 33وانظر سملث   ؛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 
 (367) United Nations, Treaty Series, vol. 1343, No. 22514, p. 89و 
 (368) New Zealand, Court of Appeal, C v. H [2009] NZCA 100, paras. 175-177 and 195-196 

(Baragwanath J.)انظأر أينضأا :  ؛para. 31 (Chambers J.) دن ت قأأيح الأ ص سلصأيغة الأأت أُعأد فيهأا واتُّفأأق" :
رية  أو ببسأاطة أمأر غأري ع لأي  سل ظأر دىل أن أي ت قأيح ينتعأني أن تتفأق عليأه جم وعأة مبأ 1980عليهأا يف عأا  

م  الدول املتعاقدةو ول لك ف ن التطورات الالومة ملوامبة االجتا ات االجت اعية وغري أا مأ  التطأورات ملأب أن 
تتحقأأق مأأ  خأأالل مخأأأول تطأأورات علأأى التفسأأري والتفوينأأأ و و أأ   ممارسأأة جأأائ ة يف ضأأأوء أحكأأا  اتفاقيأأة فيي أأأا 

 أبن تسأأأ ح( ب()3)31 فاملأأأامةو 1980لقأأأانون املعا أأأدات  وقأأأد مخلأأأت حيأأأ  ال فأأأاذ  أأأي ااخأأأرى يف عأأأا  
ى تفسأري ا"؛ انظأر يف علأ ااطأرا  اتفاق ينتض   املعا دة تطبيق جمال يف الحق تعام  أي" ملسد بتفوين  ينؤخ 

 Canada, Supreme Court: Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and  ا الصأدم مأ لك: 

Immigration), [1998] 1 SCR 982, para. 129 (Cory J.)و 
 (369) United Nations, Treaty Series, vol. 34, No. 541, p. 243و 
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()ب( "وكأأأأ  أن تكتسأأأأب أمهيأأأأة سل سأأأأبة دىل معأأأأد 3)31وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأى املأأأأامة 
 و (370)املعا دة"  وم    قضت أبن اامر مان م لك سلفع 

وتؤمد قرارات أخرى صامرة ع  احملامم احمللية أن االتفاقات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة  (20)
ال تأأدعم سلضأأرورة ااخأأ  سلتفسأأري التطأأوري لل عا أأداتو ففأأي  32و (3)31مبقتضأأى املأأامتني 

  علأأى سأأبي  املثأأال  وجأأدت احملك أأة العليأأا للأأوالايت  ينوآخأأر  دينسأأرتن دينرالين أأ  ضأأد فلوينأأدقضأأية 
مأ   17الأوارم يف املأامة  (bodily injury)املتحدة نفسها أما  سؤال    مصطلح "الضرر البدين" 

 الأأأأ  ر ينقتصأأأأر علأأأأى الضأأأأرر البأأأأدين بأأأأ  ينشأأأأ   أينضأأأأا  الضأأأأرر ال 1929اتفاقيأأأأة وارسأأأأو لعأأأأا  
" و"تفسأأريات 1929و وأمأأدت احملك أأة  آخأأ ة يف االعتبأأار "سأألوك مأأا بعأأد عأأا  (371)الصأأر 

ااطأأأرا  املوقعأأأة"  أن معظأأأم ااطأأأرا  مرجأأأت مومأأأا  علأأأى فهأأأم املصأأأطلح سملعأأأد الأأأ ي ينشأأأ   
 و(372)مبا خيال  ذلك الضرر البدين ال غري  رغم ما   الك م  مبامرات ل خ 

   9االستنتاج 
 للتفس  ىوسيلة  وزن االتفاقال الةحقة واملمارسة الةحقة

للتفسأأأري مبقتضأأأى موسأأأيلة ينتوقأأأ  وون اتفأأأاق الحأأأق أو ممارسأأأة الحقأأأة   -1 
 على وضوح وخصوصية االتفاق أو امل ارسة  ض   أمور أخرىو  31م  املامة  3الفقرة 

)ب( 3ون امل ارسة الالحقة مبقتضأى الفقأرة ينتوق  و سإلضافة دىل ذلك   -2 
 و   ض   أمور أخرى  على مدى وميفية تكرار ا31 م  املامة
تفسأأأري تك يليأأأة مبقتضأأأى موسأأأيلة قأأأد ينتوقأأأ  وون امل ارسأأأة الالحقأأأة   -3 
 و2و 1على املعاينري املشار دليها يف الفقرتني  32املامة 

 العرح  
الت وك  أن تساعد يف حتديند الوون التفسأريي  بعض املعاينري 9حيدم مشروع االست تاج  (1)

ال ي وك  دسباغه على اتفاق الحق أو ممارسة الحقة يف سياق ع لية التفسأري يف حالأة معي أةو 
وبطبيعأأة احلأأال فأأ ن الأأوون التفسأأريي املعطأأى التفاقأأات الحقأأة أو ممارسأأة الحقأأة ملأأب أن حُيأأدم 

 (و5الفقرة   2ى )انظر مشروع االست تاج التفسري ااخر  وسائ أينضا  يف دطار عالقته مع 

 الوضوح واخلصوصية والعوام  ااخرى الوون:  -1الفقرة   
مأأ   3الأأوون املعطأأى التفأأاق الحأأق أو ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  1وتت أأاول الفقأأرة  (2)

ن علأأى أ 1  متطرقأأة  دىل الفقأأرتني الفأأرعيتني )أ( و)ب( مأأ  م ظأأور عأأا و وتأأ ص الفقأأرة 31املأأامة 
للتفسأأري ينتوقأأ  علأأى وضأأوح وخصوصأأية موسأأيلة الأأوون املعطأأى التفأأاق الحأأق أو ممارسأأة الحقأأة  

__________ 

 (370) Germany, Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 90, p. 286, at pp. 363-364, para. 276 املرجع ؛
 وvol. 104, p. 151, at pp. 206-207نفسه  

 (371) Convention for the Unification of Certain Rules regarding International Transport, League of 

Nations, Treaty Series, vol. CXXXVII, p. 11و 
 (372) United States of America, Supreme Court, Eastern Airlines, Inc. v. Floyd et al., 499 U.S. 530, pp. 

 .United Kingdom, House of Lords, King v. Bristow Helicopters Ltd :انظأأر أينضأأا   ؛546-549

(Scotland) [2002] UKHL 7, paras. 98 and 125 (Lord Hope)و 
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االتفأأاق أو امل ارسأأة  ضأأ   أمأأور أخأأرىو وينشأأري تعبأأري "ضأأ   أمأأور أخأأرى" دىل أن  أأ   املعأأاينري 
  (373)ين بغأأأأي أال تعتأأأأرب شأأأأاملةو فه أأأأاك معأأأأاينري أخأأأأرى قأأأأد تتعلأأأأق بتوقيأأأأت االتفأأأأاق أو امل ارسأأأأة

 ة الت مت حها ااطرا  التفاق معني أو ممارسة معي ة  أو بعبء اإلثبات املطبقوسامهي أو
مثأأريا  مأأا ينتوقأأ  الأأوون التفسأأريي لالتفاقأأات الالحقأأة أو امل ارسأأة الالحقأأة يف عالقتهأأا و  (3)

خصوصأأأأأية االتفأأأأأاق أو امل ارسأأأأأة سل سأأأأأبة لل عا أأأأأدة وضأأأأأوح و التفسأأأأأري ااخأأأأأرى علأأأأأى  بوسأأأأأائ 
ك  علأأأى سأأأبي  املثأأأال  القأأأرارات الصأأأامرة عأأأ  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة  و وتؤمأأأد ذلأأأ(374)املع يأأأة

و وينعأد قأرار (375)وقرارات التحكيم وتقارينر أفرقة التحكيم و يئة االستئ ا  مب ظ ة التجارة العامليأة
ضأأأد احملأأأدومة بالمأأأا جم وعأأأة شأأأرمات  يئأأأة املرمأأأ  الأأأدويل لتسأأأوينة م اوعأأأات االسأأأتث ار يف قضأأأية 

 ا  يف   ا الصدم:مفيد بلغارايمجهورينة 
صحيح أن املعا دات املربمة بني أحد ااطأرا  املتعاقأدة ومول اثلثأة وكأ  أن  

تؤخأأ  يف احلسأأبان لغأأرض توضأأيح معأأد نأأص املعا أأدة وقأأت االنضأأ ا  دليهأأاو وقأأد قأأد  
املأأأأدعي عرضأأأأا  واضأأأأحا  ومفيأأأأدا  للغاينأأأأة مل ارسأأأأة بلغأأأأاراي في أأأأا ينتعلأأأأق نبأأأأرا  معا أأأأدات 

و 1987  معا أأدة االسأأتث ار الث أأائي بأأني بلغأأاراي وقأأربص يف عأأا  االسأأتث ار عقأأب دبأأرا
ويف تسعي ات القرن املاضي  بعد أن تغري ال ظا  الشيوعي يف بلغاراي  شرعت بلغاراي يف 
دبأأرا  معا أأدات لالسأأتث ار الث أأائي تشأأ   أحكامأأا  أمثأأر ليرباليأأة بكثأأري يف جمأأال تسأأوينة 

املرم  الدويل لتسوينة م اوعات االسأتث ارو غأري  امل اوعات  مبا يف ذلك اللجوء دىل حتكيم
أن تلك امل ارسة ليسأت ذات أمهيأة خاصأة يف  أ   القضأية مبأا أن املفاوضأات الالحقأة 
الت جرت بني بلغأاراي وقأربص تشأري دىل أن  أ ين  الطأرفني املتعاقأدين  م ينكأوان ينقصأدان 

رمبأا قأد ينسأت تج بشأك  مأ   رعاينأة املعأد الأ يااوىل سلأن ينتخ  احلكأم املتعلأق سلدولأة 
ااشأأأأكال مأأأأ  امل ارسأأأأة الالحقأأأأة لبلغأأأأاراي يف مأأأأا ينتعلأأأأق سملعا أأأأدةو وتفاوضأأأأت بلغأأأأاراي 

و وم تأأأأأأ جح 1998وقأأأأأأربص بشأأأأأأفن ت قأأأأأأيح معا أأأأأأدهت ا لالسأأأأأأتث ار الث أأأأأأائي يف عأأأأأأا  
 وووواملفاوضات ولك ها توخت بصفة خاصة ت قيح ااحكا  املتعلقة بتسوينة امل اوعأات 

 تج مأأأ   أأأ   املفاوضأأأات أن الطأأأرفني املتعاقأأأدين  يف معا أأأدة االسأأأتث ار ووكأأأ  أن ينسأأأت
رعاينة ينش   ااحكا  املتعلقأة سل ااوىلالث ائي م ينكوان ينعتربان أن احلكم املتعلق سلدولة 

 و(376)بتسوينة امل اوعات يف معا دات االستث ار الث ائي ااخرى
__________ 

أعطأت احملك أة اافضألية لل  ارسأة الأت مانأت أقأرب وم يأا  سل  اع البحري )بريو ضأد شأيلي( يف القضية املتعلقة  (373) 
 ,Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at p. 50دىل اترينخ بدء ال فاذو 

para. 126و 
 (374) Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice …"  260)احلاشأأية 

 وp. 91أعال (  
 .Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.Jانظأر مأثال : (375) 

Reports 1993, p. 38, at p. 55, para. 38; Question of the tax regime governing pensions paid to 

retired UNESCO officials residing in France  أعال (   153)انظر احلاشيةp. 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 
 (376) 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 
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ائية عأأأامة مأأأا متيأأأ  دىل دعطأأأاء وون ويف حأأأني أن حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة واهليئأأأات القضأأأ (4)
الحقأأأة حمأأأدمة نوعأأأا  مأأأا  فأأأ ن احملك أأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان غالبأأأا   ةتفسأأأريي أمأأأرب مل ارسأأأ

تقتصأأأر علأأأى دجأأأراء تقيي أأأات مقارنأأأة واسأأأعة ال طأأأاق للقأأأوانني احملليأأأة أو املواقأأأ  الدوليأأأة الأأأت  مأأأا
    أن احلقأأأأوق والواجبأأأأات و ويف  أأأأ ا السأأأأياق ملأأأأب أال ينغيأأأأب عأأأأ  الأأأأ(377)تعت أأأأد ا الأأأأدول

واحلأأأرايت ااساسأأأية )في أأأا ينلأأأي  "االتفاقيأأأة حقأأأوق اإلنسأأأان  اتفاقيأأأة محاينأأأةامل صأأأوص عليهأأأا يف 
علأأأى ال حأأأو الصأأأحيح  وضأأأ    أأأامش السأأألطة  حتوينلهأأأاملأأأب  378ااوروبيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان"(

ر  املع يةو وحتقيقا  التقدينرينة امل  وح  دىل قوانني وممارسات ع لية وترتيبات مولية لدى الدولة الط
ااطأأرا  أمهيأأة يف  اوجأأه التطأأابق القأأوي يف التشأأرينعات الوط يأأة لأأدوهلا قأأد تكأأونهلأأ ا الغأأرض  

طأابع بعأض  ينؤينأدحتديند نطاق حق م  حقوق اإلنسأان أو ضأرورة تقييأد و وسإلضأافة دىل ذلأك  
ثأأال  يف قضأأية احلقأأوق أو الواجبأأات أحيأأاان  مراعأأاة امل ارسأأات ااقأأ  خصوصأأيةو فعلأأى سأأبي  امل

 ارأتت احملك ة ما ينلي:رانتسي  ضد قربص 
ووو أن الأأأدول املتعاقأأأدة   الأأأدولينيلمأأأ  الواضأأأح مأأأ  أحكأأأا   أأأ ين  الصأأأكني  

توصأألت دىل رأي مفأأام  أن ا أأاذ جم وعأأة مأأ  التأأدابري الأأت تعأأا  مجيأأع اةوانأأب الثالثأأة 
علأى ذلأك  فواجأب   أاء  وب ووو ي الوسيلة الفعالأة الوحيأدة يف مكافحأة االجتأار سلبشأر 

العقاب واحملام ة على االجتار ساشأخاص مأا  أو دال جانأب مأ  جوانأب تعهأد الأدول 
ااعضأأأاء العأأأا  مبكافحأأأة االجتأأأار سلبشأأأرو وملأأأب ال ظأأأر يف مأأأدى االلت امأأأات اإلملابيأأأة 

 و(379)لحظر الع   القسري  ض     ا السياق ااوسع 4ال اشئة ع  املامة 
الحظت احملك ة أنه "قأد ينقأال دن   شامبان ضد امل لكة املتحدةتقضية وم  جهة أخرى  يف  (5)

مثأأة توافأأق آراء موليأأا  انشأأئا  بأأني الأأدول املتعاقأأدة ااعضأأاء يف جملأأس أوروس ينعأأرت  سالحتياجأأات 
لك هأا خلصأت يف هناينأة  (380)و وينتهأا وأسأاليب عيشأها " محاينة أم هااخلاصة ل قليات وبواجب 
مقت عأأأأأة أبن توافأأأأأق اآلراء  أأأأ ا مل أأأأأوس مبأأأأأا فيأأأأه الكفاينأأأأأة السأأأأأت تاج أي املطأأأأا  دىل أهنأأأأأا "غأأأأري 

الأأت تأأرى الأأدول املتعاقأأدة أن مأأ  املستصأأوب تطبيقأأه يف أي  املعأأاينريتوجيهأأات بشأأفن السأألوك أو 
 و(381)حالة معي ة"

 وعوام  أخرى تكرار امل ارسةالوون:  -2الفقرة   
 ارسأأأأة الالحقأأأأة مبوجأأأأب الفقأأأأرة علأأأأى امل 9مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج  2تقتصأأأأر الفقأأأأرة  (6)

   ينتوقأأ 1ه دضأأافة  دىل املعأأاينري املأأ مورة يف الفقأأرة   وتأأ ص علأأى أنأأ31)ب( مأأ  املأأامة 3 الفرعيأأة
تكرار أأأاو وت طأأأوي عبأأأارة وميفيأأأة علأأأى مأأأدى   أخأأأرى أمأأأور ضأأأ    وون امل ارسأأأة الالحقأأأة أينضأأأا  

__________ 

 .Cossey v. the United Kingdom, no. 10843/84, 27 September 1990, ECHR Series A noمأثال :  انظأر (377) 

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 
 ,United Nations(  1950تشأرين  الثأاين/نوف رب  4رايت ااساسأية )رومأا  اتفاقيأة محاينأة حقأوق اإلنسأان واحلأ (378) 

Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221و 
 (379) Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, 7 January 2010, ECHR 2010 (extracts), para. 285 ؛

 وparas. 273–274انظر أينضا 
 (380) Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, 18 January 2001, ECHR 2001-I, para. 93و 
 و94 الفقرة املرجع نفسه  (381) 
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 دىل أنأه  حسأب املعا أدة تكرار ا" على ع صري ال م  وطابع التكرارو وتشري مثال  وميفية "مدى 
ينتجأاوو جمأرم التكأرار التقأر أو العفأوي مل ارسأة مأا  أو الأ ي وكأ  أن ينسأهم يف  أمرا  املع ية  ف ن 

ال م   او وينفيد ع صر 31)ب( م  املامة 3القي ة التفسريينة هل   امل ارسة يف سياق الفقرة الفرعية 
عأأأني ل طأأأرا  جتأأأا  تفسأأأري املعا أأأدةو وطأأأابع التكأأأرار أينضأأأا  يف التأأأدلي  علأأأى "ترسأأأيخ" موقأأأ  م

تفسأأري موسأأيلة عأأد  ت فيأأ  اتفأأاق الحأأق سفتقأأار  دىل الأأوون الأأالو    قأأد ينأأوحيعلأأى ذلأأك   وعأأالوة  
 و(382)31)أ( م  املامة 3مبوجب الفقرة الفرعية 

وت اولأأأأأت  يئأأأأأة االسأأأأأتئ ا  مب ظ أأأأأة التجأأأأأارة العامليأأأأأة مسأأأأأفلة مأأأأأا دذا مانأأأأأت "امل ارسأأأأأة  (7)
تتطلب تطبيق امل ارسة أمثر م  مأرة  (383)31)ب( م  املامة 3الفقرة الفرعية  الالحقة" يف دطار
   على ال حو التايل:املشروست الكحولية اثنيا   -الياسن واحدة  يف قضية 
أن امل ارسأأة الالحقأأة يف تفسأأري املعا أأدات  أأي سلسأألة أفعأأال أو بيأأاانت  أُقأأر 

وحي ستفأأاق ااطأأرا  بشأأفن "متوافقأأة وموحأأدة ومتسأأقة" تكفأأي لتحدينأأد منأأط واضأأح ينأأ
 و(384)املعا دةتفسري 

تتطلأأب  31)ب( مأ  املأامة 3وينشأري  أ ا التعرينأ  دىل أن امل ارسأأة الالحقأة يف دطأار الفقأأرة  (8)
أمثر م  "فع  أو بيان" واحد يف ما ينتعلق بتفسري املعا دة؛ ب  تتطلب ساحرى ع ال  متواترا  وموحدا  

د توصلت دىل اتفاق اثبت بشفن تفسري املعا دةو و أي عتبأة عاليأة بدرجة تربر است تاج أن ااطرا  ق
تتطلأأب شأأكال  مأأ  أشأأكال  31)ب( مأأ  املأأامة 3تعأأر ضأأ  ا  أن امل ارسأأة الالحقأأة يف دطأأار الفقأأرة 

 الواسعة ال طاق والثابتة واحملدمة لتفسيس اتفاق بني ااطرا  بشفن التفسريو املشرتمةامل ارسة 
)ب( مأأأ  3الدوليأأأة  مأأأ  جهأأأة أخأأأرى  طبقأأأت الفقأأأرة الفرعيأأأة  غأأأري أن حمك أأأة العأأأدل (9)

مبرونأأة أمأأأرب مون دضأأافة أي شأأأروط أخأأرىو وين طبأأق ذلأأأك بوجأأه خأأأاص علأأى احلكأأأم  31 املأأامة
و وقد سارت احملامم الدولية ااخرى علأى (385)ج ينرة ماسيكيلي/سيدوموال ي أصدرته يف قضية 

ذلأأك علأأى حمك أأة املطالبأأات بأأني دينأأران  هنأأج حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف معظأأم ااحيأأانو وين طبأأق
 و(387)  واحملك ة ااوروبية حلقوق اإلنسان(386)والوالايت املتحدة

__________ 

 (382) Pulp Mills on the River Uruguay  أعال (   22)انظر احلاشيةp. 63, para. 131و 
 أعال و  2  الفقرة 4انظر مشروع االست تاج  (383) 
 (384) 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 
 (385) Kasikili/Sedudu Island  أعأال ( 22)انظأر احلاشأية  pp. 1075-1076, paras. 47-50 and p. 1087, para. 

 وpp. 34-37, paras. 66-71  أعال ( 22)انظر احلاشية  Territorial Dispute؛ 63
 (386) Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim)  انظأر(

 وp. 77, at pp. 116-126, paras. 109-133أعال (   156احلاشية 
 (387) 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; Banković et al. v. Belgium and 16 other contracting States (dec.) [GC], no. 

52207/99, ECHR 2001-XII, paras. 56 and 62وفي ا ينتعلق سلسوابق القضأائية هليئأات التحكأيم التابعأة لل رمأ   ؛
 — O.K. Fauchald, “The Legal Reasoning of ICSID Tribunals :الأدويل لتسأوينة م اوعأات االسأتث ار  انظأر

An Empirical Analysis”, European Journal of International Law, vol. 19, No. 2 (2008), p. 301, at, p. 

 A. Roberts, "Power and persuasion in investment treaty interpretation: the dual role :؛ انظأر أينضأا  345

of States", American Journal of International Law, vol. 104, 2010, pp. 207-215و 
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والفأأأرق بأأأني املعيأأأار الأأأ ي وضأأأعته  يئأأأة االسأأأتئ ا  مب ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة مأأأ  جهأأأة   (10)
دذ وال هج ال ي تتبعه حمك ة العدل الدولية م  جهة أخرى   و فرق سا ري أمثر م ه حقيقأيو 

ينبأأدو أن  يئأأة االسأأتئ ا  مب ظ أأة التجأأارة العامليأأة تب أأت صأأيغة "متوافقأأة وموحأأدة ومتسأأقة" مأأ  
جأأأاء فيأأأه "دن قي أأأة امل ارسأأأة الالحقأأأة سأأأتتوق  بطبيعأأأة احلأأأال علأأأى مأأأدى توافقهأأأا  (388)م شأأأور

و وب لك تقد  صيغة "متوافقة وموحدة ومتسقة" مؤشرا  ع  الظرو  الت (389)ووحدهتا واتساقها"
  مبأرية أو قليأ     وون31 )ب( مأ  املأامة3يها لل  ارسة الالحقأة يف دطأار الفقأرة الفرعيأة ينكون ف

تقتضأأي تأأواترا  خاصأأا  لل  ارسأأة  التفسأأري يف سأأياق ع ليأأة التفسأأري  أمثأأر ممأأاوسأأائ  مأأ  وسأأيلة م
يف  املأأرنو وقأأد اعت أأدت  يئأأة االسأأتئ ا  مب ظ أأة التجأأارة العامليأأة نفسأأها  أأ ا امل ظأأور (390)املع يأأة
 و(391)االت معي ةح
ويف حأني تأأرى اللج أة أن صأأيغة "متوافقأة وموحأأدة ومتسأقة" قأأد تكأون مفيأأدة يف حتدينأأد  (11)

وون امل ارسأأة الالحقأأة يف حالأأة معي أأة  ف هنأأا تعترب أأا أينضأأا  غأأري اثبتأأة مبأأا ينكفأأي لصأأوغ عتبأأة منيأأا 
يهأأا خطأأف أبهنأأا   وتأأرى أهنأأا حت أأ  خمأأاطرة احلكأأم عل31)ب( مأأ  املأأامة 3النطبأأاق الفقأأرة الفرعيأأة 

توجيهية الطابع على  و مفرطو وتظأ  اللج أة يف آخأر املطأا  تأرى أن "قي أة امل ارسأة الالحقأة 
و وينعأر ذلأأك أن (392) تلأ  سخأتال  الفهأأم املشأرتك ل طأرا  في أأا ينتعلأق مبعأد املصأأطلحات"

ر يف دطأار بشفن التفسأري ين بغأي أخأ  ا سالعتبأا هاممارسة واحدة ل طرا  ت طوي على اتفاق بي 
 و(393)31)ب( م  املامة 3 الفرعية الفقرة

__________ 

 (388) Sinclair, The Vienna Convention …  أعأأأال (   20)انظأأأر احلاشأأأيةp. 137انظأأأر أينضأأأا   ؛: Yasseen, 

"L’interprétation des traités …"  أعأأأال (   20)انظأأأر احلاشأأأيةpp. 48-49يف حأأأني أن لفأأأغ "موحأأأدة"  ؛
"(commune"( "مأأأفخوذ مأأأ  أع أأأال ة أأأة القأأأانون الأأأدويل  فأأأ ن عبأأأاريت "متسأأأقة نوعأأأا  مأأأا )"d' une certaine 

concordante"( ومتوافقأأأأأأأة )"concordante مهأأأأأأأا شأأأأأأأرطان اسأأأأأأأت دمها )"Yasseen مأأأأأأأ  اسأأأأأأأتدالل آخأأأأأأأر؛ انظأأأأأأأر: 
Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 98-99, paras. 17-18 and p. 221-222, para. 15و 

 (389) Sinclair, The Vienna Convention …  ؛أعأال ( 20)انظأر احلاشأية Iran-United States Claims Tribunal, 

Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim)  أعال (   156)انظر احلاشيةp. 77, at p. 118, 

para. 114و 
 (390) 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 …"  191)انظأر احلاشأية 
انظأر أينضأا  املرافعأة الشأفوينة  ؛p. 598, para. 80أعأال (   61)انظأر احلاشأية  p. 46; Dörr, “Article 31  أعأال (

 Maritime Dispute (Peru v. Chile), CR 2012/33, pp. 32-36, paras. 7-19أمأا  حمك أة العأدل الدوليأة يف 

(Wood) :متأاح يف  www.icj-cij.org/docket/files/137/17218.pdf و CR 2012/36, pp. 13–18, paras. 6–

21 (Wordsworth) :متاح يف  www.icj-cij.org/docket/files/137/17234.pdfو 
 (391) 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 
 Cot, "La conduite؛ Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/rev.1, p. 222, para. (15) :انظأر (392) 

subséquente des parties …"  أعال (   390)انظر احلاشيةp. 652و 
والواقع أن ممارسة ينتي ة ل  تكون مافية عامة إلنشاء اتفاق بني ااطرا  بشأفن تفسأري املعا أدة مقاعأدة عامأة  غأري  (393) 

ال تقتضأأي تكأأرار امل ارسأأة ودمنأأا اتفأأاق ااطأأرا  بشأأفن  31)ب( مأأ  املأأامة 3لفقأأرة أن امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى ا
احت أأال أن ين شأأف اتفأأاق مأأ  ممارسأأة وحيأأدة علأأى الفعأأ  املعأأر وعلأأى املعا أأدة  ينتوقأأ تفسأأري ا فحسأأبو وبأأ لك 

 E. Lauterpacht, "The development of the law of international organization by the:املع يأأةو انظأأر

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17218.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17234.pdf
http://undocs.org/ar/A/6309/rev.1
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"( على عوامأ  أخأرى  مأ  أخرى أمورض   وون امل ارسة الالحقة )" وقد ينتوق  أينضا   (12)
قبي  االتسأاق وال طأاقو دذ تُعتأرب امل ارسأة الالحقأة أمثأر أو أقأ  اتسأاقا  تبعأا  ملأا دذا مأان السألوك 

و وينُقصأد ب طأاق امل ارسأة عأدم ااطأرا  ا رافأه مدىو عة  ين حر  استث اء  ع  منط امل ارسة املتب
 مجيع ااطرا و ينثبت است اما  دليه اتفاقامل خرطة فيها  ال ي 

  32وون امل ارسة الالحقة مبقتضى املامة  -3الفقرة   
الأأأوون الأأأ ي ين بغأأأي دعطأأأاؤ  دىل "امل ارسأأأة  9مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  3تت أأأاول الفقأأأرة  (13)

(و وال تتطأأأرق 4مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  3)انظأأأر الفقأأأرة  32" مبقتضأأأى املأأأامة الالحقأأأة ااخأأأرى
االعتبأارو وقأد أمأدت  يئأة يف أخأ   أ   امل ارسأة فيهأا وك   الوقت والظرو  التدىل  3الفقرة 

 االستئ ا  مب ظ ة التجارة العاملية  يف وضع مشابه  ضرورة الت يي  بني  اتني املسفلتني:
 وروبية  لط بني املسفلة ااولية املتعلقة مبا وكأ  وصأفه بنرى أن اة اعات اا 

"سر " إلبرا  معا دة ما واملسفلة امل فصلة املتعلقة سلتثبت م  مدى اامهيأة الأت وكأ  
 و(394)32دس ام ا لظر  معني اغراض التفسري يف دطار املامة 

 م لك دىل أنه:  االستئ ا وذ بت  يئة 
ط ممارسأأة التصأأ ي  يف اة اعأأات ااوربيأأة أث أأاء جولأأة أوال   م تفحأأص اهليئأأة قأأ 

مأأ   32يف دطأأار مفهأأو  املأأامة  وسأأيلة تفسأأري تك يليأأةمفاوضأأات أوروغأأواي سعتبار أأا 
 و(395)تفسري تك يليةموسيلة ؛ واثنيا   قي ة ممارسة التص ي   اتفاقية فيي ا

"العوامأأأأأأأ  " امل ارسأأأأأأأة الالحقأأأأأأأة  أشأأأأأأأارت  يئأأأأأأأة االسأأأأأأأتئ ا  دىل وجا أأأأأأأةولتحدينأأأأأأأد مأأأأأأأدى " 
 املوضوعية":
تش       العوام  نأوع احلأدث أو الوثيقأة أو الصأك وطابعأه القأانوين؛ والعالقأة ال م يأة  

؛ يأأأهأو جمأأأرم االطأأأالع علبقأأأانون أو صأأأك م شأأأور  الفعليأأأةبأأأني الظأأأر  ودبأأأرا  املعا أأأدة؛ واملعرفأأأة 
؛ ومأأأا دذا مأأأان وموضأأأوع الوثيقأأأة أو الصأأأك أو احلأأأدث يف عالقتأأأه حبكأأأم املعا أأأدة املأأأرام تفسأأأري 

 و(396)املفاوضات بشفن املعا دة أو ميفية استخدامه أو أتثري  يفاسُتخد  أو أثر 
                                                                                                                                                              

decisions of international tribunals", Recueil des cours … 1976, vol. 152, pp. 377-466, at p. 457 ؛
Linderfalk, On the Interpretation of Treaties  أعأأال ( 67)احلاشأأية  p. 166 ؛C.F. Amerasinghe, 

"Interpretation of texts in open international organizations", British Yearbook of International Law 

1994, vol. 65, p. 175, at p. 199ينؤيند  ؛Villiger  مرجة معي ة م  التكرار  لك ه ينشأدم علأى أن ال قطأة اهلامأة  أي
 Yasseenو ينأأرى p. 431, para. 22أعأأال (   37)انظأأر احلاشأأية  … Villiger, Commentaryنشأأفة االتفأأاق  

 Yasseen, "L'interprétationهت أأا أن امل ارسأأة ال وكأأ  "بشأأك  عأأا " أن ت شأأف بفعأأ  واحأأد  يف متاس Sinclairو

des traités …"  أعأال (   20)انظأر احلاشأيةp. 47 ؛Sinclair, The Vienna Convention …  20)انظأر احلاشأية 
)انظأر احلاشأية  "… cf. Nolte, "Subsequent agreements and subsequent practice of States؛ p. 137أعأال (  

 وp. 310أعال (   62
 (394) 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 
 (395) 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 (footnote omitted and original emphasis)و 
 (396) EC - Chicken Cuts  أعال (   394)انظر احلاشيةpara. 290 (footnote omitted)و 
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ويف حأأني م تسأأتخد   يئأأة االسأأتئ ا  مصأأطلح "اخلصوصأأية" ف هنأأا أشأأارت دىل املعأأاينري  (14)
امل مورة أعال و وحتدثت  يئة االستئ ا  ع  "االتساق" بدال  م  الوضوح  وذمرت أن االتساق 

   ارسأأأة التصأأأ ي  السأأأابقةفين بغأأأي أن ينشأأأك  مقياسأأأا  ودمنأأأا حيأأأدم مأأأدى اامهيأأأة فحسأأأبو "ال 
أن  فأأال وكأأ ممارسأأة التصأأ ي  غأأري املتسأأقة  أمأأايف أمثأأر ااحيأأانو  ذات أمهيأأةكأأون تقأأد  املتسأأقة

 و(397)"تعرينفيتفسري معد امتياو  تكون وجيهة يف
يف  32امل ارسأة يف دطأأار املأأامة  وقأد ينت ثأأ  عامأ  دضأأايف مسأأاعد يف حتدينأد مأأدى أمهيأأة (15)

 عدم الدول املتفثرة الت اشرتمت يف امل ارسة املع يةو وذمرت  يئة االستئ ا  يف   ا السياق:
  وجيهأةااطأرا  فقأط  احدامل ارسة السابقة  قد تكونللتحقق م      ال ية   

مة بأني مجيأع مشأرت  ولك  م  الواضح أن قي تها ستكون حمدومة أمثر مما لو مانت ممارسة
خمطأأأط مأأأا  فأأأ ن ممارسأأأة  ااطأأأرا و ويف احلالأأأة احملأأأدمة املتعلقأأأة بتفسأأأري امتيأأأاو تعرينفأأأي يف

 و(398)املستورم قد تكون هلا يف الواقع أمهية فائقة عضوتبعها الينالتص ي  الت 
 ويف الوقت نفسه  م  الصحيح أن:

عأأ   دينأأالء وون مبأأري  ان يأأك عأأ  وون حاسأأم  إلعأأالن انفأأرامي الحأأق صأأامر 
مولأأأة سأأأيكون أمأأأرا  غأأأري مأأأفلو  متامأأأا   بأأأ  وحُيت أأأ  أن ينثأأأري شأأأواغ  بشأأأفن اإلجأأأراءات 

 و(399)القانونية الواجبة يف قضااي التحكيم املتعلقة سالستث ار
   10االستنتاج 

 اتفاق األطراا لعأن تفس  معاهدة 
 31)أ( و)ب( مأ  املأامة 3ينستل   التوص  دىل اتفاق مبقتضأى الفقأرة  -1 
وملأوو أن ينكأون فهم مشرتك لتفسري معا دة تكون ااطرا  على علم به وتقبلهو وجوم 

  و  ودن م ينك  ذلك ضروراي   لكي ينؤخ  يف احلسبانقانوان  مل ما     ا االتفاق

قأأأأد ينتبأأأأاين  عأأأأدم ااطأأأأرا  الأأأأت ملأأأأب أن تشأأأأارك مشأأأأارمة  فعالأأأأة  يف  -2 
ووكأأ  و 31ب( مأأ  املأأامة )3امل ارسأأة الالحقأأة مأأ  أجأأ  وضأأع اتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة 

ينشأأك  التأأ ا  الصأأ ت مأأ  جانأأب طأأر  أو أمثأأر قبأأوال  لل  ارسأأة الالحقأأة ع أأدما  أن
 تستدعي الظرو  رم فع  ماو

 العرح  

 "وجوم "فهم مشرتك -1اة لة ااوىل م  الفقرة   
)أ( و)ب( مأ  3على مبدأ أن "اتفاقا " مبقتضأى الفقأرة  1ت ص اة لة ااوىل م  الفقرة  (1)

 ذلأك حيقأق ولكأيبشأفن تفسأري معا أدة مأاو  ااطأرا ينستل   وجأوم فهأم مشأرتك بأني  31املامة 
__________ 

 - EC انظر أينضأا  علأى سأبي  املقارنأة: ؛para. 307 (footnote omitted and original emphasis)املرجع نفسه   (397) 

Computer Equipment  أعال (   395)انظر احلاشيةpara. 95و 
 (398) EC - Computer Equipment  أعال (   395)انظر احلاشيةpara. 93 (original emphasis)و 
 (399) Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental 

Republic of Uruguay  أعال (   136)انظر احلاشيةpara. 476و 
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  ملأأب أن تكأون ااطأأرا  علأى علأأم بأأه 31مأأ  املأامة  3ة الفقأر  يف املتأأوخى ااثأر املشأأرتك الفهأم
"اتفأأاق" مبقتضأأى  بشأأك  في أأا ينتعلأأق االخأأتال  أوجأأه أن ومأأعوتقبأأ  سلتفسأأري الأأ ي ينتضأأ  هو 

  فأأأ ن (400)وشأأأرحه 4عيأأأة )أ( والفقأأأرة الفرعيأأأة )ب( مبي أأأة فعأأأال  يف مشأأأروع االسأأأت تاج الفقأأأرة الفر 
ترمأأأي دىل بيأأأان مأأأا  أأأو مشأأأرتك بأأأني الفقأأأرتني الفأأأرعيتني   10مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  1الفقأأأرة 
 اتفاق ااطرا  اةو ري بشفن تفسري املعا دةو أي
حقأأة بوصأأفه ا وسأأيلتني أصأأليتني والع صأأر الأأ ي ويأأ  االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الال (2)

 وسيلةالالحقة ااخرى بوصفها  ةع  امل ارس 31)أ( و)ب( م  املامة 3للتفسري يف دطار الفقرة 
ااطأرا  علأى تفسأري املعا أدة املع يأةو مجيأع  و "اتفاق"  (401)32تفسري تك يلية يف دطار املامة 

وسيفتها  (402)31 م  املامة 3قرة فاتفاق ااطرا    ا  و ما ينعطي وسائ  التفسري يف دطار الف
وقي تهأأا اخلاصأأتني اغأأراض ع ليأأة التفسأأري التفاعليأأة يف دطأأار القاعأأدة العامأأة للتفسأأري الأأوارمة يف 

 و(403)31املامة 
دىل يف معا دة املعرب ع ها م  خمتل  ااطرا  بشفن التفسري وينؤمي تضارب املواق   (3)

الأدينون اخلارجيأة بي ها  يئة التحكيم يف قضأية استبعام وجوم اتفاقو وقد أمدت   ا  يئات م  
حيث قضت أبنه م ينك  م  امل ك  است تاج "تفا م الحق ض ر" م  عدم م  رسائ   ااملانية

الومأأأاالت املشأأأرفة علأأأى اإلمارة مبأأأا أن دحأأأدى  أأأ   الومأأأاالت  أي مصأأأر  دنكلأأأرتا  أعأأأرب عأأأ  
 و(404)موق  خمال 

  ااطأأأرا  ومأأأا مامأأأت تلأأأك مواقأأأ تتعأأأارضمأأأا  دربقأأأدال  االتفأأأاق ين تفأأأيال  ذلأأأك  ومأأأع (4)
 است تاج وجوم ذاته  حد يف مُلي  ال  خمتلفة أبوجه معا دة تطبق ااطرا  فكوناملواق  متعارضةو 

و فهأأأ ا االخأأأتال  وكأأأ  أن ينعكأأأس خالفأأأا  بشأأأفن املعا أأأدة بتفسأأأري في أأأا ينتعلأأأق متعارضأأأة مواقأأأ 
 فه ا  مشرتما  مفام  أن املعا دة تأرتك نطاقأا  التفسري الصحيح الوحيد  ولك  وك  أن ينعكس أينضا  

متي  دىل    مثال  و واملعا دات املتعلقة حبقوق اإلنسان(405)معي ا  مل ارسة السلطة التقدينرينة يف ت في  ا
 مل ارسة الدول سلطتها التقدينرينةو جمالتوخي تفسري موحد ولك  أينضا  دىل ترك 

__________ 

 وأعال   4مشروع االست تاج  ( م  شرح10الفقرة )انظر  (400) 
 أعال و  4م  مشروع االست تاج  3والفقرة  3انظر مشروع االست تاج  (401) 
 :p. 30أعأال (   224)احلاشأية   ”… Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3) :انظأر (402) 

 يف الفقرة )ب( أي معد خمتل  ع  مع ا  يف الفقرة )أ("و‘ اتفاق‘"ال سبب للظ  أن للفغ 
ملأب أن "تُقأرأ مكت لأة" وأهنأا  31واملأامة   أعأال ؛ 2( م  شرح مشروع االسأت تاج 15) –( 12انظر الفقرات ) (403) 

 … Yearbook وحيدة" وأهنا "ال ترسي تراتبا  قانونيا  لقواعد تفسر املعا أدات"  تعد ع لية التفسري "ع لية مرمبة

1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 219, para. (8), and p. 220, para. (9)و 
 (404) 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. 31انظر أينضا : ؛ EC — Computer Equipment (footnote 390 above), para. 95; 

Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau 
 وp. 175, para. 66  (أعال  343انظر احلاشية )

 أعال و  7مشروع االست تاج م  شرح  (15)-(12انظر الفقرات ) (405) 

http://undocs.org/A/6309/Rev.1
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  (406)عأأأامة مأأأا و أأأع القأأأول بوجأأأوم اتفأأأاقومأأأع أن قيأأأا  طأأأر  أو أمثأأأر بسأأألوك ملتأأأبس  (5)
فليس م  ع صر م  ع اصر سلوك مولة غري مطابق سلكام  لصورة عامة ملع  سلضأرورة سألوك 

  مأثال   دىل أنأأه رغأأم وجأأوم ق أأاة بيغأأ خلصأأت  يئأأة التحكأأيم يف قضأية  فقأدتلأك الدولأأة ملتبسأأا و 
معا أدة  فأ ن ذلأك ال ينثبأت  اختال  يف الرأي بني ااطرا  يف وقت م  ااوقات بشفن تفسري

 سلضرورة أن غياب االتفاق مسفلة مائ ة:
فضأي ت ال الأت التسأوينة مفاوضأات على مائم أثر ينرتتب قّل ا نفسه  ال حو وعلى 
 لأدعم دثباتيأة قي أة أي ااطأرا  أع أال عأ  مؤقتأا   ت ينأ  قأد تقأدينر  أمثأر فعلىدىل نتيجةو 
 ع ليأأأأأة خأأأأأالل جأأأأأرت قأأأأأد ع أأأأأالاا  أأأأأ   مامأأأأأتمأأأأأا  لل عا أأأأأدة  م هأأأأأا مأأأأأ   تفسأأأأأريات
 و(407)قدر ا م  أمثر املسفلة     دعطاء وك و وال املفاوضات

  قضأأأت احملك أأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان أبن لوين ينأأأدو ضأأأد ترميأأأاوسملثأأأ   يف قضأأأية  (6)
نطاق القيوم الت وك  ل طأرا  وضأعها في أا ينتعلأق بقبوهلأا اختصأاص احملك أة "تؤمأد  امل ارسأة 

طأأأرا  املتعاقأأأدة" أي "وجأأأوم مليأأأ  علأأأى ممارسأأأة تشأأأري ع ليأأأا  دىل اتفأأأاق عأأأا  بأأأأني الالحقأأأة ل 
مأأأ  االتفاقيأأأة ال جتيأأأ ان وضأأأع قيأأأوم دقلي يأأأة  ووو 46و 25ااطأأأرا  املتعاقأأأدة علأأأى أن املأأأامتني 

  31)ب( مأأأأأأ  املأأأأأأامة 3و وقأأأأأأد وصأأأأأأفت احملك أأأأأأة  دع أأأأأأاال  م هأأأأأأا للفقأأأأأأرة (408)موضأأأأأأوعية" أو
اعرتفأأأأت يف الوقأأأأت ذاتأأأأه ا "موحأأأأدة ومتسأأأأقة" سلأأأأرغم مأأأأ  أهنأأأأا الأأأأدول املأأأأ مورة" أبهنأأأأ "ممارسأأأأة

ملفسأأأرين   علأأأى ااقأأأ  يف ا أن دىل القأأأرار  أأأ ا وينشأأأريو (409)تشأأأكالن اسأأأتث اءين  مولتأأأني رمبأأأا أبن
االتفاقيأأأة ااوروبيأأأة  لأأأدينهم  أأأامش معأأأني لتقأأأدينر مأأأا دذا مأأأان اتفأأأاق ااطأأأرا  اثبتأأأا  بشأأأفن  دطأأأار

 و(410)تفسري معني

__________ 

 (406) Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in 

France أعأال (  153  )انطأر احلاشأية p. 258, para. 70; Kolb, “La modification d’un traité …” انظأر(  
 وp. 16أعال (  309احلاشية 

 (407) 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 
 (408) Loizidou v. Turkey (preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series A no. 

310, paras. 79 and 81و 
معني م  حقوق اإلنسأان  ولكأ  مبسأفلة مأا دذا   ؛ القضية ال تتعلق بتفسري حق82و 80املرجع نفسه  الفقراتن  (409) 

 مانت مولة ما مل مة أصال  سالتفاقيةو
ينشأأأري اجتهأأأام  يئأأأة تسأأأوينة امل اوعأأأات التابعأأأة مل ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة املتسأأأم بدرجأأأة أعلأأأى مأأأ  التقييأأأد دىل أن  (410) 

 United States - Laws, Regulations and: املفسأأرين  قأأد خيتلفأأون يف تقيأأيم اامأأور سخأأتالفهم  انظأأر

Methodology for Calculating Dumping Margins (Zeoing), WT/DS294/R, adopted 9 May 2006, 

para. 7.218الأ ين  أشأأارت دلأيهم اة اعأأات ااوروبيأأة  76ل : "حأأىت لأو ثبأأت بشأك  قأأاطع أن مجيأع ااعضأأاء ا
ريا  مأ  أعضأاء م ظ أة التجأارة العامليأة قأد اعت أدوا قد اعت دوا ممارسة لمعي ة ووو  فه ا سيعر فقط أن عأدما  مبأ

يف     الدعوى قأد  حججأا  تأدحض وجهأة  اثلثا   ونالحغ أن طرفا  و ووو هنجا  خمتلفا  ع  هنج الوالايت املتحدة
 ونظر اة اعات ااوروبية"
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 أي اشأرتاطات تتعلأق ال ينتضأ   (411)1969فاق" يف اتفاقيأة فيي أا لعأا  ومصطلح "االت (7)
و غأأأري أن (413)31املأأأامة  )أ( و)ب( مأأأ 3مبقتضأأأى الفقأأأرة    مبأأأا يف ذلأأأك "اتفأأأاق"(412)سلشأأأك 

وممارسأأأة  31)أ( مأأأ  املأأأامة 3اللج أأأة أشأأأارت دىل أن الت ييأأأ  بأأأني اتفأأأاق الحأأأق يف دطأأأار الفقأأأرة 
 أأو أن االتفأأاق الالحأأق  31)ب( مأأ  املأأامة 3ار الفقأأرة الحقأأة "تثبأأت اتفأأاق" ااطأأرا  يف دطأأ
)أ( مأأ  3 شأأر اتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة شأأرتط أن ينُ و وال ينُ (414)ينفأأرتض مقأأدما  وجأأوم "فعأأ  موحأأد"

 و(415)م  ميثاق اامم املتحدة 102سج  يف دطار املامة أو ينُ  31املامة 
ينكفأأي   31املأأامة مأأ  )أ( و)ب(  3ة الفقأأر  دطأأار يف اتفأأاق "مشأأرتك" مثأأة ينكأأون ولكأأي (8)

لكأأ  ال بأأد أحيأأاان  أخأأرى مأأ  أن   مأأ  علأأى حأأدة   أحيأأاان  أن تتوصأأ  ااطأأرا  دىل الفهأأم ذاتأأه
  ج ينأأأرة ماسيكيلي/سأأأيدوموففأأأي قضأأأية ينكأأأون لأأأدى ااطأأأرا  وعأأأي متبأأأامل بتفأأأا م مشأأأرتكو 

ن أ 31()ب( مأ  املأامة 3اشرتطت حمك ة العدل الدولية في ا ينتعلأق سمل ارسأة يف دطأار الفقأرة )
الأوارمة يف  " بتفسأري سألطات مأابرينفي في أا خيأص احلأدومتكون "سلطات بتشواانالند واعية متامأا  

 الطأأر  مبوقأأ  الأأوعي افأأرتاض وكأأ  الظأأرو   بعأأضو ويف (416)""وتقبأأ   أأ ا التفسأأري املعا أأدة
 والوطر الصعيد على ت ف  الت املعا دات حالة يف سي اال  وقبوله  ااخرى ااطرا  أو اآلخر

__________ 

 و60  و58  و41-39(  و2)24  و3()أ(  و1)2انظر املوام  (411) 
 the Bay of Bengal:   أعأال ؛ وأمدتأه حمك أة التحكأيم الدائ أة يف4مشروع االسأت تاج  ( م  شرح5)انظر الفقرة  (412) 

Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v. India), Award of 7 July 2014 :متأأأاح يف  
https://pcacases.com/web/sendAttach/383  p. 47, para. 165 ؛Yasseen, “L’interprétation des traités 

 191)انظأأر احلاشأأية  ”… Distefano, “La pratique subséquente ؛p. 45أعأأال (   20)انظأر احلاشأأية  ”…
 وp. 47أعال (  

  )انظأأر احلاشأأية Gardiner, Treaty Interpretation  أعأأال ؛ 4مشأأروع االسأأت تاج مأأ  شأأرح  (5)انظأأر الفقأأرة  (413) 
 142  )انظأر احلاشأية Aust, Modern Treaty Law and Practice؛ pp. 231-232 and 243-247أعال (   19

 ,R. Gardiner؛ p. 594, para. 75 أعأال (  61)انظأر احلاشأية   ”… Dörr, “Article 31؛ p. 213أعأال (  

“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 
" أينضأا  يف تبأامل للرسأائ   انظأر:   أعال ؛ قد ينت ثأ  "الفعأ  املوحأد4مشروع االست تاج م  شرح  (10)نظر الفقرة  (414) 

European Molecular Biology Laboratory Arbitration (EMBL v. Germany), 29 June 1990, 

International Law Reports, vol. 105 (1997), p. 1, at pp. 54-56; Fox, “Article 31 (3) (a) and (b) …” 
 وpp. 248-249أعال (   19)انظر احلاشية  p. 63; Gardiner, Treaty Interpretation أعال (  62)انظر احلاشية 

 86)انظأر احلاشأأية   ”Aust, “The theory and practice of informal international instrumentsانظأر:  (415) 
 وpp. 789-790 أعال ( 

 p. 1094, para. 74 (“occupation of the island by أعال (  22  )انظر احلاشية Kasikili/Sedudu Islandانظر:  (416) 

the Masubia tribe”) and pp. 1077, para. 55 (“Eason Report”, which “appears never to have been made 

known to Germany”); Dörr, “Article 31 …” أعال (   61  )انظر احلاشيةpp. 602-603, para. 89و 
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)أ( و)ب( مأأأ  3اآلاثر القانونيأأأة احملت لأأة لالتفأأأاق مبقتضأأأى الفقأأأرة  -1مأأأ  الفقأأأرة  اة لأأة الثانيأأأة  
 31املامة 

 أأأي تكأأأرار التفميأأأد علأأأى أن مصأأأطلح "اتفأأأاق" سملعأأأد  1الغاينأأأة مأأأ  اة لأأأة الثانيأأأة مأأأ  الفقأأأرة  (9)
   أأأال  سأأأائر (417)انوان  يف حأأأد ذاتأأأه أن ينكأأأون مل مأأأا  قأأأ ال ينُشأأأرتط  31مأأأ  املأأأامة  3الأأأوارم يف الفقأأأرة 
 و(418)حيث مصطلح "اتفاق" مستخد  مبعد صك مل   قانوان   1969لعا   أحكا  اتفاقية فيي ا

وممأأأأأا ينؤمأأأأأد ذلأأأأأك أن اللج أأأأأة اسأأأأأتخدمت يف مشأأأأأارينع موام أأأأأا ال هائيأأأأأة املتعلقأأأأأة بقأأأأأانون  (10)
"تفأأا م" أبن و وتأأوحي مل أأة (419)املعا أأدات عبأأارة "أي ممارسأأة الحقأأة تقأأيم تفامهأأا  بأأني ااطأأرا "

ال ينقتضي م  ااطرا  التعهد أبي الت ا  قأانوين  31م  املامة  3مصطلح "اتفاق" الوارم يف الفقرة 
 مصأأأأطلح عأأأ  واسأأأتعيضو (420)أو دنشأأأاء أي التأأأ ا  قأأأانوين دىل جانأأأب املعا أأأدة أو م فصأأأ  ع هأأأا
ياغة فقأط" "تتعلأق سلصأ اغأراض "تفا م" يف مؤمتر فيي ا مبصأطلح "اتفأاق" ال لسأبب موضأوعي بأ 

 ينشأأرتطو وال (421)مأأ  أجأأ  التشأأديند علأأى أن التفأأا م بأأني ااطأأرا  مت وفقأأا  لفهأأم "مشأأرتك" بي هأأا
 و(422)31)أ( م  املامة 3"اتفاق" مبوجب الفقرة  قانوان   مل ما   ينكون أن أينضا  

__________ 

 P. Gautier, “Non-binding agreements”, in Max   أعأال ؛4مشأروع االسأت تاج مأ  شأرح  (6انظأر الفقأرة ) (417) 

Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com), para. 14; Benatar, “From 

probative value to authentic interpretation …”   أعأأال (   62)انظأأر احلاشأأيةpp. 194-195; Aust, 

Modern Treaty Law and Practice   أعأأأال (  142)انظأأأر احلاشأأية p. 213; Gardiner, Treaty 

Interpretation   أعأال (  19)انظأر احلاشأية p. 244: ؛ انظأر أينضأا Nolte, “Subsequent agreements and 

subsequent practice of States …” أعال (  62  )احلاشيةp. 307, at p. 375و 
 و60  و58  و41-39(  و2)24  و3()أ(  و1)2انظر املوام  (418) 
 وYearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (15): انظر (419) 
 Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18انظر:  (420) 

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, Vertrag und spätere Praxis 

)انظأر احلاشأية   ”… pp. 190-195; Kolb, “La modification d’un traité أعأال (  75نظأر احلاشأية )ا  …
 أعأال (  67  )انظأر احلاشأية pp. 25-26; Linderfalk, On the Interpretation of Treatiesأعأال (   309

pp. 169-171و 
 (421) Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties … (A/CONF.39/11) انظأر(  

 thirty-first meeting, 19 April 1968, p. 169, at para. 59 (Australia); P. Gautier, “Les أعأال (  193احلاشأية 

accords informels et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États”, in Droit du pouvoir, 

pouvoir du droit: mélanges offerts à Jean Salmon, N. Angelet, ed. (Brussels, Bruylant, 2007), pp. 425-

454, at pp. 430-431 (“La lettre [a] du paragraphe 3 fait référence à un accord interprétatif et l’on peut 

supposer que le terme ‘accord’ est ici utilisé dans un sens générique, qui ne correspond pas 

nécessairement au ‘traité’ défini à l’article 2 de la convention de Vienne. Ainsi, l’accord interprétatif 

ultérieur pourrait être un accord verbal, voire un accord politique”)و 
 para. 14; Aust, Modern Treaty أعأال (  417  )احلاشأية ”Gautier, “Non-binding agreements: انظأر (422) 

Law and Practice أعال (   142  )انظر احلاشيةpp. 211, 213و 

http://www.mpepil.com/
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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م   3أن تس د ااطرا   ستفاق الحق أو ممارسة الحقة مبقتضى الفقرة  ينكفيوعليه   (11)
و و كأ ا  (424)  أو بعبارة أخرى أن تعت د "فه ا " معي ا  هلا(423)  معد معي ا  لل عا دة31املامة 

)أ( و)ب( مأ  3 م  امل ك  أن ت شف عأ  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة
طأار   سعتبار ا وسيلة للتفسري  ولو م تك  يف حد ذاهتا مل مة قانوان   آاثر قانونية يف د31املامة 

 أن الدوليأة القضأائية واهليئأات احملأامم تشرتطو وب اء  عليه  م (425)31ع لية التفسري وفقا  لل امة 
نيأأأة ااطأأأرا  يف دنشأأأاء تعهأأأدات جدينأأأدة أو  31مأأأ  املأأأامة  3"اتفأأأاق" مبقتضأأأى الفقأأأرة  ملسأأأد

ينكأأون هلأأا  "وسأأيلة وكأأ  أن التفأأا م مأأ مرات أبن أحيأأاان   أُقأأر وسملثأأ  و (426)م فصأألة مل مأأة قأأانوان  
 و(427)ولك ها "ليست مصدرا  حلقوق وواجبات قانونية مستقلة" -دسها  مبري يف التفسري" 

__________ 

لأوارم يف مليأ  اللج أة )تعرينأ  اإلعأالانت التفسأريينة( ا 2-1املبأدأ التأوجيهي شأرح املصطلحات املسأتخدمة تتبع  (423) 
الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأة  الأأأأدورة السامسأأأأة لل  ارسأأأأة املتعلقأأأأة سلتحفظأأأأات علأأأأى املعا أأأأدات  )انظأأأأر 

 ((و19( و)18  الفقراتن )A/66/10/Add.1  10والستون  امللحق رقم 
 Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, paras. (15) and (16)انظأر:  (424) 

 ()ب( ملتيه او3)31()أ( واملامة 3)31ستخد  مصطلح "التفا م" يف سياق ما أصبح ينعر  سملامة ين)
 (425) United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport User Charges, 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” انظأر(  
  )انظأر احلاشأية pp. 787 and 807; Linderfalk, On the Interpretation of Treatiesأعأال (   86احلاشأية 

 أعأال (  273  )انظأر احلاشأية ”… p. 173; Hafner, “Subsequent agreements and practiceأعأال (   67
pp. 110-113; Gautier, “Les accords informels et la Convention de Vienne …”421اشأية   )انظأر احل 

 وp. 434أعال (  
 – WTO Appellate Body Report, Japan) مثأأ  "منأأط ينأأ م عأأ  اتفأأاق ااطأأرا  في أأا ينتعلأأق سلتفسأأري"  (426) 

Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, adopted 1 

November 1996, section E, p. 13)  بشفن تفسري الب د املعر" اتفاق ؛ أو "منط ووو ملب أن ين م ع (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)اقأأا  في أأا ينتعلأأق سلتفسأأري" أو "ممارسأأة تعكأأس اتف ؛ (Iran-United States 

Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim) 156  )انظأأر احلاشأأية 
أو أن "ممارسأة الأدول تأدل علأى عأد  وجأوم أي خمأاو  لأدى الأدول  ؛(p. 77, at p. 119, para. 116أعأال (  
 .Banković et al. v. Belgium and 16 other contracting States (dec.) [GC], no) املتعاقأأدة"؛

52207/99, ECHR 2001-XII, para. 62) احملك أة لأيس مل مأة آبراء أي مأ  الأدولتني الطأرفنيو وعلأى الأرغم ؛"
( )أ( 3) 31أي اتفأأاق الحأأق بأأني الأأدول ااطأأرا  ع أأال  سملأأامة ‘ أتخأأ  يف احلسأأبان‘مأأ  أن احملك أأة ملأأب أن 

وميفية انطباقها على وقائع     القضأية  18-10   ف ن التفسري امل اسب لل امة 1969لاتفاقية فيي ا لعا   م 
 29)انظأأر احلاشأأية  The Renco Group Inc. v. Republic of Peruمه أأة تتوال أأا حصأأرا   أأ   احملك أأة": 

 وpara. 156أعال (  
 (427) United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport 425  )انظأأر احلاشأأية 

 24  )انظأأر احلاشأأية Arbitration regarding the Iron Rhineانظأأر أينضأأا :  ؛p. 131, para. 6.7 أعأأال ( 
 وp. 98, para. 157أعال (  

http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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 أشكال املشارمة يف امل ارسة الالحقة -2الفقرة   
أن تشأارك ااطأرا  مجيعهأا  ال ملأباملبأدأ القائأ  أبنأه  2تؤمد اة لة ااوىل مأ  الفقأرة  (12)

 وتوضأحو 31)ب( مأ  املأامة 3سأة اتفاقأا  مبقتضأى الفقأرة يف ممارسة معي ة مي تشك  تلأك امل ار 
 أن وكأأ  امل ارسأأة يف املشأأارمة غأأري ااطأأرا  جانأأب مأأ  امل ارسأأة تلأأك قبأأول أن الثانيأأة اة لأأة
 وع  أي فع  تلك ااطرا  أو امت اعها بص ت معي ة  سرو  يف ينثبت 

 )ب(3  ارسة الالحقة مبقتضى الفقأرةوأقرت اللج ة  م   الو لة ااوىل  أبن "اتفاقا " مصدر  امل (13)
و ويف ع  أي فعأ  أو امت اع طر  واحد أو أمثر ص توك  أن ين شف ج ئيا  ع   31م  املامة 

()ب( 3)27معأأرض تفسأأري اللج أأة سأأبب اسأأتخدا  عبأأارة "تفأأا م ااطأأرا " يف مشأأروع املأأامة 
()ب( )انظأأأر الفقأأأرة 3)31)و أأأي العبأأأارة الأأأت اسأأأتعيض ع هأأأا الحقأأأا  بعبأأأارة "اتفأأأاق" يف املأأأامة 

 ااطرا " ذمرت اللج ة ما ينلي: مجيع( أعال (  وليس عبارة "تفا م 10)
  وأسأأقطتأن عبأارة "تفأأا م ااطأرا " تعأأر سلضأرورة "ااطأأرا  مكأ "و  رأت 
"م " جملرم تفامي أي دسأاءة فهأم حمت لأة مؤما أا أن مأ  طأر  ملأب عليأه فأرماي   مل ة

 و(428)ينكفي جمرم قبول امل ارسةاالخنراط يف امل ارسة  يف حني 
وأقأأرت حمك أأة العأأدل الدوليأأة نمكانيأأة التعبأأري عأأ  االتفأأاق بشأأفن تفسأأري معأأني مبجأأرم  (14)

أنأأه "مأأىت مأأان واضأأحا  أن  را  فيهيأأمعبأأد بأأراي  فأأ مرت يف قضأأية عأأ  الفعأأ  أو االمت أأاع الصأأ ت
ل"  ملأب اعتبأار الظرو  تقتضأي بطبيعتهأا اإلعأراب عأ  رموم فعأ  معي أة يف غضأون أجأ  معقأو 

و و أأأ ا (429)الدولأأة الأأت تواجههأأا مولأأة أخأأرى بتصأأر  الحأأأق معأأني "قأأد أعربأأت عأأ  موافقتهأأا"
يف دثبأأات وجأأوم اتفأأاق بشأأفن تفسأأري  الصأأ تالطأأرح العأأا  الأأ ي جأأاءت بأأه احملك أأة بشأأفن مور 

  وأيندتأأه ع ومأأا  (430)مبوجأأب ممارسأأة الحقأأة مت أتميأأد  يف قأأرارات صأأدرت في أأا بعأأد معا أأدة مأأا

__________ 

 (428) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (15)و 
 (429) Case concerning the Temple of Preah Vihear أعال (   110  )انظر احلاشيةp. 23و 
 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminaryانظأر أينضأا   (430) 

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 

Furundžijaأعأال (   353احلاشأية    )انظأرparas. 165 et seq., at para. 179; Rantsev v. Cyprus and 

Russia, no. 25965/04, 7 January 2010, ECHR 2010 (extracts), para. 285 وانظأر مأع تأوخي احلأ ر: ؛
WTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts WT/DS269/AB/R and Corr.1, WT/DS286/AB/R 

and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 272؛ وانظأر أينضأا   علأى نطأاق حمأدوم: Iran-United 

States Claims Tribunal, Award No. 30-16-3, RayGo Wagner Equipment 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 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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و وتش   "الظرو " الت "تقتضأي اإلعأراب عأ  رموم فعأ  معي أة" احلأاالت (431)فات الفقهاءمؤل
 و(432)اخلاصة الت ينوجد فيها تواص  بني الدول ااطرا  بشفن املعا دة

يف امعأأأاء اارج تأأأني أن أفعأأأال ممارسأأأة  (433)ق أأأاة بيغأأأ ونظأأرت  يئأأأة التحكأأأيم يف قضأأأية  (15)
ال وكأأ  اعتبار أا سألوما  الحقأا  ينعتأد بأه دذ م تصأدر عأأ   شأيلي والينتهأا الوط يأة علأى جأ ر معي أة

 تلك اافعالو ولك   يئة التحكيم ذ بت دىل أن: لىاارج تني رموم فع  ع
و ويف "االتفأاق"أحكا  اتفاقية فيي ا ال حتدم الوسائ  الت وك  التعبأري إأا عأ   
 ملكية مصدر دثبات لوط يةا الوالينة ممارسة أبفعال ينرام ينك م  ال ظر  قيد القضية سياق
 حسأب ااحكأا  تلأك مع مت اقضة اعتبار ا أينضا   وك وال  املعا دة  أحكا  ع  مبع ل
ومعروفأة  عل يأة مانأت  اافعأال تلأك أبن ينفيأد الأ ي الأرأي ااملأة وتأدعمو هلا شيلي فهم

  أ  جيدا  لدى اارج تني  وأنه ال وك  أن جتأد مصأدر ا دال يف أحكأا  املعا أدةو ويف 
 تفسري أتميد إا ينرام مان  امل مورة اافعال أن است تاج اارج تني ص ت ينتيح الظرو  

 و(434)نفسها الوط ية الوالينة ممارسة أفعال ع  مبع ل املعا دة ملعد
 ت  يئة التحكيم ما ينلي:ارأت نفسها  القضية ويف

 الأأت( أوضأأحته أن التحكأأيم هليئأأة سأأبق م أأا) اخلأأرائط مأأ  عأأدم نشأأر جمأأرم دن 
ودن مانأأأت مأأأع ذلأأأك متثأأأ  وجهأأأة ال ظأأأر  - للغاينأأأة فيه أأأا مشأأأكوك وقي أأأة بوضأأأع تتسأأأم

ال وكأأ  أن و أأع أو حيأأر  شأأيلي مأأ  القيأأا  أبع أأال مأأ  شأأفهنا  يف  -الرمسيأأة ل رج تأأني 
املقابأأأأأ   أن تبأأأأأني رأينهأأأأأا اخلأأأأأاص بشأأأأأفن مأأأأأا مانأأأأأت عليأأأأأه حقوقهأأأأأا مبوجأأأأأب معا أأأأأدة 

اهتا أن تعفي اارج تني م  مأ  ضأرورة   وال وك  هل   امل شورات يف حد ذ1881 عا 
 و(435)أخرى للرم على تلك ااع ال  دذا ما اعتربهتا خمالفة لل عا دة

أينضأأا  علأأى الوضأأع القأأانوين الأأ ي تتعلأأق بأأه امل ارسأأة الالحقأأة  الصأأ توتتوقأأ  ماللأأة  (16)
يأة  يف للطر  اآلخر وعلى املطالبأة املعأرب ع هأا ب أاء  علأى ذلأكو فقأد قضأت حمك أة العأدل الدول

   مبا ينلي:القضية املتعلقة سحلدوم الربينة والبحرينة بني الكامريون ونيجرياي
 ودقامأة والشأرطة والتعلأيم الصأحة قطاعات ت ظيم مث  اانشطة      بعض دن 
 تالحأأغ احملك أأة أن غأأرين تعتأأرب عأأامة أع أأاال  متأأارس يف دطأأار السأأيامةو أ وكأأ  العأأدل 

__________ 

 (431) Kamto, “La volonté de l’État en droit international”   أعأال (   154)انظأر احلاشأيةpp. 134-141؛ Yasseen, 

“L’interprétation des traités …”   أعأال (   20)انظأر احلاشأيةp. 49; Gardiner, Treaty Interpretation انظأر(  
 ,p. 431, para. 22; Dörr  أعأأال ( 37)انظأأر احلاشأأية   p. 267; Villiger, Commentaryأعأأال (   19احلاشأأية 

“Article 31 …” أعال (   61  )انظر احلاشيةpp. 599-600 and 601-602, paras. 84 and 87و 
 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 :مثال  ع د الع   يف دطأار م ظ أة موليأة  انظأر (432) 

(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 (   154  )انظر احلاشيةp. 136و 
 (433) Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 

February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264و 
 )أ(و169  الفقرة 187املرجع نفسه  الصفحة  (434) 
 و171رة الفق  188املرجع نفسه  الصفحة  (435) 
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 االختبأأار فأأ ن امل طقأأة  إأأ   ينتعلأأق ا  سأأابق ملكيأأة سأأ د الكأأامريون حيأأاوة سل ظأأر دىل أنأأه
 الكأامريونعلأى قبأول  مليأ  تأوفر م  التفمد  و الصدم   ا يف دجراؤ  امل اسب القانوين
 و(436)نيجرياي دىلم ها  امللكية س د نق 

وين  ب   ا احلكأم دىل أنأه يف القضأااي املتعلقأة سملعا أدات الأت ترسأم احلأدوم مبوجبهأا   (17)
تقتضأي الظأرو  دال يف حأاالت اسأتث ائية للغاينأة ا أاذ رموم أفعأال جتأا  السألوك املتعأارض مأأع ال 

عأ  الفعأ  أو االمت أاع  الص ت أبن تفيد قوينة قرين ة مثة أن ينبدو احلاالت      مث الرتسيمو ويف 
 و(437)ال ينعربان ع  قبول ممارسة م  امل ارسات

ثبأات اتفأاق بشأفن التفسأري تتوقأ  دىل حأد مبأري علأى إلعأ  الفعأ  أو االمت اع  الص توأمهية  (18)
 دثبأات السأه  مأ  لأيس أنأه الدوليأة القضأائية واهليئات احملامم قرارات وتبنيسرو  م  قضية على حدةو 

 وع  الفع  أو االمت اع الص تر  واحد أو أمثر ع  طرينق ط جانب م  ممارسة قبول
الدوليأأأة  مأأأثال   يف قبأأأول وقأأأائع اجت اعأأأات ولطاملأأأا مانعأأأت احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية  (19)

اهليئأأأأات التداوليأأأأة أو ااحكأأأأا  الصأأأأامرة عأأأأ  احملأأأأامم احملليأأأأة سعتبار أأأأا ممارسأأأأة الحقأأأأة مبقتضأأأأى 
ينُتوقأأأأع أن ينصأأأأدر عأأأأ  ااطأأأأرا  ااخأأأأرى يف املعا أأأأدة رموم فعأأأأ   31)ب( مأأأأ  املأأأأامة 3 الفقأأأأرة

مأ  خأالل ق أوات أخأرى مأ  ضأ  ها بشفهنا  حىت ودن أحاطت عل ا  بتلك الوقأائع أو ااحكأا  
 و(438)الدوائر الدبلوماسية التابعة هلا

على ذلك  حأىت يف حالأة دعأراب أحأد ااطأرا   بتصأرفه  عأ  موقأ  معأني جتأا   وعالوة   (20)
طر  آخر )أو أطرا  آخرين ( بشأفن تفسأري معا أدة مأا  ال ينسأتل   ذلأك سلضأرورة رموم فعأ  مأ  

ج ينأأأأأأرة  فقأأأأأأد قضأأأأأأت حمك أأأأأأة العأأأأأأدل الدوليأأأأأأة يف قضأأأأأأية الطأأأأأأر  اآلخأأأأأأر أو ااطأأأأأأرا  ااخأأأأأأرىو 
أبن عد  صدور رموم فع  ع  مولة ما بشفن اسأت تاجات ة أة خأرباء مشأرتمة  ماسيكيلي/سيدومو
 لكأي يُنسأت تجأساسأا   ينتأيححقائق معي ة تتعلق مبسأفلة مت أاوع عليهأا ال لبت يف عهد دليها الطرفان س

وخلصأأت احملك أأة دىل أن طأأريف تلأأك القضأأية اعتأأربا أن و (439)ال أأ اعأنأأه مت التوصأأ  دىل اتفأأاق بشأأفن 
أع أأأال اخلأأأرباء جمأأأرم خطأأأوة حتضأأأريينة ال أأأاذ قأأأرار م فصأأأ  الحقأأأا  علأأأى املسأأأتوى السياسأأأيو وعلأأأى 

 ينلي: مستوى أعم  قضت  يئة االستئ ا  التابعة مل ظ ة التجارة العاملية مبا

__________ 

 (436) Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 

Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 352, para. 67و 
: "غري أن احملك أة تالحأغ اآلن وقأد قضأت أبن احلأدوم علأى مسأتوى 64  الفقرة 351 الصفحةاملرجع نفسه   (437) 

 وفقأأأا  ملعيأأار اآلاثر القانونيأأأة حبأأرية تشأأأام مانأأت مرسأأأومة ووو  ين بغأأي تبعأأأا  لأأ لك تقيأأأيم أي حيأأاوة فعليأأأة ل يجأأرياي
 Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports: املرتتبأة عليهأا سعتبار أا أع أاال  خمالفأة للقأانون"؛ انظأر أينضأا  

1986, p. 554, at p. 586, para. 63; Case concerning the delimitation of maritime boundary between 

Guinea-Bissau and Senegal أعال (   343  )انظر احلاشيةp. 181, para. 70و 
 (438) Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan  أعأال (   22)انظأر احلاشأيةp. 650, para. 48; 

WTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R and Corr.1, 

WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 334 (“mere access to a published 

judgment cannot be equated with acceptance”) : ؛ انظأر أينضأاCourt of Justice of the European 

Union, Judgment of 21 December 2016, Case C-104/16 P, Council v. Front Polisario [2016], 

European Court Reports 973, para. 118و 
 (439) Kasikili/Sedudu Island  أعال (   22)انظر احلاشيةpp. 1089-1091, paras. 65-68و 
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طر  م  يف حاالت خاصة  وك  أن ينفهم م  "عد  صدور رموم فع " ع   
  يف سأأ  ااحأأوال الرا  أأة  قبأأول ممارسأأة ااطأأرا  صأأ تهأطأأرا  معا أأدة معي أأة أو مأأ  

مأأأأ   طأأأأر  ينأأأأدرك حي  أأأأا احلأأأأاالت  أأأأ   مثأأأأ  تقأأأأع أن ووكأأأأ ااخأأأأرى يف املعا أأأأدةو 
ااطرا  ال ينتبع ممارسة ما اتباع ااطرا  ااخأرى تلأك امل ارسأة أو حيأاط عل أا  بأ لك 

ينصدر مع  ملشارمة يف م تدى ت اقش فيه امل ارسة(  وال)مثال  ع  طرينق دخطار أو ع د ا
 و(440)ذلك ع  ذلك الطر  أي رموم فع  عليها

م هأأا مل ارسأأة  ضأأت احملك أأة  مراعأأاة  ق فقأأدو البحأأار لقأأانون الدوليأأة احملك أأة الأأ هج  أأ ا وأمأأدت
 ينلي:م  اتفاقية اامم املتحدة لقانون البحار  مبا  73و 58و 56الدول يف جمال تفسري املوام 

 غأأأرب م طقأأأة يف لأأأيس عأأأدة  لأأأدول الوط يأأأة التشأأأرينعات أبن احملك أأأة عأأأرت ت" 
صأيد ال سأف  متأوين  تأ ظم العام  م  ااخرى امل اطق بعض يف أينضا   ب  فحسب  أفرينقيا

بيساوو  -ااج بية يف م اطقها االقتصامينة اخلالصة بطرينقة مماثلة لتلك الت تتبعها غي يا 
 تُقابأ  وأهنأا التشأرينعات تلأك علأى سأا ر اعأرتاض ينوجأدال  أنأه مأ لك  احملك أة وتالحغ
 و(441)سالمتثال الع و  على

قر أينضا  أبن الت ا  الص ت م  جانأب طأر  يف ت وصدرت ع  احملامم الداخلية قرارات (21)
و (442)معا دة ال وك  محله على معد القبول دال "حي  ا تستدعي الظرو  دبداء رم فع  معنّي"

و  أحيأأاان  يف سأأياقات حمأأدمة مطبوعأأة سلتعأأاون  مأأثال  يف سأأ  معا أأدة ث ائيأأة وتتجلأأى  أأ   الظأأر 
و وقأأأد خيتلأأأ  اامأأأر دذا مأأأان شأأأك  (443)تأأأ ص علأأأى شأأأك  خأأأاص مأأأ  أشأأأكال التعأأأاون الوثيأأأق

ارسأأأة مم االسأأأت ام دىلقواعأأأد ا   أأأعالتعأأأاون املتأأأوخى يف املعا أأأدة ين أأأدرج يف سأأأياق م ظ أأأة موليأأأة مت
 و(444)التفسري غرضلااطرا  أو الت امها الص ت 

دواء ممارسأة الحقأة احأد عأ  الفعأ  أو االمت اع  للص توال تقتصر الداللة القانونية احملت لة  (22)
أن تأؤمي مورا   أينضأا   ااطرا  يف املعا دة على دسها  حمت   يف دقامة اتفاق ض ر مشرتك  ب  وكأ 

 و(445) ي وامل ع والتقام يف تفعي  القواعد املست دة دىل عد  الرضا  مث  اإلغالق احلك
()أ( 3)31ووكأأ  دهنأأاء الع أأ  يف هناينأأة اامأأر أبي اتفأأاق بأأني ااطأأرا  مبقتضأأى املأأامة  (23)

و)ب( مأأىت ثبأأت وجأأوم و فب مكأأان ااطأأرا  االستعاضأأة ع أأه ستفأأاق آخأأر لأأه نطأأاق ومضأأ ون 
  االتفأأأاق و ويف  أأ   احلالأأة  حيأأأ  االتفأأاق اةدينأأد حمأأ31مأأأ  املأأامة  3ن مبقتضأأى الفقأأرة اخمتلفأأ

مأأ  اترينأأخ وجأأوم   علأأى ااقأأ  أبثأأر  لتفسأأري املعا أأدة ابتأأداء   ذات حجيأأةالسأأابق سعتبأأار  وسأأيلة 

__________ 

 (440) WTO Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts أعأال (   438)انظأر احلاشأيةpara. 272 (footnote 

omitted)و 
 (441) The M/V “Virginia G” (Panama/Guinea-Bissau), Judgment, ITLOS Reports 2014, para. 218و 
 (442) Switzerland, Federal Court: Judgment of 17 February 1971, BGE vol. 97 I, p. 359, at pp. 370-371و 
 ,United States, Supreme Court: O’Connor v. United States, 479 U.S. 27, pp. 33-35; Germanyانظر:  (443) 

Federal Constitutional Court: BVerfGE vol. 59, p. 63, pp. 94-95و 
 United Kingdom, Supreme Court: on the one hand, Assange v. The Swedish Prosecutionانظأر:  (444) 

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 
 (445) 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 p. 182 (Dissenting Opinion of Judge Spender)و 
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ال ين بغي التسا   يف افرتاض وجوم مث      احلاالت ان الدول  هو غري أن(446)وتد دىل املستقب 
 ال تغري يف العامة تفسري ا ملعا دة ب اء  على اعتبارات قصرية ااج و

عا دة بعد توصلها دىل اتفاق مووك  أينضا  أن ين شف خال  بني ااطرا  بشفن تفسري  (24)
الحق بشفن ذلك التفسريو غري أن   ا اخلأال  ال ينلغأي عأامة االتفأاق الالحأق ااصألي  دذ دن 

لتوقعات املشروعة الت نشفت مبقتضى التفسأري امبدأ حس  ال ية حيول مون دنكار أحد ااطرا  
ومأأ  جهأأة أخأأرى  ينأأؤمي دعأأراب أحأأد ااطأأرا  بوضأأوح عأأ  دنكأأار تفأأا م سأأابق و (447)املشأأرتك

انشأئ عأ  ممارسأة مشأأرتمة دىل "تقلأيص فعلأي وبدرجأأة مبأرية امهيأة امل ارسأأة بعأد ذلأك التأأارينخ"  
  و(448)مون أن ينقلص مع ذلك م  أمهية امل ارسة املشرتمة السابقة

  اجلزء الرالع
 اجلوانب اخلاصة

  11االستنتاج 
 ال املعتمدة يف إطار مؤمتر للدول األطرااالقرار 

ينقصأأد مبأأؤمتر للأأدول ااطأأرا   مبقتضأأى مشأأارينع االسأأت تاجات  أأ     -1 
اجت اع تعقد  ااطرا  يف معا دة ما لغرض استعراض املعا دة أو ت في  ا  دال ع أدما 

 تتصر  بصفتها أعضاء يف جهاو اتبع مل ظ ة موليةو
ينُعت  أد يف دطأار مأؤمتر للأدول ااطأرا  يف  ينتوق  ااثأر القأانوين لقأرار -2 

املقأأا  ااول علأأى املعا أأدة وعلأأى أي قواعأأد دجرائيأأة سأأارينةو وتبعأأا  للظأأرو   قأأد ملّسأأد 
  أو 31)أ( مأأأ  املأأأامة 3 أأأ ا القأأأرار  صأأأراحة  أو ضأأأ  ا   اتفاقأأأا  الحقأأأا  مبقتضأأأى الفقأأأرة 

أو دىل ممارسأأة الحقأأة   31)ب( مأأ  املأأامة 3ينأأؤمِّي دىل ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة 
و وتتيح القرارات املعت دة يف دطار مؤمتر للأدول ااطأرا  غالبأا  نطاقأا  32مبقتضى املامة 

 غري حصري للخيارات الع لية لت في  املعا دةو
ملسد القرار ال ي ينُعت د يف دطار مؤمتر للدول ااطرا  اتفاقا  الحقا   -3 

  مأا ما  ينعأرب عأ  اتفأاق  مأ  حيأأث 31امة مأ  املأ 3ممارسأة الحقأة مبقتضأى الفقأرة  أو
اةو ر  بني ااطأرا  بشأفن تفسأري معا أدة أاي  مأان الشأك  الأ ي ا أ   اعت أام القأرار 

 واإلجراء املتبع يف اعت ام   مبا يف ذلك اعت ام  بتوافق اآلراءو

 العرح  
ر عأأ  شأأكال  حمأأدما  مأأ  دجأأراءات الأأدول وكأأ  أن ينسأأف 11 ينت أأاول مشأأروع االسأأت تاج (1)

أو ممارسأأأة الحقأأأة مبقتضأأأى   31ة املأأأاممأأأ   3 اتفأأأاق الحأأأق أو ممارسأأأة الحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة
 و(449)أال و و القرارات املعت دة يف دطار مؤمترات الدول ااطرا   32 ةاملام

__________ 

 (446) Hafner, “Subsequent agreements and practice …”  ؛ وينعأأر 118أعأأال (  الصأأفحة  273)انظأأر احلاشأأية
( ال ينعأأوم سلضأأرورة دىل اترينأأخ مخأأول املعا أأدة حيأأ  ال فأأاذ  3)31ذلأأك أن ااثأأر التفسأأريي التفأأاق مبقتضأأى املأأامة 

 وp. 47أعال (   20ظر احلاشية )ان ”… L’interprétation des traités“يف  Yasseen على  و ما ذ ب دليه
 (447) Karl, Vertrag und spätere Praxis … أعال (   75  )انظر احلاشيةp. 151و 
 (448) Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at p. 52, para. 142و 
 ."مجعيات الدول ااطرا "   أو"اجت اعات ااطرا "تش   التس يات ااخرى ما ينلي:  (449) 
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 تعرين  مؤمترات الدول ااطرا  -1الفقرة   
اسأأأتعراض املعا أأأدات  مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  شأأأكال  دجرائيأأأا  السأأأت رار ع ليأأأةمتثأأأ   (2)

أوال    .فئتأني أساسأيتني يفووكأ  تصأ ي   أ   املأؤمترات دمجأاال   و(450)ااملتعدمة ااطرا  وت فيأ  
 بعأأض  أأ   املأأؤمترات  أأأي يف الواقأأع عبأأارة عأأأ  جهأأاو مأأ  أجهأأ ة م ظ أأأة موليأأة تتصأأر  الأأأدول

 م ظ أة التجأارة يف دطار  بصفتها أعضاء يف ذلك اةهاو )مثال  اجت اعات ااطرا  يف ااطرا 
ؤمترات املأأو  و(451)العامليأة  أو م ظ أة حظأر ااسألحة الكي يائيأأة  أو م ظ أة الطأريان املأدين الأدويل(

  الأأ ي ال ينت أأاول امل ارسأأة الالحقأأة 11مأأ   أأ   الفئأأة غأأري مشأأ ولة ب طأأاق مشأأروع االسأأت تاج 
بشأأأأأفن طأأأأأرا  اثنيأأأأأا   تُعقأأأأأد مأأأأأؤمترات أخأأأأأرى للأأأأأدول اا و(452)الل  ظ أأأأأات الدوليأأأأأة وال ماخلهأأأأأ

شأأأبه مورينأأأة عقأأأد اجت اعأأأات  أو جتيأأأ  جمأأأرم بأأأ  تقتضأأأي م ظ أأأات موليأأأة؛ ال ت شأأأئمعا أأأدات 
 لتعأأأأاون أطأأأأر القبيأأأأ   أأأأ ا مأأأأ  االسأأأأتعراض ومأأأأؤمترات . طأأأأرا  اغأأأأراض االسأأأأتعراض والت فيأأأأ ل

 مأأ   أأاتني الفئتأأني مأأ  اي أينضأأا   ينكأأون وقأأدو سملعا أأدة في أأا ينتعلأأق الحقأأا   ولسأألومها ااطأأرا 
 وتشأ  تعدين  و/أو تكيي  املعا أداتو ب في ا ينتعلق حمدمة صالحيات ااطرا  الدول مؤمترات
واملأأأأأؤمتر   (453)1972لعأأأأأا   البيولوجيأأأأأة ااسأأأأألحة التفاقيأأأأأة االستعراضأأأأأي املأأأأأؤمتر ع ليأأأأأة اامثلأأأأأة

مأ  معا أدة عأد  انتشأار ااسألحة ال ووينأة  املامة الثام ة م  3الفقرة  االستعراضي املعقوم مبوجب
وتوجأأأد  و(455)ومأأأؤمترات ااطأأأرا  امل شأأأفة مبوجأأأب املعا أأأدات البيئيأأأة الدوليأأأة  (454)8196لعأأأا  

__________ 

 V. Röben, “Conference (Meeting) of States Parties”, in Max Planck Encyclopedia of Publicانظأر:  (450) 

International Law (www.mpepil.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 (2000), pp. 623-659; J. 

Brunnée, “COPing with consent: law-making under multilateral environmental agreements”, 

Leiden Journal of International Law, vol. 15 (2002), pp. 1-52; A. Wiersema, “The new 

international law-makers? Conference of the Parties to multilateral environmental agreements”, 

Michigan Journal of International Law, vol. 31 (2009), pp. 231-287; L. Boisson de Chazournes, 

“Environmental treaties in time”, Environmental Policy and Law, vol. 39 (2009), pp. 293-298و 

واتفاقيأأة حظأأر اسأأتحداث ودنتأأاج  أعأأال (؛ 66( )انظأأر احلاشأأية 1994اتفأأاق مأأرامش امل شأأئ مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة ) (451) 
اتفاقيأأأة و  أعأأأال (؛ 164( )انظأأأر احلاشأأأية 1993سأأألحة الكي يائيأأأة وتأأأدمري تلأأأك ااسأأألحة )وتكأأأدينس واسأأأتخدا  اا

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 295(  1944الطريان املدين الدويل )اتفاقية شيكاغو  
 .أمان  12انظر مشروع االست تاج  (452) 

 ين  ااسأألحة البكرتينولوجيأأة )البيولوجيأأة( والتكسأأي ية وتأأدمري تلأأك ااسأألحة انظأأر اتفاقيأأة حظأأر اسأأتحداث ودنتأأاج و أأ (453) 
أعأأال (  املأأامة احلامينأأة عشأأرةو واسأأت اما  دىل  أأ   اآلليأأة  تقأأو  الأأدول ااطأأرا  اجملت عأأة  163( )انظأأر احلاشأأية 1972)

االتفاقيأة وأحكامهأاو وينراعأى  "استعراض سأري الع أ  سالتفاقيأة بغيأة ضأ ان حتقأق مقاصأد مينباجأة بيف مؤمتر استعراضي 
 يف   ا االستعراض ما ينستجد م  تطورات عل ية أو تك ولوجية ذات صلة سالتفاقية" )املامة الثانية عشرة(و

 .United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485, p(  1968معا دة عد  انتشار ااسلحة ال ووينأة ) (454) 

مخأول املعا أدة الثام أة علأى أن ينعقأد مأؤمتر استعراضأي بعأد اأس سأ وات مأ   مأ  املأامة 3؛ وت ص الفقأرة 161
  وعلى فرتات اس س وات بعد ذلك  دذا ما تقرر ذلك  "الستعراض سري املعا دة بغية التفمأد مأ  حي  ال فاذ

را  أنه ملري حتقيق أ دا  الدينباجة ودع ال أحكا  املعا دة"و ومبوجب     القأرارات  تسأتعرض الأدول ااطأ
بشأأأفن  ت فيأأأ  معا أأأدة عأأأد  انتشأأأار ااسأأألحة ال ووينأأأة  مأأأ  مأأأامة علأأأى حأأأدة  وتصأأأوغ اسأأأت تاجات وتوصأأأيات

 دجراءات املتابعةو

 United)(1992) مأأ  اامثلأأة علأأى ذلأأك مأأؤمتر ااطأأرا  يف اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطارينأأة بشأأفن تغأأري امل أأا  (455) 

Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107)اجت أاع ااطأرا   ه  ومؤمتر ااطأرا  العامأ  بوصأف
 United)( 1997  يف بروتومول ميوتو امللحق ستفاقية اامم املتحدة اإلطارينة بشفن تغري امل ا  )بروتومول ميوتو

Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 161)ي ااراضأ   ومأؤمتر ااطأرا  املتعاقأدة يف اتفاقيأة
 ,United Nations)( 1971  الرطبة ذات اامهية الدولية وخاصأة بوصأفها مأوئال  للطيأور املائيأة )اتفاقيأة رامسأار

Treaty Series, vol. 996, No. 14583, p. 245)و 

http://www.mpepil.com/
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 صأأأأأيد لت ظأأأأأيم الدوليأأأأأة االتفاقيأأأأأة مبوجأأأأأب امل شأأأأأفة احليتأأأأأان صأأأأأيد لشأأأأأؤون الدوليأأأأأة اللج أأأأأة حالأأأأأة
بأأني فئأأت مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  ااساسأأيتني  وقأأد نظأأرت يف  علأأى احلأأد الفاصأأ  (456)احليتأأان

صأأيد احليتأأان يف القطأأب  أأة العأأدل الدوليأأة يف حك هأأا الصأأامر يف قضأأية ممارسأأتها الالحقأأة حمك
 و(457)املتج د اة وي

" يئأأأات فهأأأي دىل حأأأد مأأأا مأأأؤمترات ااطأأأرا  عأأأامة مأأأا تُ شأأأف مبوجأأأب معا أأأدات  مبأأأا أن و  (3)
)انظأأر مشأأروع  مسأأتقلني خأأرباء املؤلفأأة مأأ  اهليئأأات وبأأني بي هأأا اخللأأط ين بغأأيال  أنأأه بيأأدمعا أأدات"و 

ااطأأرا  اجت اعأأات مورينأأة دىل  الأأدول ف أأؤمتراتو احملأأدومة العضأأوينة ذات اهليئأأاتأو  (13اج االسأأت ت
وملأأأأوو دنشأأأاء مأأأأؤمترات للأأأأدول  حأأأد مأأأأا تكأأأون املشأأأأارمة فيهأأأأا مفتوحأأأة أمأأأأا  مجيأأأأع أطأأأرا  املعا أأأأدةو

 ااطرا  مبوجب معا دات ذات عضوينة عاملية  وم لك مبوجب معا دات ذات عضوينة أق  عدما و
 على االعأرتا  سلت أوع الواسأع يف مأؤمترات الأدول ااطأرا  والقواعأد الأت تع أ  وحرصا   (4)

تعرينفأأأا  موسأأأعا  ملصأأأطلح "مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا " اغأأأراض مشأأأارينع  1مبقتضأأأا ا  تقأأأد  الفقأأأرة 
سأأوى تصأأر  الأأدول بوصأأفها أعضأأاء يف جهأأاو  أأ ا التعرينأأ  االسأأت تاجات  أأ    وال ينسأأتبعد 

صأأطلح ولأأ لك ينشأأ   امل ا سأأيكون موضأوع مشأأروع اسأأت تاج الحأأق(واتبأع مل ظ أأة موليأأة )و أأو مأأ
 ال ينكون أطرافها م  الدول فقطومؤمترات ااطرا  يف معا دة  أينضا  

 اآلاثر القانونية للقرارات -  2الفقرة م  اة لة ااوىل   
أبن القي أأأأة القانونيأأأأة اي دجأأأأراء تتخأأأأ   مأأأأؤمترات  2تعأأأأرت  اة لأأأأة ااوىل مأأأأ  الفقأأأأرة  (5)
دول ااطأأأرا  تتوقأأأ   يف املقأأأا  ااول  علأأأى القواعأأأد الأأأت حتكأأأم مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا   الأأأ
 ااطرا  الدول مؤمترات وتضطلعسي ا املعا دة امل شئة هلا وأي قواعد دجرائية أخرى سارينةو  وال

سأأأأتعراض ت فيأأأأ  املعا أأأأدة  واسأأأأتعراض املعا أأأأدة ا ذلأأأأك يفمبأأأأا  ااع أأأأال  مأأأأ  مت وعأأأأة مبج وعأأأأة
 و(458) والقرارات املتخ ة مبوجب دجراءات التعدين نفسها 

وقأد تكأون سأألطات مأؤمتر الأدول ااطأأرا  م صوصأا  عليهأا يف أحكأأا  عامأة أو أحكأأا   (6)
مأ  اتفاقيأة اامأم املتحأدة  7مأ  املأامة  2 الفقأرة تفتأتح املثأال  سأبي  فعلأىحمدمة أو يف مليه أاو 

تاليأأأة  قبأأأ  أن تسأأأرم ثأأأالث عشأأأرة مه أأأة حمأأأدمة اإلطارينأأأة بشأأأفن تغأأأري امل أأأا  سلعبأأأارات العامأأأة ال
 لل ؤمتر  تتعلق دحدا ا بفحص الت امات ااطرا  مبوجب املعا دة:

__________ 

مثأأريا  مأأا توصأأ   أأ   االتفاقيأأة أبهنأأا م شأأئة مل ظ أأة موليأأة  ولك هأأا ال تفعأأ  ذلأأك بصأأورة واضأأحة  فهأأي متأأ ح  (456) 
 الدولية لشؤون صيد احليتان مسات تطابق التعرين  الرا   ملؤمتر الدول ااطرا و اللج ة

 (457) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 248, para. 46و 

بشأفن مهأا   6مأ  املأامة  1لية وخاصة بوصفها موئال  للطيور املائيأة: الفقأرة اتفاقية ااراضي الرطبة ذات اامهية الدو  (458) 
مأأ   2مكأأررا  بشأأفن التعأأدينالت؛ اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطارينأأة بشأأفن تغأأري امل أأا : الفقأأرة  10االسأأتعراض  واملأأامة 

مأأأ  بروتومأأأول ميوتأأأو  13مأأأ  املأأأامة  4بشأأأفن التعأأأدينالت؛ الفقأأأرة  15بشأأأفن سأأألطة االسأأأتعراض  واملأأأامة  7املأأأامة 
 20بشفن سلطة االستعراض امل  وحأة ملأؤمتر ااطأرا  العامأ  بوصأفه اجت أاع ااطأرا  يف بروتومأول ميوتأو  واملأامة 

 United)بشأأأفن دجأأأراءات التعأأأدين ؛ اتفاقيأأأة التجأأأارة الدوليأأأة أبنأأأواع احليأأأواانت وال بأأأااتت الربينأأأة املهأأأدمة سالنقأأأراض

Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537, p. 243) املأامة احلامينأة عشأرة بشأفن مأؤمتر ااطأرا   واملأامة  
السأأأابعة عشأأأرة بشأأأفن دجأأأراءات التعأأأدين ؛ معا أأأدة عأأأد  انتشأأأار ااسأأألحة ال ووينأأأة؛ اتفاقيأأأة م ظ أأأة الصأأأحة العامليأأأة 

مأ   5  الفقأرة (United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032, p. 166)اإلطارينأة بشأفن مكافحأة التبأغ 
 )الربوتوموالت(و 33)التعدينالت( واملامة  28)سلطة االستعراض( واملامة  23املامة 
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بقي مؤمتر ااطرا   بوصفه اهليئة العليأا هلأ   االتفاقيأة  قيأد االسأتعراض امل أتظم ينُ  
ااطأأأرا    ت فيأأأ   أأأ   االتفاقيأأأة وأي صأأأكوك قانونيأأأة أخأأأرى ذات صأأألة ينعت أأأد ا مأأأؤمتر

 لالتفاقيةو خ  املؤمتر  يف حدوم والينته  القرارات الالومة لتع ين  الت في  الفعالوينت
وتشأأأأري أحكأأأأا  حمأأأأدمة وارمة يف معا أأأأدات خمتلفأأأأة دىل مأأأأؤمتر ااطأأأأرا  مجهأأأأة تقأأأأرتح  (7)

أو حتأأدم "املبأأامئ والطرائأأق   (459)ة"املبأأامئ التوجيهيأأة" املتعلقأأة بت فيأأ  أحكأأا  معي أأة مأأ  املعا أأد
 و(460)ابامئ التوجيهية ذات الصلة" املتعلقة ب ظا  معا دة موالقواعد وامل

وتشأ   دجأأراءات التعأأدين  )سملعأد الواسأأع لل صأأطلح( اإلجأراءات الأأت وكأأ  بواسأأطتها  (8)
تتطلأب ال تأائج املرتتبأة عليهأا يف الغالأب تصأدينق الأأدول الأت تعأدين  الأ ص ااساسأي لل عا أدة )و 

تورينة(  فضأأأأأأأأال  عأأأأأأأأ  دجأأأأأأأأراءات القبأأأأأأأأول الضأأأأأأأأ ر ااطأأأأأأأأرا  عليهأأأأأأأأا وفقأأأأأأأأا  إلجراءاهتأأأأأأأأا الدسأأأأأأأأ
الأأأت تسأأأري عأأأامة علأأأى املرفقأأأات املتضأأأ  ة قأأأوائم املأأأوام أو اانأأأواع أو الع اصأأأر  (461)واالنسأأأحاب

 و(462) ااخرى الت ين بغي حتدينثها سنتظا
مأأ  أن ااثأأر القأأانوين لقأأرار ينُعت أأد يف دطأأار مأأؤمتر  2وامل طلأأق  أأو مأأا تأأ ص عليأأه الفقأأرة  (9)

طأأأرا  ينتوقأأأ  يف املقأأأا  ااول علأأأى املعا أأدة املع يأأأة وعلأأأى أي قواعأأأد دجرائيأأأة سأأأارينةو للأأدول اا
"يف املقا  ااول" تفسح اجملال للقواعد الثانوينة "ما م ينأرم يف املعا أدة نأص خمأال " )انظأر  وعبارة

مأأأأأ   1والفقأأأأأرة  24واملأأأأأامة  22مأأأأأ  املأأأأأامة  1والفقأأأأأرة  20و 16علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأال املأأأأأامتني 
"أي" أن  مل أأأةتوضأأأح  و (و 1969مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا   72مأأأ  املأأأامة  1والفقأأأرة  70 املأأأامة

اانظ ة الداخلية ملأؤمترات الأدول ااطأرا   دن وجأدت  سأتكون سأارينة انأه رمبأا توجأد حأاالت 
 و(463)حتديندا   تع   فيها تلك املؤمترات بدون أي نظا  ماخلي معت د

 بوصفها قد جتسد اتفاقا  الحقا  أو ممارسة الحقة قراراتال -2الفقرة م  اة لة الثانية   
أبن قأأرارات مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  قأأد تشأأك  اتفاقأأا   2تقأأّر اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة  (10)

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  32و 31الحقأأا  أو ممارسأأة الحقأأة اغأأراض تفسأأري املعا أأدات مبوجأأب املأأامتني 
 وسيفأة ااطأرا  الأدول مأؤمترات دطأار يف املعت أدة القأرارات تؤمي أن امل ك  وم و 1969لعا  
 واملعا دة ملعد املشرتك ااطرا  فهم حتديند يف مه ة
وقد تشك  قرارات مؤمترات الدول ااطرا  أو تعكس مجلة أمور م هأا اتفاقأات الحقأة  (11)

ليهأاو فعلأى   تفسر مبوجبها ااطأرا  املعا أدة املب يأة ع31)أ( م  املامة 3مبقتضى الفقرة الفرعية 

__________ 

 م  اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارينة بشفن مكافحة التبغو 9و 7املاماتن  (459) 

 Churchill and Ulfstein, “Autonomous institutional انظأر: مأ  بروتومأول ميوتأو  17ينوجد مثال يف املأامة  (460) 

arrangements in multilateral environmental agreements …”  أعأال (  450)انظأر احلاشأية p. 639 J. 

Brunnée, “Reweaving the fabric of international law? ; Patterns of consent in environmental 

framework agreements”, in Developments of International Law in Treaty Making, R. Wolfrum and 

V. Röben, eds. (Berlin, Springer, 2005), pp. 110-115و 
 413)احلاشأية  J. Brunnée, “Treaty amendments”, in Hollis, The Oxford Guide to Treaties :انظأر (461) 

 وpp. 354-360أعال (  
 واملرجع نفسه (462) 

 سل سبة التفاقية اامم املتحدة اإلطارينة بشفن تغري امل ا و     ي احلالة مثال   (463) 
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سأأأأبي  املثأأأأال  مأب املأأأأؤمتر االستعراضأأأأي التفاقيأأأأة ااسأأأألحة البيولوجيأأأأة علأأأأى اعت أأأأام "تفامهأأأأات 
واتفاقات دضافية" تتعلق بتفسري أحكا  االتفاقيةو وقد اعت دت الدول ااطرا   أ   االتفاقأات 

دة وتعأأأا  بتوافأأأق اآلراء يف دطأأأار املأأأؤمترات االستعراضأأأية  و"تأأأدرجت لتشأأأ   مجيأأأع مأأأوام املعا أأأ
وتفسأأأر الأأأدول ااطأأأرا  أحكأأأا  االتفاقيأأأة  عأأأ  طرينأأأق  أأأ    و(464)املسأأأائ  مأأأىت وأين  أأأا نشأأأفت"

التفامهأأأات  ومأأأ لك عأأأ  طرينأأأق اعت أأأام مبأأأامئ توجيهيأأأة بشأأأفن ت فيأأأ  ا  وذلأأأك بتحدينأأأد معأأأد 
 معأأأأأم وحأأأأأدة وتعأأأأأر ااحكأأأأأا  ونطاقهأأأأأا أو توضأأأأأيحه ا أو تفصأأأأأيله ا علأأأأأى أي وجأأأأأه آخأأأأأرو 

 نه:أب"االتفاق اإلضايف"  البيولوجية ااسلحة تفاقيةال التابعة (465)الت في 
 م أو ينُفّص  معد أو نطاق حكم م  أحكا  االتفاقية؛ أوينفّسر أو حيدّ  '1'
ينعطي تعلي ات أو مبامئ توجيهية أو ينقد  توصيات بشفن الكيفيأة الأت ين بغأي  '2'

 و(466)أن ينُ ّف  إا حكم ما
اقيأة م أع التلأوث البحأري ال أاجم عأ  دغأراق مؤمتر الدول ااطأرا  يف اتف اعت دوسملث    (12)

 وأبأدتقرارات تفسأر تلأك االتفاقيأةو  (467)ال فاايت وموام أخرى )اتفاقية ل دن املتعلقة سإلغراق(
 مأأأأأ  طلأأأأأب علأأأأأى ب أأأأأاء   الدوليأأأأأة  البحرينأأأأأة لل  ظ أأأأأة التابعأأأأأة القانونيأأأأأة للشأأأأأؤون الفرعيأأأأأة الشأأأأأعبة
قأأرار تفسأريي" صأامر عأ  مأؤمتر الأدول ااطأأرا  يف " ب في أا ينتعلأق التأايل الأرأي اإلمارينأة  اهليئأات

 اتفاقية ل دن:
مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات ووو  31()أ( مأأأ  املأأأامة 3) للفقأأأرة وفقأأأا   

  أ   تأ صينؤخ  يف احلسبان أي اتفاق الحق بني ااطرا  بشفن تفسأري املعا أدةو وال 
   ا يف وتبدوو التفسري   ا تتض   الت الالحقة االتفاقات م  معني شك  على املامة
شكاال  خمتلفة  مبأا أ التفسري أيخ  أن وك  واضحة  التفسري نية مامتما  أنه دىل دشارة

يف ذلأأك قأأرار معت أأد يف اجت أأاع ل طأأرا   أو حأأىت مقأأرر مسأأج  يف احملاضأأر املأأوج ة 
 و(468)الجت اع ل طرا 

 صحة العاملية بعبارات عامة ما ينلي: املستشار القانوين مل ظ ة الويف السياق نفسه  بنّي  (13)

__________ 

 P. Millett, “The Biological Weapons Convention: securing biology in the twenty-first انظأر (464) 

century”, Journal of Conflict and Security Law, vol. 15 (2010), pp. 25-43, at p. 33و 

دول ااطأأرا  "وحأأدة معأأم الت فيأأ " مأأ  أجأأ  تقأأد  الأأدعم اإلماري دىل املأأؤمتر  وتع ينأأ  تأأدابري ب أأاء أنشأأف مأأؤمتر الأأ (465) 
الثقة بني الدول ااطرا  )انظر الوثيقأة اخلتاميأة لل أؤمتر االستعراضأي السأامس للأدول ااطأرا  يف اتفاقيأة حظأر 

 ية وتأأأأأأأأدمري تلأأأأأأأأك ااسأأأأأأأألحة اسأأأأأأأأتحداث ودنتأأأأأأأأاج و أأأأأأأأ ين  ااسأأأأأأأألحة البكرتينولوجيأأأأأأأأة )البيولوجيأأأأأأأأة( والتكسأأأأأأأأي
(BWC/CONF.VI/6)  (و5اة ء الثالث )القرارات والتوصيات(  الفقرة 

عأدت لل أؤمتر االستعراضأي السأابع للأدول انظر وثيقة املعلومات ااساسية املقدمة م  وحدة معأم الت فيأ   الأت أُ  (466) 
تفاقية  املع ونة "التفامهات واالتفاقات اإلضافية الت توصلت دليها املؤمترات االستعراضأية السأابقة ااطرا  يف اال

)ُحأأأأدثت يف وقأأأأأت الحأأأأق لتشأأأأأ    (BWC/CONF.VII/INF.5)في أأأأا ينتعلأأأأق بكأأأأأ  مأأأأامة مأأأأ  مأأأأأوام االتفاقيأأأأة 
 (و2012الت توص  دليها ذلك املؤمتر  ج ي    التفامهات واالتفاقات

 (467) United Nations, Treaty Series, vol. 1046, No. 15749, p. 120و 
م  جدول ااع أال ) صأيب احمليطأات(  قدمتأه اامانأة بشأفن املقتضأيات اإلجرائيأة في أا ينتعلأق سلبأت  4 الب د (468) 

  LC 33/J/6لقانونيأأة التابعأأة لل  ظ أأة البحرينأأة الدوليأأة  الوثيقأأة يف قأأرار تفسأأريي: آراء الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون ا
 و3الفقرة 

http://undocs.org/ar/BWC/CONF.VI/6
http://undocs.org/ar/BWC/CONF.VII/INF.5
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يع ااطرا  يف مج تضم  يئة أعلى سعتبار  ااطرا   مؤمتر قرارات أن شك ال 
اتفاقأا  الحقأا  بأني ااطأرا  بشأفن تفسأري "االتفاقية اإلطارينة بشفن مكافحأة التبأغ  متثأ  

 و(469)م  اتفاقية فيي ا 31  على ال حو الوارم يف املامة "املعا دة
أينضأأا  دىل قأأرارات مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  سعتبار أأا قأأامرة علأأى جتسأأيد  الُشأأرّاح ظأأر وين (14)

 والحظوا ما ينلي:  (470)اتفاقات الحقة
 أأ   اإلعأأالانت ليسأأت مل مأأة قأأانوان  يف حأأد ذاهتأأا  ولكأأ  قأأد تكأأون هلأأا أمهيأأة  

 و(471)قانونية  وال سي ا م صدر للتفسريات احملّك ة لل عا دة
عأدل الدوليأة في أا ينتعلأق بأدور اللج أة الدوليأة لشأؤون صأيد احليتأان يف وقضت حمك ة ال (15)

 دطار االتفاقية الدولية لت ظيم صيد احليتان مبا ينلي:
للج أأة أن تقأأد  مأأ  حأأني " وكأأ  أنأأه علأأى تأأ ص االتفاقيأأة مأأ  السامسأأة املأأامة 

آلخأأأأأر توصأأأأأيات دىل أي حكومأأأأأة متعاقأأأأأدة أو دىل مجيأأأأأع احلكومأأأأأات املتعاقأأأأأدة بشأأأأأفن 
 و أأ  و "سأأائ  تتعلأأق سحليتأأان أو صأأيد احليتأأان وأب أأدا  ومقاصأأد  أأ   االتفاقيأأةم أي

 بتوافأق تعت أد حي  أا أهنأا غري  شك  قرارات ليست هلا قوة دل اميةو تتخ الت التوصيات
 ال ظأا أو  االتفاقيأة تفسري حيث م  وجا ة هلا تكون فقد سإلمجاع  بتصوينتأو  اآلراء
 و(472)إا املرفق

امل ارسة املتبعأة يف مأؤمترات الأدول ااطأرا   الطأرح القائأ   م  املفخوذة التالية  اامثلة وتؤيند (16)
 و31 )أ( م  املامة3دن قرارات     املؤمترات وك  أن جتسد اتفاقات الحقة مبقتضى الفقرة 

م  املامة ااوىل م  اتفاقية ااسلحة البيولوجية على أن الأدول ااطأرا   1ت ص الفقرة  (17)
تعهأأد أبال تع أأد أبأأدا   يف أي سأأر  مأأ  الظأأرو   دىل اسأأتحداث أو دنتأأاج أو  أأ ين  مأأا ينلأأي  ت
 اقت ائه أو حفظه على أي  و آخر: وال

__________ 

مأأؤمتر ااطأأرا  يف اتفاقيأأة م ظ أأة الصأأحة العامليأأة اإلطارينأأة بشأأفن مكافحأأة التبأأغ  اةهأأاو احلكأأومي الأأدويل  انظأأر (469) 
ئيس املأأأ قح بشأأأأفن نأأأص الأأأأر "املعأأأر سلتفأأأأاوض بشأأأفن بروتومأأأأول ينتعلأأأق سالجتأأأأار غأأأري املشأأأأروع مب تجأأأات التبأأأأغ  

  "بروتومأأول ينتعلأأق سالجتأأار غأأري املشأأروع مب تجأأات التبأأغ  وم اقشأأة عامأأة: فتأأوى قانونيأأة بشأأفن نطأأاق الربوتومأأول
مأأأ مرة مأأأ  املستشأأأار القأأأانوين مل ظ أأأة الصأأأحة العامليأأأة بشأأأفن نطأأأاق الربوتومأأأول املتعلأأأق سالجتأأأار غأأأري املشأأأروع 

 S.F. Halabi, “The World ؛8ق  الفقأأرة   املرفأأFCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6)مب تجأأات التبأأغ )

Health Organization’s Framework Convention on Tobacco Control: an analysis of guidelines 

adopted by the Conference of the Parties”, Georgia Journal of International and Comparative 

Law, vol. 39 (2010), pp. 121-183و 
 (470) 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 (   142  )انظر احلاشيةpp. 213-214و 
 (471) B.M. Carnahan, “Treaty review conferences”, American Journal of International Law, vol. 81 

(1987), pp. 226-230, at p. 229و 
 (472) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 248, para. 46و 
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 مأأأأأان  أاي   التكسأأأأأي اتأو  ااخأأأأأرى  البيولوجيأأأأأة العوامأأأأأ أو  اةرثوميأأأأأة العوامأأأأأ  
 اضاغأأأر  موجهأأأة تكأأأونال  الأأأت وسلك يأأأات اانأأأواع مأأأ  دنتاجهأأأا أسأأألوبأو  م شأأأؤ ا
 وأو ااغراض السل ية ااخرى احل اينةأو  الوقاينة

 احلظأأر أنأأواع (  أوضأأحت الأأدول ااطأأرا  أن1991) الثالأأث االستعراضأأي املأأؤمترويف  (18)
 التكسأأي اتأو  ااخأأرى البيولوجيأأة العوامأأ أو  اةرثوميأأة "العوامأأ  ب تتصأأ  احلكأأم  أأ ا يف املقأأررة

 و(473)شر"الضارة سل بااتت واحليواانت  وم لك سلب
 لطبقأأأأة املسأأأأت فدة املأأأأوام بشأأأأفن مأأأأونرتايل بروتومأأأأولمأأأأ   4مأأأأ  املأأأأامة  9وأاثرت الفقأأأأرة  (19)

الأأأوارم فيهأأأاو  جأأأدال  بشأأأفن تعرينأأأ  مصأأأطلح "مولأأأة غأأأري طأأأر  يف  أأأ ا الربوتومأأأول" (474)ااووون
 :ت ص على ما ينلي 4م  املامة  9ة فالفقر 

 أأ ا الربوتومأأول"  اغأأراض  أأ   املأأامة  ينشأأ   مصأأطلح "مولأأة غأأري طأأر  يف  
في ا ينتعلق أبي مامة معي ة خاضعة للرقابة  مولة أو م ظ ة دقلي ية للتكام  االقتصامي 

 م توافق على أن تلت   بتدابري الرقابة السارينة على تلك املامةو
لربوتومأول  (  ينفأرض تعأدينالن مه أانHCFCSوسل سبة حلالة اهليدرو ملورو فلأورو مربأوانت ) (20)

الت امأأات أاثرت التسأأاؤل التأأايل:  أأ  ملأأب علأأى مولأأة مأأا  لكأأي تكأأون "غأأري طأأر  يف  (475)مأأونرتايل
 ينلي: اجت اع ااطرا  ماوقرر   ا الربوتومول" أن تكون غري طر  يف مال التعدينلنيو 

ينشأأأ   مجيأأأع الأأأدول وامل ظ أأأات  "مولأأأة غأأأري طأأأر  يف  أأأ ا الربوتومأأأول" مصأأأطلح 
 و(476)افق على أن تلت   بتعدينلي بيجني وموب هاغ اإلقلي ية للتكام  االقتصامي الت م تو 

__________ 

اإلعأالن اخلتأأامي لل أأؤمتر االستعراضأي الثالأأث ل طأأرا  يف اتفاقيأة حظأأر اسأأتحداث ودنتأاج و أأ ين  ااسأألحة البكرتينولوجيأأة  (473) 
  BWC/CONF.III/23) 1991 أينلول/سأأأأأأأأبت رب 27-9  ج يأأأأأأأ  )البيولوجيأأأأأأأة( والتكسأأأأأأأي ية وتأأأأأأأدمري تلأأأأأأأأك ااسأأأأأأألحة

 الثاين(و اة ء

 (474) United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 3و 

 United Nations, Treaty(  1992  لربوتومول مونرتايل املتعلق سملوام املسأت فدة لطبقأة ااووون )غتعدين  موب ها (475) 

Series, vol. 1785, No. 26369, p. 517 ايل املتعلأأق سملأأوام املسأأت فدة لطبقأأة ؛ وتعأأدين  بيجأأني لربوتومأأول مأأونرت
 وvol. 2173, No. 26369, p. 183(  املرجع نفسه  1999ااووون )

مبوجأأب  1999املتعلأأق سلت امأأات ااطأأرا  يف تعأأدين  بيجأأني لعأأا   15/3لالطأأالع علأأى التفاصأأي   انظأأر املقأأرر  (476) 
رو فلأأأورو مربأأأوانت؛ وينأأأرم التعرينأأأ  ذاتأأأه سلصأأأيغة مأأأ  بروتومأأأول مأأأونرتايل في أأأا ينتعلأأأق مبرمبأأأات اهليأأأدرو ملأأأو  4املأأأامة 

علأأى الأأدول  4مأأ  املأأامة  9الأأوارم يف الفقأأرة  ‘مولأأة غأأري طأأر  يف  أأ ا الربوتومأأول‘التاليأأة: ")أ( ال ين طبأأق مصأأطلح 
ع أدما تصأبح تأدابري  2016مانون الثاين/ين أاينر   1م  الربوتومول  وذلك حىت  5م  املامة  1العاملة مبوجب الفقرة 

  وبيجأني  سأارينة علأى غلتعأدينلي موب هأا ا  ة علأى دنتأاج واسأتهالك مرمبأات اهليأدرو ملأورو فلأورو مربأوانت  وفقأالرقاب
مولأأأة غأأأري طأأأر  يف  أأأ ا ‘مأأأ  الربوتومأأأول؛ )ب( وينشأأأ   مصأأأطلح  5مأأأ  املأأأامة  1الأأأدول العاملأأأة مبوجأأأب الفقأأأرة 

رى الأأأت م توافأأأق علأأأى االلتأأأ ا  بتعأأأدينلي  مجيأأأع الأأأدول وامل ظ أأأات اإلقلي يأأأة للتكامأأأ  االقتصأأأامي ااخأأأ ‘الربوتومأأأول
  وبيجأأأني؛ )ج( ومأأع ذلأأأك  ودمرامأأا  للصأأأعوست الع ليأأة الأأأت ينفرضأأها التوقيأأأت املأأرتبط سعت أأأام التفسأأأري غموب هأأا

)ب( مأأأا م تقأأأم الدولأأأة املع يأأأة  يف موعأأأد 1  ت طبأأأق الفقأأأرة ‘مولأأأة غأأأري طأأأر  يف  أأأ ا الربوتومأأأول‘السأأأابق ملصأأأطلح 
االنضأ ا   أوت أوي التصأدينق علأى تعأدين  بيجأني هنأا دخطار اامانة أب‘ 1‘  مبا ينلي: 2004 آذار/مارس 31أقصا  

مأ   4واملأامة  واي 2ألأ  دىل  2و 2يف حالأة امتثأال مامأ  لل أوام هنأا دثبأات أ‘ 2‘دليه أو قبوله يف أقأرب وقأت ممكأ ؛ 
أعأأال  دىل اامانأأأة  ‘ 2‘و ‘1‘فقأأرتني تقأأد  بيأأأاانت عأأ  ال‘ 3‘ ؛ غالربوتومأأول علأأى ال حأأو املعأأأدل يف تعأأدين  موب هأأا

مولأأة غأري طأأر  يف  أأ ا ‘  ويف  أ   احلالأأة تكأأون  أ   الدولأأة خأارج تعرينأأ  2005آذار/مأأارس  31لتسأتك   يف 
يف  اطأرا لأدول اعشأر ل امساالجت أاع اخلأتقرينأر ) "دىل حني اختتا  االجت اع السأابع عشأر ل طأرا  ‘الربوتومول

  الفصأأأ  الثأأأام  عشأأأر  الفأأأرع (UNEP/OzL.Pro.15/9) م املسأأأت فدة لطبقأأأة ااووونبروتومأأأول مأأأونرتايل بشأأأفن املأأأوا
 و(1  الفقرة 15/3أل   املقرر 

http://undocs.org/ar/BWC/CONF.III/23
http://undocs.org/ar/UNEP/OzL.Pro.15/9
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  يف حأأد ذاهتأأا  (477)وبي  أأا ال تشأأك  ااع أأال ال اجتأأة عأأ  دجأأراء ينتعلأأق بقبأأول ضأأ ر (21)
  وك هأا  سإلضأافة دىل 31)أ( مأ  املأامة 3اتفاقأات الحقأة مأ  جانأب ااطأرا  مبوجأب الفقأرة 

ن تعأأر اتفاقأأا  الحقأأا و ومأأ  اامثلأأة علأأى أثر أأا ااويل مبوجأأب املعا أأدة  ويف سأأ  سأأرو  معي أأة  أ
ذلأك مثأال ينتعلأأق بأبعض مقأأررات مأؤمتر ااطأأرا  يف اتفاقيأة ل أأدن املتعلقأة سإلغأأراقو فقأد اعت أأد 

  1993االجت أأأاع التشأأأاوري ل طأأأرا  املتعاقأأأدة  يف مورتأأأه السامسأأأة عشأأأرة  املعقأأأومة يف عأأأا  
ول الضأأأأأأ ر امل صأأأأأأوص عليأأأأأأه يف ثالثأأأأأأة تعأأأأأأدينالت علأأأأأأى املرفأأأأأأق ااول عأأأأأأ  طرينأأأأأأق دجأأأأأأراء القبأأأأأأ

وم تك      التعأدينالت  يف حأد ذاهتأا  اتفاقأات الحقأةو ولك هأا أمت أينضأا  دىل  و(478)االتفاقية
 التشأاوري االجت اع ا    قرار دىل التعدين  وينشري و(479)اتفسري موسع لل عا دة ااساسية نفسه

"اتفاقيأأأة ل أأأدن املتعلقأأأة  أن علأأأى ااطأأأرا  اتفأأأاق عأأأ  وأسأأأفر سأأأ وات بأأأثالث ذلأأأك قبأأأ  املعقأأأوم
سإلغأأأأأراق  أأأأأي اهليئأأأأأة امل اسأأأأأبة ملعاةأأأأأة مسأأأأأفلة الأأأأأتخلص مأأأأأ  ال فأأأأأاايت امل خفضأأأأأة اإلشأأأأأعاع يف 

سأت د التعأدين  دىل  أأ ا ينمسأتومعات حتأت قأاع البحأر ينأتم الوصأول دليهأأا عأ  طرينأق البحأر"  م أا 
مبفهو  االتفاقية  ‘اإلغراق‘"ينوسع سلفع  نطاق تعرين   بكونه القرار   ا ُوص  وقد و(480)القرار

ب صأأه علأأى أن  أأ ا املصأأطلح ينشأأ   الأأتخلص مأأ  ال فأأاايت يف قأأاع البحأأر أو حتتأأه انطالقأأا  مأأ  
التعأأأدين  أن القأأأرار  أمأأأدومأأأ     و(481)البحأأأر ولكأأأ  لأأأيس انطالقأأأا  مأأأ  اليابسأأأة بواسأأأطة أنفأأأاق"
 التفسريي ينتض   اتفاقا  الحقا  ينتعلق بتفسري املعا دةو

م هأأأا عأأأرب  (482)بشأأأفن الأأأتحكم يف نقأأأ  ال فأأأاايت اخلطأأأرة والأأأتخلص وتأأ ص اتفاقيأأأة سول (22)
بأني ااطأرا  الأت قبلتهأا ووو علأى أنأه "ينبأدأ نفأاذ التعأدينالت  17مأ  املأامة  5احلدوم يف الفقأرة 

يف اليأأأأو  التسأأأأعني مأأأأ  اسأأأأتال  الومينأأأأع للصأأأأك اخلأأأأاص سلتصأأأأدينق أو املوافقأأأأة أو اإلقأأأأرار الرمسأأأأي 
 وقأأرر"و وووعأأ  ثالثأأة أرسع ااطأأرا  الأأت قبلأأت التعأأدينالت  القبأأول مأأ  جانأأب مأأا ال ينقأأ  أو

 ثالثأأأة مأأأ  القبأأول اشأأأرتاط ينوضأأأح أن وسوينسأأرا  دندونيسأأأيامأأأ   مببأأامرة مأأأدفوعا   ااطأأأرا   مأأؤمتر
 :على ما ينلي اتفق حيث ااطرا   أرسع

__________ 

 وأعال  الشرح ( م    ا 8انظر الفقرة ) (477) 
 LC.49 (16)  والقأرارات London Sixteenth Consultative Meeting of the Contracting Partiesانظأر:  (478) 

  أوال   وLC.51 (16) (United Nations, Treaties Series, vol. 1775, No. 15749, p. 395)و LC.50 (16)و
 مأانون ااول/  31 قرر االجت أاع تعأدين  احلكأم املتعلأق سلقضأاء التأدرملي علأى دغأراق ال فأاايت الصأ اعية حبلأول

  قأرر االستعاضأة وأخأريا  حظر املؤمتر دحراق ال فاايت الص اعية ومحفة اجملاري يف البحرو   و واثنيا  1995مينس رب 
: مأأأ  املرفأأأق ااول الأأأت حتظأأأر دغأأأراق ال فأأأاايت املشأأأعة أو غري أأأا مأأأ  املأأأوام املشأأأعة )انظأأأر أينضأأأا   6عأأأ  الفقأأأرة 

"Dumping at sea: the evolution of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by 

Dumping of Wastes and Other Matter (LC), 1972", Focus on IMO (July 1997), p. 11)و 
ذ أأأب الأأأبعض دىل أن  أأأ   التعأأأدينالت الأأأت أُمخلأأأت علأأأى املرفأأأق ااول التفاقيأأأة ل أأأدن املتعلقأأأة سإلغأأأراق "تشأأأك   (479) 

 Churchill and Ulfstein, “Autonomous institutional arrangements in :تغيأريات مبأرية يف االتفاقيأة" )انظأر

multilateral environmental agreements …” أعال (   450  )احلاشيةp. 638)و 

امل ظ أأة البحرينأأة الدوليأأة  تقرينأأر االجت أأاع االستشأأاري الثالأأث عشأأر ل طأأرا  املتعاقأأدة يف اتفاقيأأة م أأع التلأأوث  (480) 
 و1  الفقرة LDC.41 (13)  القرار 7  املرفق LDC 13/15وموام أخرى   البحري ال اجم ع  دغراق ال فاايت

 (481) Churchill and Ulfstein, “Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental 

agreements …” أعال (   450  )انظر احلاشيةp. 641و 
 (482) United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911, p. 57و 



A/73/10 

115 GE.18-13644 

أأأ  ر مون اإلخأأأالل أبي اتفاقأأأات بيئيأأأة أخأأأرى متعأأأدمة ااطأأأرا   ين بغأأأي أن ينفسَّ
نأه ينعأر أن قبأول ثالثأة أرسع ااطأرا  أبمأ  اتفاقيأة سول  17مأ  املأامة  5معد الفقأرة 

الأت مانأأت أطرافأا  يف اترينأأخ اعت أام التعأأدين  الو  لبأأدء نفأاذ التعأأدين  املعأر  مأأع اإلشأأارة 
ال مُلأأأرب أي طأأأر  علأأأى التصأأأدينق علأأأى  17مأأأ  املأأأامة  5دىل أن  أأأ ا التفسأأأري للفقأأأرة 

 و(483)تعدين  احلظر
  بتوافأأق اآلراء  17مأأ  املأأامة  5   أأ ا القأأرار املتعلأأق بتفسأأري الفقأأرة واعت أأدت ااطأأرا 

مأأأع أتميأأأد العدينأأأد مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  علأأأى أن مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  يف أي اتفاقيأأأة  أأأي 
ويف حأأني أن  أأ ا ينأأوحي أبن القأأرار ملسأأد اتفاقأأا   و(484)"السأألطة ال هائيأأة في أأا ينتعلأأق بتفسأأري ا"

  فقأأد ا أأ  القأأرار بعأأد دجأأراء م اقشأأة 31)أ( مأأ  املأأامة 3الفقأأرة  الحقأأا  بأأني ااطأأرا  مبقتضأأى
وملأدر  و(485)ةحول مدى ضرورة دمخال تعدين  رمسي علأى االتفاقيأة مأ  أجأ  حتقيأق  أ   ال تيجأ

"ينؤيند اتباع  دنه قال املؤمتر  تقرينر يف املوق    ا تسجي  طلب وقد الياسن وفد  أن أينضا   سل مر
 ب أأد االتفاقيأأة املتعلأأق ببأأدء نفأأاذ التعأأدينالت  علأأى ال حأأو املبأأني يف هنأأج الوقأأت الأأرا   يف تفسأأري

ودنأأه م ينقبأأ    (486)مشأأورة قانونيأأة قأأدمها مكتأأب اامأأم املتحأأدة للشأأؤون القانونيأأة بوصأأفه الومينأأع
دال دندونيسأيا وسوينسأأرا  بقيأامةبأ هج الوقأت الثابأت املشأأار دليأه يف القأرار املتعلأق سملبأأامرة الُقطرينأة 

 و(487)"الة بعي هايف     احل
واامثلأأأة السأأأابقة تبأأأني أن قأأأرارات مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  قأأأد جتسأأأد يف سأأأ  سأأأرو   (23)

دىل  أأ   القأأرارات أينضأأا  تأأؤمي قأأد و  و31)أ( مأأ  املأأامة 3معي أأة اتفاقأأات الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة 
ضأأأى   أو ممارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى مبقت31املأأأامة )ب( مأأأ  3 الفقأأأرةنشأأأوء ممارسأأأة الحقأأأة مبقتضأأأى 

لأأك  ين بغأأي علأأى الأأدوا  بأأ ل الع اينأأة يف ذ ومأأع  دذا م تكأأ  تعكأأس اتفأأاق ااطأأرا و 32املأأامة 
 مراعأأاة تلأأ   الغأأرض  وهلأ امأؤمتر الأأدول ااطأأرا و صأأامر عأأ  قأرار ي حتدينأد السأأ ات اخلاصأأة ا

 بوجأه ااطأرا  مأؤمتر ينتخأ   الأ ي القأرار نأص ضأوء يف املختأارة املصأطلحات ووضوح مقة مدى
و ويف مثأأأري مأأأ  ااحيأأأان  ال تكأأأون لأأأدى ت فيأأأ   وطرينقأأأة م أأأه  والغأأأرض القأأأرار وضأأأوعوم عأأأا  

 وةمعي  ةقانوني ماللةااطرا  نية يف دعطاء   ا القرار أي 

__________ 

انظأأر تقرينأأر مأأؤمتر ااطأأرا  يف اتفاقيأأة سول بشأأفن الأأتحكم يف نقأأ  ال فأأاايت اخلطأأرة والأأتخلص م هأأا عأأرب احلأأدوم  (483) 
  UNEP/CHW.10/28(  2011تشأأرين  ااول/أمتأأوبر  21-17عأأ  اجت اعأأه العاشأأر )ماراتخي أأا  مولومبيأأا  

)املبامرة الُقطرينة بقيامة دندونيسيا وسوينسأرا مأ  أجأ  حتسأني فعاليأة اتفاقيأة سول(   BC-10/3املرفق ااول  املقرر 
 و2الفقرة 

 و65أل   الفقرة -املرجع نفسه  الفص  اثلثا   (484) 
 G Handl, “International ‘lawmaking’ by conferences of the parties and other politically انظأأر (485) 

mandated bodies”, in Wolfrum and Röben, Developments of International Law in Treaty Making 
 وpp. 127-143, at p. 132أعال (   460)احلاشية 

على أنأه "ع أدما تسأكت املعا أدة ين ص "هنج الوقت الرا  " املفض  لدى مستشار اامم املتحدة للشؤون القانونية  (486) 
عأأ  اامأأر أو تقابلأأه سلغ أأوض  فأأ ن ممارسأأة اامأأني العأأا   أأي حسأأاب عأأدم املوافقأأات علأأى أسأأاس عأأدم ااطأأرا  

املعا أأأدة يف وقأأأت دينأأأداع مأأأ  صأأأأك قبأأأول للتعأأأدين "و انظأأأر مقتطفأأأات مأأأأ  مأأأ مرة مكتأأأب الشأأأؤون القانونيأأأأة   يف
 /www.basel.int/TheConvention/Overview/Amendments :يف الع أأأأوان التأأأأايل 2004آذار/مأأأأارس  8 املؤرخأأأأة

Background/tabid/2760/Default.aspxو 
 )التوميد مضا (و 68أعال (  الفقرة  483تقرينر مؤمتر ااطرا  يف اتفاقية سول ووو )انظر احلاشية  (487) 

http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/i28e.pdf
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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 قرارات بوصفها قد تقد  طائفة م  اخليارات الع ليةال -2الفقرة م  اة لة الثالثة   
أاةهأة  11االسأت تاج مأ  مشأروع  2ُت ّمر اة لة ااخرية م  الفقرة  (24) أبن قأرارات  ةر املفسِّ

و و أأأأ   مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  مثأأأأريا  مأأأا تأأأوفر طائفأأأأة مأأأ  اخليأأأارات الع ليأأأأة لت فيأأأ  املعا أأأدة
  حأىت ممارسأة الحقأة اغأراض تفسأري املعا أدات وأقد ال جتسد سلضأرورة اتفاقأا  الحقأا   القرارات

 السأأعي ااطأأرا  الأأدول مأأؤمترات تتج أأبمأأا  مثأأريا     الواقأأعو ويف دذا مأأان القأأرار معت أأدا  سإلمجأأاع
 املسائ  املتعلقة بتفسري معا دة ما أو ت اوهلاو ح  دىل الصرينح

وينرم مثال يف قرار ا    مؤمتر الدول ااطرا  يف اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارينة  (25)
ى التأأأوايل  ت ظأأأيم حمتأأأوايت مأأأ  االتفاقيأأأة تت أأأاوالن  علأأأ 10و 9ن فاملأأأاماتبشأأأفن مكافحأأأة التبأأأغو 

 مأأ  ودقأأرارا  م تجأأات التبأأغ  وت ظأأيم الكشأأ  عأأ  املعلومأأات املتعلقأأة مبحتأأوايت  أأ   امل تجأأاتو 
 دطأار يف اتفقأت  فقأد مبأرية   ماليأة مأوارم  صيص تتطلب التدابري     مث  أبن ااطرا  الدول
ى "بعض اخليارات الأت وكأ    عل10و 9"اعتبارات ع لية" اغراض ت في  املامتني  املع ون الب د

 أن ت ظر ااطرا  يف استخدامها"  وم ها:
 التبغ؛ على مفروضة ضرائب (أ) 
 رسو  على ص اعة التبغ و/أو الرتخيص سستريام ؛ )ب( 
 رسو  على تسجي  م تجات التبغ؛ )ج( 
 م ح الرتاخيص ملووعي التبغ و/أو جُتّار  سلتج ئة؛ )م( 
  على قطاع ص اعة التبغ وجُتّار  سلتج ئة؛رسو  عد  امتثال جُتىب ) ( 
 و(488)رسو  س وينة ملراقبة التبغ )قطاع ص اعة التبغ وجُتّار  سلتج ئة( )و( 
مأ  االتفاقيأةو  10و 9 املأامتني لت فيأ  الع ليأة اخليأارات مأ  حصأرينة غأري طائفة القرار   ا وينتيح
يارات" امل مورة سأتكون  يف حأد   ا  رغم ذلك على أن "اخلض اتفقت قد ااطرا  تكون وإ ا 

 ذاهتا  متوافقة مع االتفاقيةو

 مك    2الفقرة   
ينستتبع ذلك أن قرارات مؤمترات الدول ااطأرا  قأد تكأون هلأا آاثر قانونيأة خمتلفأةو ويف   (26)

  ااحيأأأان  ال ينقصأأأد إأأأ   القأأأرارات أن جتسأأأد  يف حأأأد ذاهتأأأا  اتفاقأأأا  الحقأأأا  مبقتضأأأى مأأأ مثأأأري
انأأه ال ينُأأرام م هأأا أن تكأأون مبثابأأة بيأأان بشأأفن تفسأأري املعا أأدةو ويف  31املأأامة  )أ( مأأ 3 الفقأأرة
 ملسأأأد ااطأأأرا  الأأأدول مأأأؤمتر قأأرار أن الوضأأأوح مأأأ  ينكفأأأيمبأأا  ااطأأأرا  بي أأأت أخأأأرى  حأأاالت
 واجأأب مأأع سالقأأرتان أثأأرا   القأأرارات تلأأك حتأأدث أن ووكأأ  أينضأأا  فن تفسأأري املعا أأدةو بشأأ اتفاقهأأا
دينأأالء الع اينأأة الواجبأأة" لتلأأك وتبعأأا  لأأ لك  ين بغأأي ل طأأرا  " املعا أأدة  وجأأبمب سلتعأأاون قأأانوين

__________ 

م  اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارينة بشأفن مكافحأة التبأغ  10و 9املبامئ التوجيهية اة ئية لت في  املامتني  (488) 
  املرفأأأأق  الأأأأت FCTC/COP4(10)  )ت ظأأأأيم حمتأأأأوايت م تجأأأأات التبأأأأغ  وت ظأأأأيم الكشأأأأ  عأأأأ  م تجأأأأات التبأأأأغ(

ع للدول ااطرا  يف اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارينة بشفن مكافحأة التبأغ )بونتأا مينأ  اعت د ا املؤمتر الراب
 و39  الصفحة FCTC/COP/4/DIV/6(  يف 2010تشرين  الثاين/نوف رب  20-15دست  أوروغواي  



A/73/10 

117 GE.18-13644 

نأأأه مأأأا مامأأأت املعا أأأدة د بسأأأاطة بكأأأ  ينُقأأأال أن وكأأأ ال  أمأأأر  مأأأ  ينكأأأ  ومه أأأا و(489)القأأأرارات
 أأأول مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا  صأأأالحية ال أأأاذ قأأأرارات مل مأأأة قأأأانوان   فأأأ ن مجيأأأع قراراتأأأه  أأأي  ال

 و(490)قانوين وال تعدو موهنا الت امات سياسيةسلضرورة عدوة ااثر ال
ويف هناينأأأة املطأأأا   ينتوقأأأ  ااثأأأر املرتتأأأب علأأأى قأأأرار مأأأ  مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا  علأأأى  (27)

 أحأد ينكأون ورمبأاسرو  م  حالة بعي ها  وال بد م  تفسري     القرارات على الوجه الصحيحو 
 قأأرار يف الأأوارم تفسأأري ا وفأأق املعا أأدة بت فيأأ  ااطأأرا  الأأدول قيأأا  مأأدى  أأو الوجيهأأة االعتبأأارات

أأأدا   ت فيأأأ ا   ااطأأأرا  الأأأدول مأأأؤمتر و فأأأاختال  امل ارسأأأة عقأأأب قأأأرار ينتخأأأ   اعأأأرتاض مونأو  موحَّ
علأى أن الأدول م تكأ  تعتأرب أن القأرار ينشأك  اتفاقأا  الحقأا   يندلمؤمتر الدول ااطرا  وك  أن 

قأأرارات مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  الأأت ال  ومأأع ذلأأك  فأأ نو (491)31)أ( مأأ  املأأامة 3مبقتضأأى الفقأأرة 
وال يف نطأأاق امل ارسأأة  31)أ( مأأ  املأأامة 3تأأدخ  يف نطأأاق االتفاقأأات الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة 

وكأأأ  أن تشأأأك  وسأأأائ  تفسأأأري فرعيأأأة مبوجأأأب  31)ب( مأأأ  املأأأامة 3الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة 
 و(492)32 املامة

 املعا دة بشفن تفسري اتفاق -3الفقرة   
املتعلقة بتفسري معا دة بني مجيع ااطرا  املبدأ القاضي أبن االتفاقات  3سي الفقرة تر  (28)

 املهأم فأ ن وسلتأايل ملب أن تكأون هلأا عالقأة مبضأ ون املعا أدةو  31م  املامة  3مبوجب الفقرة 
 مت الأأ ي اإلجأأراءأو  الشأأك  ولأأيس ااطأأرا  الأأدول مأأؤمتر قأأرار ملسأأد  الأأ ي االتفأأاق جأأو ر  أأو

و وااع أأال الأأت تصأأدر عأأ  مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  وكأأ  أن أتيت القأأرار ذلأأك دىل بأأه التوصأأ 
علأأأى أشأأأكال شأأأىت ومبسأأأ يات خمتلفأأأة  م أأأا وكأأأ  أن تكأأأون نتيجأأأة إلجأأأراءات خمتلفأأأةو بأأأ  دن 

 و(493)مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  وكأأ  أن تع أأ  مون أن تكأأون هلأأا أنظ أأة ماخليأأة معت أأدة رمسيأأا  
أسأأأاس تصأأأوينت سإلمجأأأاع تشأأأارك فيأأأه مجيأأأع  علأأأى متخأأأ ا   ااطأأأرا  لأأأدولا مأأأؤمتر قأأأرار مأأأان  ودذا

__________ 

 (489) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 257, para. 83و 

 و46الفقرة   248 الصفحةاملرجع نفسه   (490) 

   أعال و10مشروع االست تاج م  شرح  (24)-(23انظر الفقرتني ) (491) 

 (492) 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 وورث  الفقأأرة" :
املعت أأدة بتصأأوينت مأأ  لاللج أأة الدوليأأة لشأأؤون صأأيد احليتأأان  ترتتأأب عليهأأا بعأأض اآلاثر رغأأم أهنأأا ال تأأدخ  يف 

 ( م  اتفاقية فيي ا"(و3)31نطاق أحكا  املامة 
ا  يف االتفاقيأأأة اإلطارينأأأة بشأأأفن تغأأأري امل أأأا  بصأأأفة مؤقتأأأة مشأأأروع ال ظأأأا  الأأأداخلي ملأأأؤمتر ينطبأأأق مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأر  (493) 

الأأأوارم يف فصأأأ  "التصأأأوينت"  نظأأأرا   42(  سسأأأتث اء مشأأأروع املأأأامة FCCC/CP/1996/2ااطأأأرا  و يئاتأأأه الفرعيأأأة )
اتفاق بشأفن أحأد بأدينلي التصأوينت الأوارمين  فيأه  انظأر تقرينأر مأؤمتر ااطأرا  عأ  مورتأه لعد  التوص  حىت اآلن دىل 

؛ وتقرينأأأأأأر 10  الفقأأأأأأرة 8(  الصأأأأأأفحة FCCC/CP/1995/7( )1995نيسأأأأأأان/أبرين   7 -آذار/مأأأأأأارس  28ااوىل )
 ( FCCC/CP/2013/10( )2013تشأأأأأرين  الثأأأأأاين/نوف رب  23-11مأأأأأؤمتر ااطأأأأأرا  عأأأأأ  مورتأأأأأه التاسأأأأأعة عشأأأأأرة )

 United ,1992مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا  يف اتفاقيأأأة الت أأأوع البيولأأأوجي ) م ينعت أأأد؛ وسملثأأأ   4  الفقأأأرة 6الصأأأفحة 
Nations, Treaties Series, vol. 1760, No. 30619, p. 79)  التصأوينت( مأ  ال ظأا   40مأ  املأامة  1الفقأرة(

الأأداخلي "نظأأأرا  لعأأد  وجأأأوم توافأأأق يف اآلراء بأأني ااطأأأرا  في أأأا ينتعلأأق ساغلبيأأأة املطلوبأأأة ال أأاذ قأأأرارات بشأأأفن 
 املسأأأأأأائ  املوضأأأأأأوعية"  انظأأأأأأر تقرينأأأأأأر االجت أأأأأأاع احلأأأأأأامي عشأأأأأأر ملأأأأأأؤمتر ااطأأأأأأرا  يف اتفاقيأأأأأأة الت أأأأأأوع البيولأأأأأأوجي

 و65(  الفقرة UNEP/CBD/COP/11/35( )2012ل/أمتوبر تشرين  ااو  8-19)

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/1996/2
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/1995/7
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2013/10
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-35-en.pdf
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  شأرينطة أن 31)أ( مأ  املأامة 3ااطرا   ف نه قد ملسد بوضوح "اتفاقا  الحقا " مبقتضأى الفقأرة 
 ينكون "متعلقا  بتفسري املعا دة"و

مأا تُتخأ  غري أن قرارات مأؤمتر الأدول ااطأرا  املتعلقأة مبهأا  االسأتعراض والت فيأ  عأامة  (29)
بتوافأأق اآلراءو و أأ   امل ارسأأة مسأأت دة مأأ  ال ظأأا  الأأداخلي الأأ ي عأأامة مأأا ينقتضأأي مأأ  الأأدول 
ااطرا  ب ل م  جهد ممك  للتوص  دىل توافق يف اآلراء بشفن املسائ  املوضوعيةو وم  اامثلة 

سأأألحة املبكأأأرة علأأأى ذلأأأك ال ظأأأا  الأأأداخلي املؤقأأأت لل أأأؤمتر االستعراضأأأي ل طأأأرا  يف اتفاقيأأأة اا
 ت ص على ما ينلي: 28م  املامة  2البيولوجيةو فالفقرة 
ملأأا مانأأت مه أأة املأأؤمتر االستعراضأأي  أأي اسأأتعراض سأأري الع أأ  سالتفاقيأأة بغيأأة  

ضأأأ ان حتقيأأأق مقاصأأأد مينباجتهأأأا وأحكامهأأأا  وسلتأأأايل تع ينأأأ  فعاليتهأأأا  ين بغأأأي بأأأ ل مأأأ  
دجأأأأراء  ين بغأأأأيراءو وال جهأأأأد للتوّصأأأأ  دىل اتفأأأأاق بشأأأأفن املسأأأأائ  املوضأأأأوعية بتوافأأأأق اآل

 و(494)تصوينت على     املسائ  ما م تست فد م  اةهوم م  أج  حتقيق توافق اآلراء
 تتبعهأأأا الأأأت القاعأأأدة  أأأي فقأأأط  طفيفأأأة اختالفأأأات مأأأع الصأأأيغة   أأأ   أصأأأبحت وقأأأد 
 واملوضوعية القرارات ا اذ دجراءات يف ااطرا  الدول مؤمترات

تعلقأأأة سلقأأأرارات املعت أأأدة بتوافأأأق اآلراء  أضأأأيفت عبأأأارة ومأأأ  أجأأأ  معاةأأأة الشأأأواغ  امل (30)
لرفأأع اللأأبس في أأا ينتصأأ  بفكأأرة أن القأأرار  3توافأأق اآلراء" يف هناينأأة الفقأأرة اعت أأام  ب يف ذلأأك "مبأأا
بتوافأأأق اآلراء ينكأأأون سلضأأأرورة مبثابأأأة اتفأأأاق علأأأى اةأأأو رو والواقأأأع أن توافأأأق اآلراء لأأأيس عت أأأد امل

ملأأا ورم  أي مرجأأة حمأأدمة مأأ  مرجأأات االتفأأاق علأأى اةأأو رو ووفقأأا  مفهومأأا  ينأأدل سلضأأرورة علأأى 
الأت أصأدر ا مكتأأب الشأؤون القانونيأة سامانأة العامأأة  تعليقأات علأى بعأض املسأأائ  اإلجرائيأة يف

 :(495)2006ل/سبت رب أينلو  8املؤر   60/286ل مم املتحدة وفقا  لقرار اة عية العامة 
ينُفهم توافق اآلراء بوجأه عأا  بكونأه ع ليأة لصأ ع القأرار تقأو  علأى التوصأ  دىل  

 ينعأأرال  قأأد أنأأه بيأأدقأأرار مأأ  غأأري أن تُبأأدى اعرتاضأأات أو مُلأأرى تصأأوينت بصأأورة رمسيأأةو 
"دمجاع" اآلراء على املسائ  اةو رينةو وينستخد  املفهأو  لوصأ  امل ارسأة الأت  سلضرورة
 ل مافأأة اةهأأوم لتحقيأأق اتفأأاق عأأا  حبيأأث ال ينبأأدي أي وفأأد بشأأك  صأأرينح تقضأأي ببأأ

 و(496)اعرتاضات على توافق يف اآلراء ينتم تسجيله
اتفأأأأأأاق مبقتضأأأأأأى بأأأأأأرا  وينسأأأأأأتتبع ذلأأأأأأك أن االعت أأأأأأام بتوافأأأأأأق اآلراء لأأأأأأيس شأأأأأأرطا  مافيأأأأأأا  إل (31)

 الأأأأأدول ؤمتراتملأأأأأ الأأأأأداخلي ال ظأأأأأا  ينتضأأأأأ  ال  العأأأأأامة و ويف 31مأأأأأ  املأأأأأامة أو )ب( ( أ)3 الفقأأأأأرة
__________ 

مأأأ  ال ظأأأأا  الأأأداخلي املؤقأأأأت لل أأأؤمتر االستعراضأأأأي ل طأأأرا  يف اتفاقيأأأأة حظأأأأر  28مأأأ  املأأأأامة  2انظأأأر الفقأأأأرة  (494) 
اسلحة البكرتينولوجية )البيولوجية( والتكسأي ية وتأدمري تلأك ااسألحة  الأ ي ُعقأد يف استحداث ودنتاج و  ين  ا

 و(BWC/CONF.I/2) 1980آذار/مارس  21دىل  3ج ي  م  

بشفن ت شيط أع أال اة عيأة العامأة  الأ ي  2006أينلول/سبت رب  8املؤر   60/286انظر قرار اة عية العامة  (495) 
طلأأأب دىل مكتأأأب الشأأأؤون القانونيأأأة سامانأأأة العامأأأة أن ملعأأأ  "ااحكأأأا  وامل ارسأأأات السأأأابقة املتعلقأأأة بقواعأأأد 

 (و24الفقرة املرفق  اول الع و " )وممارسات اهليئات احلكومية الدولية التابعة لل  ظ ة يف مت 
  متأأاح يف: ,Consensus in UN practice: General”, paper prepared by the Secretariat“انظأأر:  (496) 

http://legal.un.org/ola/media/GA_RoP/GA_RoP_EN.pdf وانظأر أينضأا  ؛ 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://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/286
http://legal.un.org/ola/media/GA_RoP/GA_RoP_EN.pdf
http://www.mpepil.com/
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ار سعتبأأأار  اتفاقأأا  الحقأأأا  مبقتضأأأى قأأأر  عأأ  ينأأأ جم أن وكأأ  الأأأ ي القأأأانوين ااثأأر دىل دشأأأارة ااطأأرا 
 ال ظأا  وينكتفأيو 31)ب( مأ  املأامة 3أو ممارسة  الحقأة  مبقتضأى الفقأرة  31)أ( م  املامة 3الفقرة 
 القأانوين ااثأر ينت أاول أن مون تأه قرارا ااطأرا  الدول مؤمتر إا ينتخ  الت الكيفية بتحديند الداخلي
و ورغأأم أن االتفاقأأات 31مأأ  املأأامة  3الحقأأا  مبقتضأأى الفقأأرة  اتفاقأأا   سعتبأأار  ع هأأا ينأأ جم قأأد الأأ ي

ال ينشأأأرتط فيهأأا أن تكأأأون مل مأأأة يف حأأد ذاهتأأأا  فأأأ ن  31)أ( مأأ  املأأأامة 3الالحقأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة 
مأا م ينكأ    أاك اتفأاق علأى  31مبوجأب املأامة ال مت حهأا أي أثأر قأانوين  1969اتفاقية فيي ا لعأا  

 أن الدوليأأة العأأدل حمك أأة أمأأدت وقأداةأو ر بأأني ااطأأرا  بشأأفن تفسأري معا أأدة مأأ  املعا أأداتو 
 و(497)االتفاق وجو ر اة اعي القرار شكليات بني الت يي  سياقمث    ا ال يف الوجيه م 
افأق اآلراء  أن تشأك  اتفاقأا  الحقأا  وأما مون قأرارات معي أة ال وكأ   رغأم اعت ام أا بتو  (32)

  فهو أمر صحيح بشك  خاص يف احلاالت الت تعرتض فيها 31م  املامة  )أ(3مبوجب الفقرة 
 مولة طر  واحدة أو أمثر على ذلك التوافق يف اآلراءو

وعلأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال  ع أأأأ  مأأأأؤمتر الأأأأدول ااطأأأأرا  يف اتفاقيأأأأة الت أأأأوع البيولأأأأوجي  يف  (33)
هأأة مل أأع اانأأواع الغرينبأأة الأأت 2002امس املعقأأوم يف عأأا  السأأ اجت اعأأه   علأأى وضأأع مبأأامئ موجِّ

 أن وبعأأد و(498)هتأأدم الأأ ظم اإلينكولوجيأأة أو املوائأأ  أو اانأأواع ااخأأرى ودمخاهلأأا و فيأأ  آاثر أأا
 املقأأرر  ينُعت أأد أن ااطأأرا  الأأدول مأأؤمتر رئيسأأة اقرتحأأت اتفأأاق  دىل للتوصأأ  جهأأوم عأأدة فشألت
و بيد أن ممث  أسأرتاليا أمأد لالجت اع اخلتامي التقرينر يف أسرتاليا أاثرهتا الت تحفظاتال ُتدر ج وأن

هأأأة ال وكأأأ  قبوهلأأأا وأن "اعرتاضأأأه الرمسأأأي ال ينأأأ ال قائ أأأا   وأعل أأأت و (499)"جمأأأدما  أن املبأأأامئ املوجِّ
ت  الرئيسة دغالق سب ال قاو  وأعل ت "طبقا  ملأا مرج عليأه العأر "  اعت أام القأرار مون تصأوين

مبي أأة أن اعرتاضأأات الأأدول املخالفأأة سأأُتدرج يف التقرينأأر اخلتأأامي لالجت أأاعو وبعأأد اعت أأام مشأأروع 
املقأأرر  مأأررت أسأأرتاليا قوهلأأا دهنأأا تأأرى أن توافأأق اآلراء حيصأأ  ملأأا ال ينكأأون   أأاك اعأأرتاض رمسأأي  

شأي وأعربت ع  قلقها بشفن مشروعية اعت ام مشروع املقررو ونتيجة لأ لك  ورم يف دحأدى حوا
أن "أحأأد امل ثلأأني قأأد  اعرتاضأأا  رمسيأأا  خأأالل الع ليأأة الأأت أفضأأت دىل اعت أأام  أأ ا  6/23 املقأأرر

املقرر وأمد أنه ال ينعتقد أن مؤمتر ااطرا  ينسأتطيع أن ينعت أد  بصأفة مشأروعة  اقرتاحأا  أو نصأا  
 و(500)مع وجوم اعرتاض رمسي عليه"

 مأأأأ  قانونيأأأأا   رأاي   البيولأأأأوجي الت أأأأوع يأأأأةالتفاق الت فيأأأأ ي اامأأأأني طلأأأأب احلالأأأأة   أأأأ  ويف  (34)
ع  وجهة نظر مفام ا  (502)القانوين املستشار رأي وأعرب و(501)ل مم املتحدة القانوين املستشار

أن نمكان طر  أن "خيتل  مع جو ر الوثيقة أو نصها  و/أو ينشري دىل أن االنض ا  دىل توافق 

__________ 

 (497) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 257, para. 83و 
(  املرفأأأق UNEP/CBD/COP/6/20انظأأأر تقرينأأأر االجت أأأاع السأأأامس ملأأأؤمتر ااطأأأرا  يف اتفاقيأأأة الت أأأوع البيولأأأوجي ) (498) 

 وVI/23ااول  املقرر 

 و313رة الفق املرجع نفسه  (499) 

 و324-294؛ لالطالع على امل اقشة  انظر الفقرات 318املرجع نفسه  الفقرة  (500) 
 ح ينأأران/ SCBD/SEL/DBO/30219 (6وكأأ  االطأأالع عليأأه لأأدى أمانأأة اتفاقيأأة الت أأوع البيولأأوجي  يف الوثيقأأة  (501) 

 (و2002ينونيه 

   أرسلت سلفامسو2002ح ينران/ينونيه  17رسالة مؤرخة  (502) 

http://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/6/20
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قة و/أو ينعأرض أينأة قيأوم أخأرى علأى موقأ  اآلراء ال ينشك  قبول اةو ر أو نص أج اء م  الوثي
 معت أدا  بتوافأأق قأرارا   أن الواضأأح مأ  وسلتأايل  و(503)ووو"حكومتأه بشأفن جأو ر الوثيقأأة أو نصأها 

 وأمثرأو  واحدة طر  مولة ملعارضة جو ر  تعرض رغم حيدث أن وك  اآلراء
مماثأ  ا أ   يف مأانكون  ارقر املتخ  يف دطار اتفاقية الت وع البيولوجي  دضافة دىل  والقرار (35)

اجت اع ااطرا  يف بروتومول ميوتو امللحأق ستفاقيأة تغأري امل أا  )علأى الأرغم مأ   2010يف عا  
 ومأأع و(505)ينثأأريان مسأأفلة مه أأة تتعلأأق سملعأأد املقصأأوم مأأ  "توافأأق اآلراء"  (504)اعأأرتاض بوليفيأأا(

  دذا مأأا مسأأفلة عأأ  املوضأأوع   أأ ا نطأأاق يف تأأدخ ال  الأأت املسأأفلة   أأ   ال بأأد مأأ  متييأأ  ذلأأك 
 دة قد توصلت دىل اتفأاق مأ  حيأث اةأو ر بشأفن مسأائ  تفسأري معا يف ااطرا  مجيع مانت

 ااطأأرا   الأأدول مأأؤمترات وقأأراراتو 31)أ( و)ب( مأأ  املأأامة 3تلأأك املعا أأدة مبوجأأب الفقأأرتني 
م   3 ةالفقر  وجبمب اتفاقات تعدال  ااطرا   مجيع بني اةو ر حيث م  اتفاقا   تعكسال  الت

 32  ولك هأأا رمبأأا متثأ  شأأكال  مأأ  أشأكال "امل ارسأأة الالحقأأة ااخأرى" مبوجأأب املأأامة 31املأامة 
 (و3  الفقرة 4)انظر مشروع االست تاج 

و  اك مسفلة مغأاينرة تتعلأق ساثأر القأانوين املرتتأب علأى قأرار مأ  مأؤمتر الأدول ااطأرا   (36)
  طُلِأأأب دىل 2011عأأا   ففأأأيو 31( مأأأ  املأأامة 3الفقأأرة )مأأىت ست ينعتأأرب مبثابأأأة اتفأأاق مبوجأأأب 

الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون القانونيأأة التابعأأة لل  ظ أأة البحرينأأة الدوليأأة أن "تقأأد  املشأأورة دىل اهليئأأات 
دصأأدار قأأرار تفسأأريي  وعلأأى وجأأه اخلصأأوص  للبأأت يف  بشأأفن الشأأروط اإلجرائيأأة ووواإلمارينأأة ل

 الشأأعبة ورمتو (506)"ال مأأ  أجأأ  ا أأاذ قأأرار مأأ   أأ ا القبيأأ  دذا مأأان توافأأق اآلراء مطلأأوس  أ  مأأا
 مأأؤمتر ينتخأأ   الأأ ي القأأرار أن ففمأأدت الدوليأأة البحرينأأة لل  ظ أأة التابعأأة القانونيأأة للشأأؤون الفرعيأأة
)أ( مأأأ  3 الفقأأأرة مبقتضأأأى الحقأأأا   اتفاقأأأا   ينشأأأك  أن املبأأأدأ  حيأأأث مأأأ  وكأأأ   ااطأأأرا  الأأأدول
مارينة أبنه حىت لو ا   املؤمتر قرارا  بتوافق اآلراء فه ا ال ينعر   وأشارت على اهليئات اإل31 املامة

 و(507) أن القرار سيكون مل ما  ة يع ااطرا
ورغأأم أن رأي الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون القانونيأأة التابعأأة لل  ظ أأة البحرينأأة الدوليأأة انطلأأق  (37)

ال ينكأون مل مأا  دال دذا  31ة )أ( م  املأام3م  افرتاض خاطئ أبن "اتفاقا  الحقا " مبقتضى الفقرة 
 فقد انتهى دىل االسأت تاج الصأحيح أبنأه حأىت لأو مأان  (508)مان "معا دة أو تعدينال  على معا دة"

__________ 

 ونفسه املرجع (503) 

انظأأأر تقرينأأأر مأأأؤمتر ااطأأأرا  العامأأأ  بوصأأأفه اجت أأأاع ااطأأأرا  يف بروتومأأأول ميوتأأأو عأأأ  مورتأأأه السامسأأأة  املعقأأأومة يف   (504) 
 FCCC/KP/CMP/2010/12) 2010مأأانون ااول/مينسأأ رب   10تشأأرين  الثأأاين/نوف رب دىل  29مأأانكون يف الفأأرتة مأأ  

)اتفاقأأأات مأأأانكون: نتأأأائج أع أأأال الفرينأأأق العامأأأ  املخصأأأص املعأأأر ساللت امأأأات اإلضأأأافية  6-د  أ/1املقأأأرر   (Add.1و
)اتفاقأأأأات   6-  أد/2رر ل طأأأأرا  املدرجأأأأة يف املرفأأأأق ااول مبوجأأأأب بروتومأأأأول ميوتأأأأو يف مورتأأأأه اخلامسأأأأة عشأأأأرة( واملقأأأأ

مانكون: استخدا  ااراضي وتغيري اسأتخدا  ااراضأي واحلراجأة(؛ فضأال  عأ  مأداوالت مأؤمتر ااطأرا  العامأ  بوصأفه 
 و29اجت اع ااطرا  يف بروتومول ميوتو  الفقرة 

أعأال (   62  )احلاشأية ”… Nolte, “Subsequent agreements and subsequent practice of States :انظأر (505) 
pp. 372-377و 

(  LC 33/4امل ظ أأة البحرينأأة الدوليأأة  تقرينأأر االجت أأاع الثالأأث للفرينأأق العامأأ  بأأني الأأدورات املعأأر بتخصأأيب احمليطأأات ) (506) 
 و2-15-4الفقرة 

 أعال (و 468)انظر احلاشية  3  الفقرة LC 33/J/6امل ظ ة البحرينة الدولية  الوثيقة  (507) 

 و8قرة املرجع نفسه  الف (508) 

http://undocs.org/ar/FCCC/KP/CMP/2010/12
http://undocs.org/ar/FCCC/KP/CMP/2010/12/add.1
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قرار مؤمتر ااطرا  املتخ  بتوافق اآلراء ملسد اتفاقا  بشفن التفسري  ف نه مأ  حيأث اةأو ر لأيس 
لأيس   31)أ( مأ  املأامة 3 الفقأرة قتضأىمب الحقأا   اتفاقأا   دن بأ  و(509))سلضرورة( مل ما  ل طأرا 

على  و ما أشارت دليه اللج ة  سوى وسيلة واحدة مأ  وسأائ  التفسأري املختلفأة الأت ين بغأي أن 
 و(510)توضع يف االعتبار يف ع لية التفسري

 وسلتأأايل  فأأ ن القأأرارات التفسأأريينة الصأأامرة عأأ  مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا   حأأىت ودن م تكأأ  (38)
)أ( مأأ  3  وكأأ  مأأع ذلأأك أن تشأأك  اتفاقأأات الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة قأأانوان  مل مأأة  احأأد ذاهتأأ يف

  دذا مانت   أاك مالئأ  مافيأة 31)ب( م  املامة 3  أو ممارسة الحقة مبقتضى الفقرة 31املامة 
علأأى أن تلأأك  أأي نيأأة ااطأأرا  وقأأت اعت أأام القأأرار  أو دذا مانأأت امل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا  

 هلأ ا امل اسأب الأوون عطأيت أن ةاملفّسأر اةهأة  علأى وملب و(511)شفن تفسري املعا دةتثبت اتفاقا  ب
  لكأ  لأيس مأ  الضأروري أن ينتعامأ  31م  املأامة و)ب( )أ( 3 الفقرة دطار يف التفسريي القرار

 و(512)معه على أنه مل   قانوان  
  12االستنتاج 

 الصكوك املنعئة ملنظمال دولية
على معا دة تشك  الصأك امل ِشأئ مل ظ أة  32و 31ت طبق املاماتن  -1 

موليأةو وب أاء  علأأى ذلأك  تشأأك  االتفاقأات الالحقأأة وامل ارسأة الالحقأأة مبقتضأى الفقأأرة 
وسأأأيلة  لتفسأأأري  أأأ   املعا أأأدات  يف حأأأني وكأأأ  أن تكأأأون امل ارسأأأة  31مأأأ  املأأأامة  3

 وسيلة  لتفسري     املعا داتو 32الالحقة مبقتضى املامة 
تفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا  مبقتضأأى قأأد تكأأون اال -2 
  انشأأئة  عأأ  ممارسأأة 32  أو امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأامة 31مأأ  املأأامة  3الفقأأرة 

 م ظ ة مولية يف تطبيق صكها امل شئ  أو متجسدة  يف     امل ارسةو
قأأد تسأأا م ممارسأأة م ظ أأة موليأأة يف تطبيأأق صأأكها امل شأأئ يف تفسأأري  -3 
 و 32و 31صك ع د تطبيق املامتني ذلك ال

علأى تفسأري أي معا أدة تكأون  أي الصأك  3دىل  1ت طبق الفقأرات  -4 
 امل شئ مل ظ ة مولية مون اإلخالل أبي قواعد ذات صلة م  قواعد امل ظ ةو

__________ 

   أعال و10مشروع االست تاج  م  شرح (11)-(9)انظر الفقرات  (509) 

   أعال و3مشروع االست تاج م  شرح  (4)الفقرة   (510) 

 (511) 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 

 أعال و  4  الفقرة 3مشروع االست تاج  شرحانظر  (512) 
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 العرح  

 العامة  اةوانب  
 دىل نأأأأوع معأأأأني مأأأأ  املعا أأأأدات  أي الصأأأأكوك امل شأأأأئة 12ينشأأأأري مشأأأأروع االسأأأأت تاج  (1)

لل  ظ ات الدولية  والطرينقة الت ينتعني أو ملأوو إأا أن ينسأتعان سالتفاقأات الالحقأة أو امل ارسأة 
 و 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   32و 31تفسري ا مبوجب املامتني يف الالحقة 

الصكوك امل شئة لل  ظ ات الدولية علأى  1969م  اتفاقية فيي ا لعا   5وتت اول املامة  (2)
 د  حيث ت ص على ما ينلي:وجه التحدين

 شأأئة مل ظ أأة موليأأة وعلأأى امل تكأأون  أأي الوثيقأأةتطبأأق  أأ   االتفاقيأأة علأأى أي معا أأدة  
امل ظ أأة متصأألة قواعأأد قاعأأدة مأأ  اإلخأأالل أبي  مونم ظ أأة موليأأة  ماخأأ معا أأدة تعت أأد  أي

 و(513)سملوضوع
 أو اتفأاق مويل   شفنه شفن أي معا أدة  5والصك امل شئ مل ظ ة مولية مبوجب املامة  (3)

)أ( 1 الفقرة"  )م  الواثئق املرتابطة أو أمثر يف اث تنيوثيقة واحدة أو  ورم   ا االتفاق يف"سواء 
 و (514) ي ج ء م  الصك امل شئ (و وااحكا  الوارمة يف مث      املعا دة2 املامةم  
علأى الصأكوك  ت طبأق 1969  ب صها علأى أن اتفاقيأة فيي أا لعأا  5ودمجاال   ف ن املامة  (4)

الأأ هج العأأا  تتبأأع   (515)مون اإلخأأالل أبي قاعأأدة مأأ  قواعأأد امل ظ أأة امل شأأئة لل  ظ أأات الدوليأأة
لالتفاقيأأأة الأأأ ي مأأأؤما  أن املعا أأأدات بأأأني الأأأدول  ضأأأع للقواعأأأد امل صأأأوص عليهأأأا يف االتفاقيأأأة 

 و(516)"م ت ص املعا دة على خال  ذلك "ما
شأأارة دىل تفسأأري الصأأكوك امل شأأئة لل  ظ أأات علأأى اإل 12وينقتصأأر مشأأروع االسأأت تاج  (5)

 لأأأأ لك  ف نأأأأه ال ينت أأأأاول مجيأأأأع جوانأأأأب مور االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأةو الدوليأأأأةو 
 ظ أأات موليأأةو و أأو ال ينسأأري  علأأى وجأأه اخلصأأوص  مب اخلاصأأةينتعلأأق بتفسأأري املعا أأدات  في أأا

ات الأأت تربمهأأا م ظ أأات موليأأة علأأى تفسأأري املعا أأدات املعت أأدة ماخأأ  م ظ أأة موليأأة أو املعا أأد
وسإلضأأأأافة دىل ذلأأأأك  ال ين طبأأأأق  و(517)ةتكأأأأون  أأأأي نفسأأأأها صأأأأكوما  م شأأأأئة مل ظ أأأأات موليأأأأ وال

علأأأى تفسأأأري القأأأرارات الصأأأامرة عأأأ  أجهأأأ ة امل ظ أأأات الدوليأأأة بصأأأفتها  12 مشأأأروع االسأأأت تاج
__________ 

 و1986م  اتفاقية فيي ا لعا   5ال ص امل اث  الوارم يف املامة  انظر أينضا   (513) 

علأأى أنأأه ينلأأ   أن ينقبأأ  اةهأأاو املخأأتص يف امل ظ أأة  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   20املأأامة مأأ   3 ةتأأ ص الفقأأر  (514) 
حوليأة ة أة القأانون   التقرينر الثاين عشر ع  التحفظأات علأى املعا أدات والتحفظات املتعلقة سلوثيقة امل شئة هلا

 ,S. Rosenne؛ و77-75   الفقأأأأأأراتA/CN.4/584  الوثيقأأأأأأة )اةأأأأأأ ء ااول(  اجمللأأأأأأد الثأأأأأأاين  2007الأأأأأأدويل  
Developments in the Law of Treaties 1945-1986 (Cambridge, Cambridge University Press, 1989), 

p. 204و 
 .Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 191 (draft article 4); K :انظأأر (515) 

Schmalenbach, “Art. 5”, in Dörr and Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties … 
 وp. 89, para. 1أعال (   61 )انظر احلاشية

؛ 2   الفقأأرة25؛ و3   الفقأأرة24؛ و22؛ و5-3و 1   الفقأأرات20)أ( و)ب(؛ و19؛ و16املأأوام  انظأأر مأأثال   (516) 
مأأ  اتفاقيأة فيي أأا  1   الفقأرة77؛ و1   الفقأرة72؛ و1   الفقأأرة70؛ و2   الفقأرة58؛ و55؛ و1   الفقأرة44و

 و1969لعا  

 و(A/CONF.129/15) 1986الفئة ااخرية م  املعا دات تت اوهلا اتفاقية فيي ا لعا   (517) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/584
http://undocs.org/A/6309/rev.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
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االجتهأأأام "لأأأى أو اآلاثر املرتتبأأأة ع  (519)مبأأأا يف ذلأأأك تفسأأأري قأأأرارات احملأأأامم الدوليأأأة  (518)تلأأأك
 و(521)لل حأأأأأأامم أو اهليئأأأأأأأات القضأأأأأأأائية "(constante jurisprudence") (520)"الواضأأأأأأح والثابأأأأأأأت

الصأأامرة عأأ   يئأأة  تصأأرحيات  ال ينت أأاول االسأأت تاج علأأى وجأأه التحدينأأد املسأأائ  املتعلقأأة سلوأخأأريا  
 و13مسائ  ينت اوهلا مشروع االست تاج  فه  و رصد معا دة مؤلفة م  خرباء مستقلنيل

  32و 31سراين املامتني  -1 الفقرة  
مأأ   32و 31 امتنيبسأأراين املأأ 12مأأ  مشأأروع االسأأت تاج  1تعأأرت  اة لأأة ااوىل مأأ  الفقأأرة  (6)

وأمأأأدت و (522)ةعلأأأى املعا أأأدات الأأأت تكأأأون صأأأكوما  م شأأأئة مل ظ أأأات موليأأأ 1969اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  
 :دا  مولة ما ل سلحة ال ووينة يف ن اع مسلحمشروعية استخحمك ة العدل الدولية ذلك يف فتوا ا بشفن 

تعتأأرب الصأأكوك امل شأأئة لل  ظ أأات الدوليأأة  مأأ  وجهأأة نظأأر رمسيأأة  معا أأدات  
 و(523)متعدمة ااطرا  وت طبق عليها القواعد الراسخة لتفسري املعا دات

 ورأت احملك ة في ا ينتعلق مبيثاق اامم املتحدة ما ينلي: (7)
سأأأبات السأأأابقة الأأأت تعأأأني عليهأأأا فيهأأأا أن تفسأأأر ميثأأأاق اتبعأأأت احملك أأأُة  يف امل ا 

اامأأم املتحأأدة  املبأأامئ والقواعأأد امل طبقأأة ع ومأأا  علأأى تفسأأري املعا أأدات دذ دهنأأا اعرتفأأت 
 و(524)سمليثاق م عا دةا متعدمة ااطرا   ودن مانت معا دة ذات مسات خاصة معي ة

__________ 

 (518) 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 تفسأري"(
اقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات قأد تأوفر قأدرا  مأ  التوجيأه  فأ ن الفأوارق مأ  اتف 32و 31املعا دات الوارمة يف املأامتني 

املوجأأومة بأأني قأأرارات جملأأس اامأأ  واملعا أأدات تعأأر أن تفسأأري قأأرارات جملأأس اامأأ  ينقتضأأي أينضأأا  مراعأأاة عوامأأ  
-H. Thirlway, "The law and procedure of the International Court of Justice 1960 :انظأر أينضأا  و (؛ "أخأرى

1989, Part Eight", British Yearbook of International Law 1996, vol. 67, p. 1, at p. 29؛ وM. C. Wood, 

"The interpretation of Security Council resolutions", Max Planck Yearbook of United Nations Law, 

vol. 2 (1998), p. 73, at p. 85؛ وGardiner, Treaty Interpretation أعال (   19 )انظر احلاشيةp. 128و 
 (519) 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 
الالحأأأأأق لتلأأأأأك الأأأأأدول وفقأأأأأا  لل بأأأأأدأ امل صأأأأأوص عليأأأأأه يف  تصأأأأأر الأأأأأدول املتعاقأأأأأدة وملأأأأأوو أن ينتأأأأأفثر تفسأأأأأري  سلمساواة حكأما صأامر عأ  احملك أة مبعا أدة  فاملعا أدة صأكت ينسأت د قوتأه ومضأ ونه امللأ ِم نْي مأ  رضأا ال وك  ")

 و("1969م  اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات لعا   31 املامةم   )ب(3 الفقرة
 Regina v. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions ex parte Alconbury :انظأر (520) 

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 دليأأأه  علأأأى وجأأأه اخلصأأأوص  يفلتحدينأأأد قواعأأأد القأأأانون  لة االجتهأأأام وسأأأي أأأ ا قأأأد ينكأأأون  (521) 

 وم  ال ظا  ااساسي حملك ة العدل الدولية 38املامة )م( م  1 الفقرة
 (522) Gardiner, Treaty Interpretation   (  أعال  19احلاشية )انظرpp. 281–282و 

 (523) 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 
 (524) 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 
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ئة لل  ظ أأات الدوليأأة  أأي أينضأأا  أبن الصأأكوك  امل شأأ 5ويف الوقأأت نفسأأه  تأأوحي املأأامة  (8)
و تؤمأأد ذلأأك قأأرارات احملأأامم الدوليأأة  و معا أأدات مأأ  نأأوعا خأأاص قأأد ينلأأ   تفسأأري ا بطرينقأأة معي أأة

 عليه  الحظت حمك ة العدل الدولية ما ينلي: وب اء  
لكأأأ  الصأأأأكوك امل شأأأئة لل  ظ أأأأات الدوليأأأأة تعتأأأرب أينضأأأأا  معا أأأدات مأأأأ  نأأأأوع  

ص جأأدم مأأ  أشأأخاص القأأانون ينت تعأأون خأأاص؛ فأأالغرض م هأأا  أأو اسأأتحداث أشأأخا
بدرجأة مأأ  االسأأتقاللية وتعهأأد دلأأيهم ااطأأرا  مبه أأة بلأأوغ أ أأدا  مشأأرتمةو ووكأأ  أن 
تثأأري  أأ   املعا أأدات  ع أأد تفسأأري ا  مشأأام  معي أأة اسأأباب مأأ  مجلتهأأا طابعهأأا الأأ ي 

لل  ظ أة  ؛ ودن الطأابع احملأدممؤسسأيا   ينعترب طابعأا  اتفاقيأا  وينعتأرب يف الوقأت نفسأه طابعأا  
امل شأأأأأفة واا أأأأأدا  الأأأأأت أانطهأأأأأا إأأأأأا مؤسسأأأأأو ا  والواجبأأأأأات املرتبطأأأأأة ساماء الفعأأأأأال 
لوسائفها  فضال  ع  ممارستها اخلاصة  ملها عوام  تستحق ا ت اما  خاصا  ع دما حيأني 

 و(525)الوقت لتفسري تلك املعا دات امل شئة
بوجأأه أخأأص دىل ع اصأأر  12اج مأأ  مشأأروع االسأأت ت 1تشأأري اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة و  (9)

الأأت تت أأاول االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة موسأأيلة تفسأأري  وتؤمأأد أن  32و 31املأأامتني 
  وسيلة م  وسأائ  تفسأري 31م  املامة  3االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة 

وسأأأأيلة  32مبقتضأأأأى املأأأامة  الصأأأكوك امل شأأأأئة لل  ظ أأأات الدوليأأأأة  وامل ارسأأأة الالحقأأأأة ااخأأأرى
 حمت لة لتفسري تلك الصكوكو

ت طبأق علأى الصأكوك  31املأامة مأ   )ب(3 الفقأرةواعرتفت حمك أة العأدل الدوليأة أبن  (10)
مشأأأروعية اسأأأتخدا  مولأأأة مأأأا يف فتوا أأأا بشأأأفن   امل شأأأئة لل  ظ أأأات الدوليأأأةو ووصأأأفت احملك أأأة

ل  ظ أأات الدوليأأة أبهنأأا معا أأداتت مأأ  نأأوع   الصأأكوك  امل شأأئة لل سأألحة ال ووينأأة يف نأأ اع مسأألح
 خاص   أورمت تفسري ا لدستور م ظ ة الصحة العاملية على  و ما ينلي:

مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا  31يف املأأأامة  للقاعأأأدة العرفيأأأة للتفسأأأري املبي أأأة صأأأراحة   وفقأأأا   
الأأ ي السأياق  يف  ملأب أن تفسأأر أحكأا  معا أدة مأا "1969لقأانون املعا أدات لعأا  

 يه ويف ضوء موضوع املعا دة وغرضها"  وينراعى سإلضافة دىل السياق ما ينلي:ف ترم
 ووو 
الحقأأأة يف تطبيأأأق املعا أأأدة تثبأأأت اتفأأأاق ااطأأأرا  بشأأأفن  ةأي ممارسأأأ )ب(" 

 و(526)"تفسري املعا دة
وأشأأأارت احملك أأأة دىل سأأأوابق خمتلفأأأة مأأأ  اجتهام أأأا القضأأأائي اسأأأتعانت فيهأأأا  يف مجلأأأة  
موسأأيلة للتفسأأري  ففعل أأت أهنأأا   31املأأامة مأأ   )ب(3 الفقأأرةة مبوجأأب سمل ارسأأة الالحقأأ أمأأور 

 :31 املامة )ب( م 3ستطبق الفقرة 
دذا مأأان السأأؤال الأأ ي طُلأأب دىل احملك أأة الأأرم عليأأه  في أأاللبأأت   يف  أأ   القضأأية 
 و(527)لدستور تلك امل ظ ة م ظ ة الصحة العاملية  وفقا   ‘ض   نطاق أنشطة‘ين شف 

__________ 

 (525) 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 

 املرجع نفسهو (526) 

 املرجع نفسهو (527) 
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مثأال آخأر علأى احلدوم الربينة والبحرينة بأني الكأامريون ونيجأرياي مر يف قضية والقرار الصا (11)
يف قضأية تتعلأق   (528)  نفسأهااطر القرارات الت شدمت فيها احملك ة على امل ارسة الالحقة ل 

بتفسري الصك امل شئ مل ظ أة موليأةو وانطالقأا  مأ  مالحظأة مفام أا أن "الأدول ااعضأاء أوملأت 
خلصأأأت   (529)بعأأأض املهأأأا  الأأأت م ينُأأأ ص عليهأأأا أصأأأال  يف نصأأأوص املعا أأأدة"أينضأأأا   لج أأأةدىل ال

 احملك ة دىل ما ينلي:
    الأأأأأت ينأأأأأرم حتليأأأأأ ت هلأأأأأأا يف اطأأأأأر ينتبأأأأأني مأأأأأ  نصأأأأأوص املعا أأأأأدة وممارسأأأأأة لاا 
حوض حبأرية تشأام م ظ أةت موليأة متأارس صأالحياهتا يف  ة ةأعال   أن  65و 64 الفقرتني

قصد ا ليس تسوينة املسأائ  املتصألة حبفأغ السألم واامأ  م طقة جغرافية حمدمة؛ غري أن م
 و(530)الدوليني  على صعيد دقلي ي  ول لك ال ين طبق عليها الفص  الثام  م  امليثاق

علأأأأأأأى املعا أأأأأأأدات امل شأأأأأأأئة لل  ظ أأأأأأأات  31املأأأأأأأامة مأأأأأأأ   )أ(3 الفقأأأأأأأرة وت طبأأأأأأأق أينضأأأأأأأا   (12)
تربمهأأا الأأدول ااطأأرا  في أأا بي هأأا  بيأأد أن االتفاقأأات الالحقأأة القائ أأة بأأ اهتا الأأت و(531)الدوليأأة

تفسأأري الصأأكوك امل شأأأئة لل  ظ أأات الدوليأأة ليسأأت شأأأائعةو فع أأدما ت شأأف مسأأائ  تتعلأأأق شأأفن ب
بتفسري     الصكوك  تتصر  ااطراُ  يف أغلب ااحيان بوصفها أعضأاء يف امل ظ أة يف دطأار 

دينلها أو تك يأ  أحكامهأا  جهاو ا العا و ودذا اقتضت احلاجة دمخال تغيري على املعا أدة أو تعأ
تتبع الدول ااعضأاء دجأراء التعأدين  امل صأوص عليأه يف املعا أدة أو تأرب  معا أدة  أخأرى تتخأ  يف 

ولكأأأ  ااطأأأرا  وك هأأأا أينضأأأا  أن تتصأأأر  بصأأأفتها  أأأ   يف دطأأأار  و(532)العأأأامة شأأأك  بروتومأأأول
 :1995ويف عا   اجت اعات اةهاو العا  التابع لل  ظ ة املع يةو

ليف االحتأأام ااوروي  دىل حكومأأات الأأدول ااعضأأاء اخل أأس عشأأرة لت توصأأ 
اتفأأاق مشأأرتك مفأأام  أن  أأ ا القأأرار  أأو التفسأأري املعت أأد ذو احلجيأأة احكأأا  املعا أأدة 

 و(533)ذات الصلة
 أي أن:

ويُنسأأتخد  اسأأم اليأأورو حتدينأأدا  بأأدال  مأأ   ينكأأون اسأأم الع لأأة ااوروبيأأة اليأأوروو ووو 
 و(534)ورم يف املعا دة لإلشارة دىل وحدة ال قد ااوروبية " ال يecuاملصطلح العا  "

__________ 

لعأا   يالمأ -حوض حبأرية تشأام )معا أدة فأورت    يةم  االتفاقية وال ظا  ااساسي املتعلقني بت 17انظر املامة  (528) 
1964)  Heidelberg Journal of International Law, vol. 34 (1974), p. 80  ؛ وانظر ع وما: P. H. Sand, 

"Development of International Water Law in the Lake Chad Basin", ibid., pp. 52-76و 
 (529) Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, 

I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 305, para. 65و 

 و67  الفقرة 307و 306املرجع نفسه  الصفحتان  (530) 

 (531) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226أمان  وال ص املرافق هلاو 558 اشية؛ وانظر أينضا  احل 
 و1969 لعا  م  اتفاقية فيي ا 41-39انظر املوام  (532) 

 Madrid European Council, Conclusions of the Presidency, European Union Bulletin, no. 12انظأر  (533) 

(1995), p. 9, at p. 10, sect. I.A.Iو 
 املرجع نفسهو (534) 
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الحتأام ااوروي  ا ت عأة يف دطأار"اجمل"الأدول ااعضأاء الصأامر عأ    أ ا القأرار واعتأربت اامبيأات
 و(535)13املامة م   )أ(3 الفقرةمبثابة اتفاق الحق مبوجب 

يف دطأأأار" جهأأأاو عأأأا   وينصأأأعب أحيأأأاان  حتدينأأأد مأأأا دذا مانأأأت "الأأأدول ااعضأأأاء اجملت عأأأة (13)
مل ظ أأأة موليأأأة تقصأأأد التصأأأر  بصأأأفتها أعضأأأاء يف  أأأ ا اةهأأأاو  علأأأى  أأأو مأأأا تفعأأأ  يف العأأأامة  

 و(536)أهنأأا تقصأأد التصأأأر  بصأأفتها املسأأتقلة مأأأدول أطأأرا  يف الصأأك امل شأأأئ لتلأأك امل ظ أأأة أ 
 مأر اعت أاما  انطلقت بداينأة ااوع دما تصدت حمك ة العدل التابعة لالحتام ااوروي هل   املسفلة  

 : مورامل الصكعلى صيغة 
مأأأأ  الواضأأأأح مأأأأ  صأأأأيغة ذلأأأأك احلكأأأأم أن ااع أأأأال الأأأأت أيتيهأأأأا ممثلأأأأو الأأأأدول  

ااعضاء ال ين  ينتصرفون  ال بصفتهم أعضاء يف اجمللس  ب  بصفتهم ممثلني حلكوماهتم  
في ارسون بشأك  مجأاعي صأالحيات الأدول ااعضأاء   أي أع أال ال  ضأع لل راجعأة 

 و(537)م  جانب احملك ةالقضائية 
"مض ون لالقأرار  ومجيأع املالبسأات الأت أحاطأت سعت أام " أمهيأة   في ا بعد لك  احملك ة أولت

بصأفتها  نفسأهاااعضأاء حامسة مي ا تتبني ما دذا مان القرار امل مور قرارا  للجهاو أ  قرارا  للأدول 
 :أطرافا  يف املعا دة
 "قأأرار للأأدول ااعضأأاء"  مأأا أبنأأه علأأى ذلأأك  ال ينكفأأي أن ينوصأأ  ع أأ وب أأاء   

مأأ  املعا أأدةو فاسأأتث اء ع أأ   173لكأأي يُنسأأتثد مأأ  املراجعأأة القضأأائية يف دطأأار املأأامة 
  مأأ  حيأأث مضأأ ونه ينكأ مأ   أأ ا القبيأأ  مأ  املراجعأأة ينقتضأأي أينضأا  التحقأأق ممأأا دذا م 

 و(538)ومجيع املالبسات الت أحاطت سعت ام   قرارا  م  قرارات اجمللس يف الواقع
ودىل جانأأب االتفاقأأات الالحقأأة أو امل ارسأأة الالحقأأة الأأت تثبأأت اتفأأاق مجيأأع ااطأأرا   (14)

  قأأد تكأأون   أأاك ممارسأأات الحقأأة 31املأأامة  مأأ  )أ( و)ب(3 الفقأأرة علأأى  أأو مأأا تأأ ص عليأأه
يف تطبيأأق الصأأك امل شأأئ مل ظ أأة موليأأة  وتتسأأم  32مبقتضأأى املأأامة ينتبعهأأا طأأر  واحأأد أو أمثأأر 

وتُ فَّأأأ  الصأأأكوك امل شأأأئة لل  ظ أأأات الدوليأأأة    و(539)تهأأأا لتفسأأأري املعا أأأدة ذات الصأأألةأينضأأأا  أبمهي
مغري ا م  املعا دات املتعدمة ااطأرا   يف بعأض ااحيأان عأ  طرينأق االتفاقأات أو امل ارسأات 

و أأأ   املعا أأأدات الث ائيأأأة ال تعتأأأرب يف حأأأد ذاهتأأأا  والالحقأأأة الث ائيأأأة واإلقلي يأأأة علأأأى سأأأبي  املثأأأال
  اهنأا معا أأدات مربمأة فقأأط بأأني 31املأأامة مأأ   )أ(3 الفقأرةتا الحقأأة سملعأد املقصأأوم يف اتفاقأا

عدم حمدوم م  ااطرا  يف الصك امل شئ املتعدم ااطأرا و بيأد أهنأا قأد تقأدِّ  ضأ  ا  أتميأدات 
 و 32مبوجب املامة تشك  أماة تفسري تك يلية لصك امل شئ نفسه وقد اتتعلق بتفسري 

__________ 

 ,Hafner؛ و215 أعأال (  الصأفحة 142احلاشأية  )انظأر A. Aust, Modern Treaty Law and Practice :ظأران (535) 

"Subsequent Agreements and Practice: ..." ( يف الصفحتنيأعال  273انظر احلاشية  ) و110-109 

 (536) P.C.G. Kapteyn and P. VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the European Communities, 

3rd ed., L.W. Gormley, ed. (London, Kluwer Law International, 1998), pp. 340-343و 
 (537) Case C-181/91 and C-248/91, Parliament v. Council and Commission [1993], European Court 

Reports I-3713, para 12و 

 و14املرجع نفسه  الفقرة  (538) 
 ( والفقأأأرات مأأأ 10) والفقأأأرة  4 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 3والفقأأأرة   2 مشأأأروع االسأأأت تاجمأأأ   4فقأأأرة انظأأأر ال (539) 

 ( على التوايل م  شرحه ا  أعال و37) ( دىل23)
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ممارسأأة " انشأأئة عأأ  سعتبار أأا للأأدول ااطأأرا  االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة -2الفقأأرة   
 "اأو "متجسدة فيه م ظ ة مولية

 إأأأا ت شأأأف إأأأا أو تتجسأأأدقأأأد طرينقأأأة معي أأأة  12مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  2تأأأربو الفقأأأرة  (15)
  31 ةاماملأأأأأمأأأأ   3 الفقأأأأأرةمبقتضأأأأى  للأأأأدول ااطأأأأأرا  االتفاقأأأأات الالحقأأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأأة

" رموم انشئة عأ و فاالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة للدول ااطرا  قد تكون "32 املامةو 
االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وقأأأأد تكأأأأون فعلهأأأأا دواء ممارسأأأأة م ظ أأأأة موليأأأأة يف تطبيأأأأق صأأأأكها امل شأأأأئو 

يف" ممارسأأأة م ظ أأأة موليأأأة يف  متجسأأأدةوامل ارسأأأة الالحقأأأة للأأأدول ااطأأأرا  يف اتفأأأاق م شأأأئ "
واملقصأأأوم بعبأأأارة "انشأأأئة عأأأ "  أأأو أن تشأأأ   نشأأأوء وتطأأأور االتفاقأأأات  بيأأأق صأأأكها امل شأأأئوتط

  بي  أا املأرام بعبأارة "متجسأدة يف"  أو تكأرينس  أ   للأدول ااطأرا الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة 
م ظ أأأة سأأواءت م هأأا املتجسأأدة يف ممارسأأة    ارسأأةامل قأأد تكأأونو  االتفاقأأات وامل ارسأأة وتفصأأيلهاو

االتفاقأات الالحقأة أو امل ارسأة الالحقأة للأدول ااطأرا   ال اشئة ع ها  وجيهة لتحدينأدأو مولية 
 و(540)(4نفسها )انظر مشروع االست تاج الصك امل شئ لل  ظ ة يف 
ل سأأألحة مأأأا  مشأأأروعية اسأأأتخدا  مولأأأةوأقأأأرت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف فتوا أأأا بشأأأفن  (16)

رسأأة م ظ أأة مأأا اتفأأاق أو ممارسأأة الأأدول ااعضأأاء نمكانيأأة أن تعكأأس مما ال ووينأأة يف نأأ اع مسأألح
 تعرب عأ بصفتها أطرافا  يف املعا دة  ولك ها خلصت دىل أن امل ارسة يف تلك القضية م " نفسها

 :31املامة م  )ب( 3 الفقرة ترقى دىل" ممارسة الحقة مبقتضى أو
الأ ي اعُت أد  مأع تصأوينت الأبعض معارضأة  لأه   40-46دن القرار ج ص ع  

م ظ أأأأة الصأأأأحة العامليأأأأة   يفطأأأأرح مسأأأأفلة مشأأأأروعية اسأأأأتخدا  ااسأأأألحة ال ووينأأأأة  فأأأأور
وكأأ  اعتبأأأار أنأأه ينعأأأرب  أو ينرقأأى حبأأأد ذاتأأه دىل حأأأد التعبأأري عأأأ  ممارسأأة تثبأأأت اتفأأأاق  ال

علأأأى تفسأأأري مسأأأتور ا علأأأى  أأأو وّك هأأأا مأأأ  معاةأأأة مسأأأفلة مشأأأروعية  أعضأأأاء امل ظ أأأة
 و(541)استخدا  ااسلحة ال ووينة

قأرار م ظ أة موليأة  وجا أة   القضأية  نظأرت احملك أة يف املقأا  ااول  ع أد حبأث ويف   (17)
بأأأني  أو ينرقأأأى دىل "ممارسأأأة تثبأأأت اتفاقأأأا   ينعأأأرب عأأأ دذا مأأأان القأأأرار  مأأأا يف   شأأأئلتفسأأأري صأأأكها امل

 و(542)31املامة )ب( م  3 الفقرةأعضاء امل ظ ة" مبوجب 
التجأأارة العامليأأة بعبأأارات عأأة مل ظ أأة  يئأأة االسأأتئ ا  التابذمأأرت وعلأأى نفأأس الشأأاملة   (18)

 ينلي:عامة ما 

__________ 

 (540) 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. 119ممارسأة م ظ أة أن تكأون وكأ  أينضأا  و  ؛
 (و(35)-(25)الفقرات يف )انظر أمان   3مبوجب الفقرة  اوسيلة للتفسري يف حد ذاهت مولية

 (541) 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 
 Competence of the Internationalقضأية  يف يف فتوا أاالدائ أة  أ ا الأ هج  ةاعت أدت حمك أة العأدل الدوليأ (542) 

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; see S. Engel, "‘Living’ international constitutions and the 

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 
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  أن القأأأرار الأأأ ي اتفاقيأأأة فيي أأأا()أ( مأأأ  3)31نأأأرى  اسأأأت اما  دىل نأأأص املأأأامة  
بشأأأفن تفسأأأأري االتفأأأأاق ‘ اتفاقأأأأا  الحقأأأا  بأأأأني ااطأأأأرا ‘ينتخأأأ   ااعضأأأأاء وكأأأ  اعتبأأأأار  
 يأأة  الحقأأا  لالتفأأاق مأأان القأأرار  مأأ  ال احيأأة ال م‘  1‘املشأأ ول أو تطبيأأق أحكامأأه دذا 

بأني ااعضأاء  اتفأاقومضأ وان   عأ   مان القأرار ينعأرب  صأيغة  و ‘ 2‘املش ول ذي الصلة؛ 
 و(543)م  أحكا  قانون م ظ ة التجارة العاملية تطبيق حكمأو  تفسريبشفن 

لشأروط الأت وكأ  يف سلهأا اعتبأار القأرار الصأامر عأ  جهأاو عأا  اتفاقأا  الحقأا  ا وفي ا خيأص (19)
   ارأتت  يئة االستئ ا  التابعة مل ظ ة التجارة العاملية ما ينلي:31املامة م   )أ(3 الفقرةى مبقتض

في أأا ينتعلأأق سلع صأأر ااول  ن أأو  أبن قأأرار الدوحأأة الأأوواري اعُت أأد  -263 
أث أاء انعقأام املأؤمتر الأوواري الرابأع مل ظ أة  2001تشرين  الثأاين/نوف رب  14اآلراء يف  بتوافق

ووو وفي ا ينتعلق سلع صر الثاين  ف ن السؤال الرئيسي ال ي تتعني اإلجابأة  امليةوالتجارة الع
بأني ااعضأاء  اتفأاقم  قرار الدوحة الأوواري تعأرب عأ   2-5عليه  و ما دذا مانت الفقرة 

االتفأاق املتعلأق م   12-2الوارم يف املامة  "مدة معقولة"مصطلح  تطبيقأو  تفسريبشفن 
 وتجارةسحلواج  التق ية لل

مأأ  قأرار الدوحأة الأأوواري تأ ص علأأى  2-5ونشأري دىل أن الفقأرة  -264 
 ما ينلي:

االتفأاق املتعلأق مأ   2مأ  املأامة  12ر  ا  سلشروط احملدمة يف الفقأرة   
علأى أهنأا تعأر يف املعتأام  "مأدة معقولأة"  تُفهم عبارة سحلواج  التق ية للتجارة

تع ر يف غضأأون تلأأك الفأأرتة بلأأوغ يمأأان سأأأشأأهر  دال دذا   6فأأرتة ال تقأأ  عأأ  
 اا دا  املشروعة الت ينرجى حتقيقهاو

مأ  قأرار الدوحأة  2-5وع د التصدي ملسفلة ما دذا مانأت الفقأرة  -265 
الأوارم  "مدة معقولة"ع  اتفاقا بني ااعضاء بشفن تفسري أو تطبيق مصطلح  تعربالوواري 
ق يأة للتجأارة  وجأدان درشأامات مفيأدة يف م  االتفاق املتعلق سحلواج  الت 12-2 يف املامة

  5-21قضية املأوو الثالثأة )املأامة  -اة اعات ااوروبية قضية  يفتقارينر  يئة االستئ ا  
قضأأأأأية املأأأأأوو الثالثأأأأأة  -طلأأأأأب التحكأأأأأيم الثاين(/قضأأأأأية اة اعأأأأأات ااوروبيأأأأأة  -دمأأأأأوامور 
ة أأأأة القأأأأانون  فقأأأأد الحظأأأأت  يئأأأأة االسأأأأتئ ا  أنو   الأأأأوالايت املتحأأأأدة(5-21 )املأأأأامة

أبنأأه  اتفاقيأأة فيي أأا()أ( مأأ  3)31الأأدويل تصأأ  االتفأأاق الالحأأق مبع أأا  املقصأأوم يف املأأامة 
الت ين بغي أخأ  ا يف االعتبأار دىل جانأب  ع صر دضايف م  ع اصر التفسري ذات احلجية"

 التفسأأري‘السأأياق"و ورأت  يئأأة االسأأتئ ا  أن "ة أأة القأأانون الأأدويل  نحالتهأأا دىل عبأأارة 
يف تفسأأري  االتفاقأأات الأأت تأأؤثر حتدينأأدا  دىل ()أ( تشأأري 3)31  تأأرى أن املأأامة ‘ذي احلجيأأة
تأأأؤثر حتدينأأأدا  يف  2-5دذا مانأأأت الفقأأأرة  مأأأا يفعلأأأى ذلأأأك   و وسأأأ  ظر  ب أأأاء  "املعا أأأدات
 واالتفاق املتعلق سحلواج  التق ية للتجارةم   12-2تفسري املامة 
 ووو 

__________ 

 (543) 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 (وتوميد أصليل)ا 
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مأأا خلصأأت دليأأه  يئأأة اخلأأرباء ووو  نؤينأأد  ول سأأباب السأأالفة الأأ مر -268 
مأأ  قأأرار الدوحأأة الأأوواري تشأأك  اتفاقأأا  الحقأأا  بأأني ااطأأرا    2-5 ومفأأام  أن الفقأأرة

  بشأأأفن تفسأأأري مصأأأطلح "مأأأدة اتفاقيأأأة فيي أأأا()أ( مأأأ  3)31سملعأأأد املقصأأأوم يف املأأأامة 
 و(544)لتجارةاالتفاق املتعلق سحلواج  التق ية لم   12-2 معقولة" الوارم يف املامة

ع أأدما   31املأأامة مأأ   )أ(3 الفقأأرةدىل  ومأأع أن حمك أأة العأأدل الدوليأأة م تشأأر صأأراحة   (20)
مأ   4 الفقأرةاعت دت على دعالن اة عية العامة املتعلق سلعالقات الومينأة بأني الأدول يف تفسأري 

مأ  بعأض م  امليثاق  فقد سلطت احملك ة الضوء على "موق  الطرفني ومواق  الأدول  2املامة 
أن  أأأ ا السأأأياق  خلأأأأص عأأأدم مأأأ  املأأأأؤلفني دىل ويف  و(545)قأأأرارات اة عيأأأة العامأأأة" وقبوهلأأأأا إأأأا

وكأأ   يف سأأرو  معي أأة  أن  31 املأأامة)أ( مأأ  3 الفقأأرةاالتفاقأأات الالحقأأة سملعأأد املقصأأوم يف 
  مثأأأأ  اة عيأأأأة العامأأأة ل مأأأأم املتحأأأأدة  (546)أع أأأأال ااجهأأأ ة العامأأأأة مل ظ أأأأات موليأأأة ت شأأأف عأأأأ 

والواقأأع  حسأأب ا ذمأأرت  يئأأة االسأأتئ ا  التابعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة   و(547)تتجسأأد فيهأأا أو
__________ 

املرجأأع نفسأأهو )احلواشأأي حم وفأأة(؛ ورغأأم أن قأأرار الدوحأأة الأأوواري ال ينت أأاول حك أأا  مأأ  أحكأأا  اتفأأاق م ظ أأة التجأأارة  (544) 
جأأ ءا  "االتفأأاق ) أأو "االتفأأاق املتعلأأق سحلأأواج  التق يأأة للتجأأارة"( ينشأأك    لكالعامليأأة يف حأأد ذاتأأه  ف نأأه ينتعلأأق مبُرفأأق لأأ

 م  اتفاق م ظ ة التجارة العاملية(و 2املامة م   2 الفقرةمل شئ مل ظ ة التجارة العاملية  )م  االتفاق ا "ينتج أ ال

 (545) 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 :وكأ  فهأم ااثأر  "ال
لاللتأ ا  التعا أدي امل بثأق عأ  ‘ تكأرار أو دينضأاح‘ال اجم ع  املوافقة على نص مث      القرارات سعتبار  حمأض 

فه ه مقبول بصحة القاعدة أو جم وعة القواعد الأت تعل هأا القأرارات   على العكس م  ذلك  امليثاقو ب  وك 
قأرارات اة عيأة العامأة يف أن تؤمينأه رام إا يف ااساس دينضاح الأدور الأ ي وكأ  و و    العبارة الت ين"على حدة

ب قطأأة تتعلأأق سملعا أأدات مفام أأا أن تلأأك القأأرارات وكأأ  أن تعأأرب عأأ  اتفأأاق  نشأأفة القأأانون العأأريف  تقأأر أينضأأا  
لك: (؛ وانظأأأأأأر مأأأأأأ "دينضأأأأأأاح"ااطأأأأأأرا  أو مواقفهأأأأأأا بشأأأأأأفن تفسأأأأأأري معأأأأأأني مليثأأأأأأاق اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة م عا أأأأأأدة )

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. 80انظأر يف  أ ا الصأدم و  ؛
 L. B. Sohn, "The UN system as authoritative interpreter of its Law", in United Nations Legal مثال :

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  حيأأث ينشأأار في أأا ينتعلأأق بقضأأية(
 (و"ن العالقات الومينة متفسري ذي حجية لل يثاقاحملك ة قبلت دعال"دىل أن  نيكاراغوا

 (546) H. G. Schermers and N. M. Blokker, International Institutional Law, 5th revised ed. (Leiden/Boston, 

Martinus Nijhoff, 2011), p. 854 مجعيأة صأ دوق التعأوينض عأ  ااضأرار ال امجأة عأ   )حيأث ينشأار دىل تفسأريات
-M. Cogen, "Membership, associate membership and preفطأي للصأكوك امل شأئة للصأ دوق(؛ التلوينأث ال 

accession arrangements of CERN, ESO, ESA, and EUMETSAT", International Organizations Law 

Review, vol. 9 (2012), pp. 145-179, at 157-158  مل ظ أة ااوروبيأة جملس ا اعت د )حيث ينشار دىل القرار ال ي
والأأأأأ ي ينفسأأأأأر معأأأأأاينري االنضأأأأأ ا  دىل امل ظ أأأأأة ااوروبيأأأأأة  2010ح ينران/ينونيأأأأأه  17للبحأأأأأوث ال ووينأأأأأة سإلمجأأأأأاع يف 

مأأ   31املأأامة مأأ   )أ(3 الفقأأرةللبحأأوث ال ووينأأة امل صأأوص عليهأأا يف اتفاقيتهأأا  ماتفأأاق الحأأق حسأأب ا تأأ ص عليأأه 
 (و1969 اتفاقية فيي ا لعا 

 ,E. Jimémez de Aréchega, "International law in the past third of a century", Recueil des Cours :انظأر (547) 

1978, vol. 159, pp. 1-334, at p. 32  حيأث ينالح أغ في أا ينتعلأق نعأالن العالقأات الومينأة أن " أ ا القأرار ووو(
تعلأأأق إأأأ   املبأأأامئ ااساسأأأية وبعأأأض ينشأأأك  جتسأأأيدا  ذا حجيأأأة لأأأ راء الأأأت تتشأأأاطر ا أطأأأرا  امليثأأأاق مافأأأة في أأأا ين

ال تأائج الالومأأة امل بثقأأة ع هأاو ويف ضأأوء  أأ   الظأرو   ينبأأدو مأأ  الصأعب دنكأأار وون اإلعأأالن املأ مور وحجيتأأه مأأ  
ال احيأأأة القانونيأأأة  سأأأواء بوصأأأفه قأأأرارا  ينعأأأرت  مبأأأا ينعتأأأرب  ااعضأأأاء أنفسأأأهم قواعأأأد قائ أأأة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون العأأأريف 

امليثأأأأاق مأأأأ  خأأأأالل االتفأأأأاق الالحأأأأق وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة مأأأأ  جانأأأأب مجيأأأأع أعضأأأأائه"(؛  بوصأأأأفه نصأأأأا  ينفسأأأأر أو
-O. Schachter, "General course in public international law" Recueil des Cours ... 1982, vol. 178, p. 9و
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ع اصأأأر التفسأأأري ذات "ال مأأأربر لتوصأأأي  قأأأرار مجأأأاعي سعتبأأأار  مأأأ    (548)سإلشأأأارة دىل اللج أأأة
أطأأأرا  الصأأأك امل شأأأئ لل  ظ أأأة  ت  دال دذا مانأأأ31املأأأامة )أ( مأأأ  3 الفقأأأرةيف دطأأأار  "احلجيأأأة
املؤسسأأأية   ايف العأأأامة  بصأأأفته تفعأأأ تصأأأر   علأأأى  أأأو مأأأا ت أأأ   وم  ابصأأأفته تصأأأرفالدوليأأأة ت

 و(549)مفعضاء يف اةهاو العا  التابع لل  ظ ة املع ية
 ودىل ممارسأأة م ظ أأة موليأأة  ولأأيس دىل ممارسأأة جهأأاو اتبأأع مل ظ أأة موليأأة 2وتشأأري الفقأأرة  (21)

عأأأ  قأأد ت شأأف أينضأأا  فبأأع هلأأا  رتتأأب عأأامة علأأى تصأأر  جهأأاو اتت موليأأةم ظ أأة ممارسأأة ومأأع أن 
 م  أجه هتاو جهاوين  أو أمثر تصر 

" ممارسأأة انشأأئة عأأ تكأأون " قأأدواالتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا   الأأت  (22)
مل ارسأأة الأأت تتبعهأأا سمرتبطأأة ارتباطأأا  وثيقأأا  أحيأأاان  قأأد تكأأون "  هأأام ظ أأة موليأأة أو "متجسأأدة في

  يف انميبيأأااملثأأال  خلصأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف فتوا أأا بشأأفن  فعلأأى سأأبي نفسأأهاو  امل ظ أأة
م  ميثاق اامم  27املامة م   3 الفقرةمتفقة" الوارمة يف لووو   معرض تفسري ا لعبارة "أصوات

املتحأدة  دىل أهنأا تشأأ   أصأوات امل ت عأأني عأ  التصأوينت  معت أأدة يف ذلأك أساسأأا  علأى ممارسأأة 
  مع دينقاهنا يف الوقأت نفسأه أبن تلأك امل ارسأة مانأت آنأ اك "مقبولأة اةهاو املختص يف امل ظ ة
 ء:ع وما " لدى الدول ااعضا

تقأد  أع أال جملأس اامأ  علأى مأدى فأرتة طوينلأة أملأة وفأرية علأى أن القأرارات  
الرائسأأية واملواقأأ  الأأت ينتخأأ  ا أعضأأاء اجمللأأس  وال سأأي ا ااعضأأاء الأأدائ ون  ف سأأرت 

تشأك   ا  ممارسة  االمت اع الطوعي مأ  جانأب أي عضأو مائأم أبهنأا التفسريا  اثبتا  ومتسق
و  ا اإلجراء ال ي اعت د  جملأس اامأ   واتُبأع مون و القرارات عت امعائقا  حيول مون ا

  مان مقبوال  ع وما  لدى أعضاء 1965م  امليثاق يف عا   27تغيري بعد تعدين  املامة 
 و(550)عامة لتلك امل ظ ةاامم املتحدة ويندل على وجوم ممارسة 

                                                                                                                                                              

396, at pp. 113 مقواعأأد عامأة أو في أأا دمأا -ق مبأامئ امليثأأا‘ جتّسأأد‘)"دن القأرارات املعل أأة للقأوانني الأأت تأؤوِّل و 
وكأأ  اعتبار أأا تفسأأريا  ذا حجيأأة مأأ  جانأأب ااطأأرا  اللت اماهتأأا التعا دينأأة القائ أأةو وان  -ينتعلأأق حبأأاالت خاصأأة 

 أأأ   القأأأرارات نصأأأوص تفسأأأريينة اتفقأأأت عليهأأأا مجيأأأع الأأأدول ااعضأأأاء  مأأأان مأأأ  السأأأه  تصأأأ يفها ضأأأ   مصأأأدر 
 P. Kunig, "United Nations Charter, interpretation of", in Max Planckمسأتقر مأ  مصأامر القأانون"(؛ و

Encyclopedia of Public International Law, vol. X (www.mpepil.com)  pp. 273 et seq., at p. 275 
  أأدت بتوافأأق اآلراء  وكأأ  أن تأأؤمي مورا  جأأو راي  يف ووو تفسأأري)حيأأث أييت أن "لقأأرارات اة عيأأة العامأأة   دذا اعتُ 

 p. 213أعأأال (   142)انظأأر احلاشأأية  Aust, Modern Treaty Law and Practiceميثأأاق اامأأم املتحأأدة"(؛ و
بشأأفن التأأدابري الراميأأة دىل القضأأاء علأأى اإلر أأاب الأأدويل املأأؤر   51/210)حيأأث ينشأأار دىل أن قأأرار اة عيأأة العامأأة 

شأأفن تفسأأري ميثأأاق اامأأم املتحأأدة(و ومأأ  القأأرارات وكأأ  اعتبأأار  اتفاقأأا  الحقأأا  ب‘ 1996مأأانون ااول/مينسأأ رب   17
 الت ينشري دليها املؤلفون معت دة بتوافق اآلراءو

 (548) 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 

 (549) Y. Bonzon, Public Participation and Legitimacy in the WTO (Cambridge, Cambridge University 

Press, 2014), pp. 114-115و 
 (550) 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 
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ويف تلأأأك القضأأأية  أمأأأدت احملك أأأة ممارسأأأة  جهأأأاو واحأأأد أو أمثأأأر مأأأ  أجهأأأ ة امل ظ أأأة الدوليأأأة 
ومأأ لك "القبأأول العأأا " إأأ   امل ارسأأة لأأدى الأأدول ااعضأأاء  ووصأأفت املأأ ينج الأأ ي مل أأع بأأني 

ج يف فتوا أأأا واتبعأأأت احملك أأُة  أأأ ا الأأأ هو (551) أأ ين  الع صأأأرين  سعتبأأأار  "ممارسأأة عامأأأة لل  ظ أأأة"
 ي:  فرأت ما ينلاآلاثر القانونية ال اشئة ع  تشييد جدار يف اارض الفلسطي ية احملتلةبشفن 

للج عيأة العامأة  علأى ال حأو الأ ي تطأأورت  املقبولأةتعتأرب احملك أة أن امل ارسأة  
 و(552)م  امليثاق 12م  املامة  1دليه  تتفق مع الفقرة 

أمأأدت احملك أأة ضأأ  ا  أن قبأأول   (553)ج عيأأة العامأأة"وسحلأأدينث عأأ  "امل ارسأأة املقبولأأة لل 
اتفاقهأأا ينسأأ ح نثبأأات الأأدول ااعضأأاء الضأأ ر سمل ارسأأة الأأت تتبعهأأا امل ظ أأة يف تطبيأأق املعا أأدة 

ااوروي  التابعة لالحتأام حمك ة العدل  أمدتوسملث    و(554)على تفسري حكم املعا دة ذي الصلة
أن "السأوابق القضأائية جمللأس الشأكاوى   Europäische Schule München بشفن قضأية يف حك ها

تطبيأأق االتفاقيأأة الأأت حتأأدم ال ظأأا  سأأياق ممارسأأة الحقأأة يف ين بغأأي اعتبار أأا و وو لل أأدارس ااوروبيأأة
 أأ   ن او "و ()ب( مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا3)31ااساسأأي لل أأدارس ااوروبيأأة سملعأأد املقصأأوم يف املأأامة 

عأد  وجأوم أي  ملأب اعتبأارااطأرا  يف تلأك االتفاقيأة"  "مأ   موضأع طعأ قط امل ارسة "م تك  
 و(555)"الض  ية على     امل ارسة تهاع  موافق ا  م  تلك ااطرا  تعبري  طع 
وعلأأأى  أأأ ا ااسأأأاس  مأأأ  املعقأأأول أن نعتأأأرب أن "امل ارسأأأة ذات الصأأألة  أأأي يف العأأأامة  (23)

أأأْ  ينقأأأع علأأأى عأأأاتقهم واجأأأب ااماء" ا أوملأأأت الأأأدول دىل م ظ أأأةا أماء    أي أنأأأه "دذ(556)ممارسأأأة م 
أنشطة معّي ة مبوجب معا أدة  فأ ن ميفيأة ت فيأ  تلأك اانشأطة وكأ  أن تشأك  ممارسأة يف دطأار 

وجأأوم اتفأأاق بأأني ااطأأرا  تثبأأت مأأ   أأ ا القبيأأ   ت ممارسأأةمأأا دذا مانأأ املعا أأدة؛ لكأأ  البأأت يف
 و(557)بشفن تفسري املعا دة قد ينتطلب أخ  عوام  أخرى يف احلسبان"

__________ 

 (551) 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 p. 76  دشأارة ")حيأث ذُمأر أن
امل ظ أة ينُفأرتض أن املأرام إأا اإلحالأة ال دىل ممارسأةا تتبعهأا امل ظ أة  ‘ تتبعها‘احملك ة دىل امل ارسة سعتبار ا ممارسة 

مكيأأأان قأأأانوين يف عالقاهتأأأأا مأأأع غري أأأا مأأأأ  أشأأأخاص القأأأانون الأأأأدويل  بأأأ  دىل ممارسأأأة متبعأأأأة أو موافأأأق عليهأأأأا 
امل ظ أأأة أبسأأر او وينتبأأني يف ضأأوء ذلأأك أن امل ارسأأأة ووو دمنأأا  أأي اعأأرتا  مأأأ   حتظأأى سالحأأرتا  علأأى صأأعيد أو

جانأأب ااعضأأاء اآلخأأرين  يف جملأأس اامأأ  يف ذلأأك الوقأأت  بأأ  ومأأ  جانأأب مجيأأع الأأدول ااعضأأاء مأأ  خأأالل 
 و(قبوهلا الض ر  بصحة     القرارات"

 (552) 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 ) و)التوميد مضا 
 املرجع نفسهو (553) 
؛ أعأأأأأال   11مأأأأأ  مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج  2اة لأأأأأة الثانيأأأأأة مأأأأأ  الفقأأأأأرة  ( مأأأأأ  شأأأأأرح25)-(13) الفقأأأأأراتانظأأأأأر  (554) 

 J. Arato, "Treaty؛ pp. 431–432, para. 22أعأأال (   37 )انظأر احلاشأأية ... Villiger, Commentaryو

Interpretation and Constitutional Transformation", Yale Journal of International Law, vol. 38, No 

2 (2013), pp. 289-357, at p. 322و 
 Judgment of 11 March 2015, Joined Cases C-464/13 and C-465/13, Europäische Schuleانظأر  (555) 

München v. Silvana Oberto and Barbara O’Leary [2015], paras. 65-66و 
 (556) Gardiner, Treaty Interpretation  و281 أعال (  الصفحة 19 )انظر احلاشية 

 واملرجع نفسه (557) 
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  دىل القطأأب اة أأويصأأيد احليتأأان يف وعليأأه أشأأارت حمك أأة العأأدل الدوليأأة  يف قضأأية  (24)
توصأأأيات )غأأأري مل ِمأأأة( أصأأأدرهتا اللج أأأة الدوليأأأة لشأأأؤون صأأأيد احليتأأأان )و أأأو اسأأأم م ظ أأأة موليأأأة 

واسأأم جهأأاو مأأ  أجهأأ ة االتفاقيأأة(    (558)م شأأفة مبوجأأب االتفاقيأأة الدوليأأة لت ظأأيم صأأيد احليتأأان
 أأ   التوصأأيات "حي  أأا تُعت أأد بتوافأأق اآلراء أو بتصأأوينت سإلمجأأاع  قأأد تكأأون هلأأا  ففوضأحت أن

ومأأع ذلأأك  أبأأدت احملك أأة يف الوقأأت ذاتأأه و (559)لتفسأأري االتفاقيأأة أو ال ظأأا  املرفأأق إأأا" وجا أأة
 :ما ينليأينضا  مالحظة حت ينرينة مفام ا 

واملبأأامئ التوجيهيأأة  لقأأراراتلتأأويل أسأأرتاليا ونيووينل أأدا أمهيأأة قانونيأأة مبالغأأا  فيهأأا  
أن الكثري م  قأرارات  في مر أوال  و الصامرة على سبي  التوصية الت ينعت د عليها الب لدان

اللج أأأأة الدوليأأأأة لشأأأأؤون صأأأأيد احليتأأأأان اعُت أأأأد مون احلصأأأأول علأأأأى أتينيأأأأد مجيأأأأع الأأأأدول 
وسلتأايل  ال وكأ  أن و ااطرا  يف االتفاقية  ومون موافقة اليأاسن علأى وجأه اخلصأوص

ممارسأأة  الحقأأة    لل أأامة الثام أأة والعتأأرب  أأ   الصأأكوك اتفاقأأا  الحقأأا  بشأأفن تفسأأري معأأنّي تُ 
)أ(  تثبت اتفاق ااطرا  بشأفن تفسأري املعا أدة  سملعأد املقصأوم يف الفقأرتني الفأرعيتني

 و(560)تفاقية فيي ا لقانون املعا داتال 31م  املامة  3 م  الفقرةو)ب(  على التوايل  
 أأأ   املالحظأأأة التح ينرينأأأة ال تسأأأتبعد أن قأأأرارا  معّي أأأا  اعُت أأأد بأأأدون أتينيأأأد مجيأأأع  غأأأري أن (25)

فأرامى الأدول ااعضأاء يف لموق  أو ممارسأة أو ينتجسَّد فيه  ين شف ع هالدول ااعضاء  وك  أن 
 و(561)32تطبيق املعا دة مبوجب املامة 

 الدولية نفسها ممارسة امل ظ ة  
دىل شأأأك  آخأأأر مأأأ  أشأأأكال امل ارسأأأة الأأأت قأأأد  12السأأأت تاج مأأأ  مشأأأروع ا 3تشأأري الفقأأأرة  (26)

  أي ذاهتأاحأد  يفممارسأة امل ظ أة : مل ظ أة موليأة  و أي م شأئتفسأري صأك بفي ا ينتعلأق  وجيهةتكون 
أخأ ت حمك أة   القضأااي بعأضو ويف "ممارستها اخلاصأة" سعتبار أا خمتلفأة عأ  ممارسأة الأدول ااعضأاء

ممارسأة  مون اإلشأارة دىل امل شأئةة يف اعتبار ا ع د تفسأري ا للصأكوك العدل الدولية ممارسة م ظ ة مولي
وذ بأت احملك أة بوجأه خأاص دىل أن "امل ارسأة اخلاصأة" مل ظ أة و الدول ااعضاء يف امل ظ أة أو قبوهلأا

 و(562)قد تستحق ا ت اما  خاصا " يف ع لية التفسريووو مولية "
__________ 

 (558) 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 

 (559) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226و 
 و83الفقرة   257الصفحة املرجع نفسه   (560) 
 ,Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory: انظأر (561) 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149  (15-)م1600)حيأث أشأري دىل قأرار اة عيأة العامأة 
 عضأأوا  عأأ  التصأأوينت  23امت أأاع و   صأأوات   16 مقابأأ  صأأوات   60)اعُت أأد أبغلبيأأة  1961 نيسأأان/أبرين  15 املأأؤر 

مأأانون   13 املأأؤر  (18-)م1913 الشأأرقية( وقأأرار اة عيأأة العامأأةأوروس مأأ هم االحتأأام السأأوفيايت ومول أخأأرى مأأ  
 (و(دسبانيا والربتغال)صوات  مقاب  صوتني  91 )اعُت د أبغلبية 1963ااول/مينس رب 

 (562) 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; : انظأر أينضأا  D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités 

d’organisations internationales (Paris, Pedone, 1981), pp. 379-384و 
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أ ليأة اة عيأة العامأة لقبأول مولأة يف ا بشفن وعلى سبي  املثال  ذمرت احملك ة يف فتوا  (27)
 :ما ينلي اامم املتحدة

ا أأاذ  القأأرار سسأأم امل ظ أأة بشأأفن مسأأفلة  4 ااجهأأ ة الأأت أسأأ دت دليهأأا املأأامة 
االنضأأ ا  دليهأأا مأبأأت علأأى تفسأأري الأأ ص مبعأأد أن اة عيأأة العامأأة ال ملأأوو هلأأا أن تقأأرر 

 و(563)ام قبول مولة دال ب اء  على توصية م  جملس ا
مأأ  املأأامة السامسأأة مأأ   22انطبأأاق الفأأرع وسملثأأ   أشأأارت احملك أأة  يف فتوا أأا بشأأفن  (28)

  دىل أع أأأال أجهأأأ ة امل ظ أأأة  ع أأأدما ت اولأأأت ممارسأأأة اتفاقيأأأة امتيأأأاوات اامأأأم املتحأأأدة وحصأأأاانهتا
 :"اامم املتحدة"

م  انحية ع ليأة  حأدث يف بعأض ااحيأان  حسأب معلومأات قأدمها اامأني  
أبشأخاص  -  تل  يف طبيعتها بصورة مت ايندة - العا   أن أانطت اامم املتحدة مها 
مجيع     احلاالت يُنستدل م  ممارسة و ووو ويف ال ينت تعون مبرم  موسفي اامم املتحدة

اامأأم املتحأأدة أن ااشأأخاص الأأ ين  ينعيَّ أأون علأأى  أأ ا ال حأأو  وعلأأى ااخأأص أعضأأاء 
 و(564)22 ون خرباء موفدين  يف مها  حسب معد الفرععترب     اللجان واهليئات  ينُ 

امل ظ أأأة االستشأأأارينة احلكوميأأأة ويف الفتأأأوى الأأأت أصأأأدرهتا حمك أأأُة العأأأدل الدوليأأأة بشأأأفن  (29)
  أشأأأارت احملك أأأة دىل "امل ارسأأأة الأأأت تتبعهأأأا امل ظ أأأُة نفسأأأها يف ت فيأأأ  الدوليأأأة لل الحأأأة البحرينأأأة

 و(565)االتفاقية" موسيلةا م  وسائ  التفسري
  السأبب الأ ي وكأ  بعأض نفقأات اامأم املتحأدةوأوضحت احملك ة  يف فتوا أا بشأفن  (30)

تفسأأري ل وجيهأأةأن ملعأأ  ممارسأأة م ظ أأة موليأأة  يف حأأد ذاهتأأا  مبأأا يف ذلأأك ممارسأأة جهأأاو بعي أأه  
  شئ:صكها امل

م تُقبأأ  االقرتاحأأات املقدمأأة أث أأاء صأأياغة امليثأأاق القائلأأة بتخوينأأ  حمك أأة العأأدل  
و ليأأة الصأأالحية ال هائيأأة لتفسأأري امليثأأاق؛ واحملك أأة اآلن بصأأدم دصأأدار رأي استشأأاريالدو 

  ملأأب ب أأأاء  علأأى ذلأأك أن ينقأأأو  مأأ  جهأأأاو  يف سمئ 1945وحسأأب املتأأوخى يف عأأأا  
ف ذا اعت د جملس اامأ  مأثال  قأرارا  ينُأ عم أن القصأد م أه و اامر على ااق   بتحديند والينته
ليني  وحت َّ  اامأنُي العأا  الت امأاتا ماليأة وفقأا  لوالينأة أو دذن  و صون السال  واام  الدو 

 و(566)‘نفقات امل ظ ة‘ورما يف القرار امل مور  فال بد م  اعتبار     املبالغ م  
حتدينأد جهأة معيّ أة متتلأك "الصأالحية عد  وتتقاسم م ظ ات مولية مثرية الس ة نفسها  أي  (31)

فضحى االست تاج ال ي استخلصته احملك أة مأ   أ ا الظأر  مقبأوال  ف شئو ال هائية لتفسري" صكها امل
__________ 

 (563) Competence of Assembly regarding admission to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1950, p. 4, at p. 9و 
 (564) 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 

 (565) 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 
 (566) 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 
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بعأأض ومأأان خلأأوص احملك أأة  يف فتوا أأا بشأأفن و (567)ةع ومأأا  سعتبأأار  ينسأأري علأأى امل ظ أأات الدوليأأ
  دىل افرتاض است دته م  ممارسِة م ظ ة مولية  مبا يف ذلأك ممارسأة جهأاو واحأد نفقات اامم املتحدة

 و(568)ال  م  أشكال االعرتا  إ   امل ارسة وسيلة  للتفسريأو أمثر م  أجه هتا  شك
لل  ظ أأأات الدوليأأأة مأأأ  خأأأالل   شأأأئةومأأأ  املتفأأأق عليأأأه ع ومأأأا  أن تفسأأأري الصأأأكوك امل (32)

بأأني املأأؤلفني  توجأأدومأأع ذلأأك   (569)مأأ  وسأأائ  التفسأأري وجيهأأةممارسأأة أجه هتأأا ينشأأك  وسأأيلة 
رسأأأة اخلاصأأأة" مل ظ أأأة موليأأأة  اغأأأراض "امل ا صأأألةبعأأأض أوجأأأه االخأأأتال  بشأأأفن ميفيأأأة توضأأأيح 

  نشأأأارهتا دىل العأأأدل الدوليأأأة وحمك أأأةو (570)التفسأأأري  يف ضأأأوء قواعأأأد فيي أأأا لتفسأأأري املعا أأأدات
 اعرتفأأت  (571)أع أال صأأامرة عأأ  م ظ أأات موليأأة اعُت أأدت رغأأم معارضأأة بعأأض الأأدول ااعضأأاء

سأة )ذات وون أمأرب( أبن تلك ااع ال قد تشك  ممارسأة  اغأراض التفسأري  ولك هأا ليسأت ممار 
ه م  غري أنو 31املامة م   3 الفقرةتثبت اتفاقا  بني ااطرا  بشفن التفسري  وتقع ض   نطاق 

أينضأا   وجيهأةتكأون   دىل حد بعيأد  أن ممارسأة م ظ أة موليأة  يف حأد ذاهتأا  غالبأا  مأا املتفق عليه
 و(572)32و 31وقد تسا م سلتايل يف تفسري الصك امل شئ ع د تطبيق املامتني 

ل  ارسأأة الالحقأأة أمثلأأة معي أأة ل"أن   2مشأأروع االسأأت تاج  شأأرحهاوأمأأدت اللج أأة  يف  (33)
  يف حتدينأأد املعأأد العأأامي لل صأأطلحات يف السأأياق  ماتسأأ ال  أو تسأأا م واالتفاقأأات الالحقأأة

__________ 

 ,J. Klabbers, An Introduction to International Organizations Law, 3rd ed. (Cambridgeانظأأر  (567) 

Cambridge University Press, 2015), p. 86؛ وC.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of 

International Organizations, 2nd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), p. 25؛ J. E. 

Alvarez, International Organizations as Law-Makers (Oxford, Oxford University Press, 2005), p. 

P.80و ؛Rosenne, Developments in the Law of Treaties ..., pp. 224-225  (وأعال  514احلاشية )انظر 

 393 )احلاشأية "... Lauterpacht, "The development of the law of international organizationانظأر  (568) 
 N.M. Blokker, "Beyond ‘Dili’: on the powers and practice of international؛ p. 460عأال (  أ

organizations", in State, Sovereignty, and International Governance, G. Kreijen, ed. (Oxford, 

Oxford University Press, 2002), pp. 299-322, at pp. 312-318و 

 (569) C. Brölmann, "Specialized rules of treaty interpretation: international organizations", in Hollis, The 

Oxford Guide to Treaties أعأال (   413 )انظأر احلاشأيةpp. 507–534, at pp. 520–521؛ S. Kadelbach, 

"The interpretation of the Charter", in The Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd 

edition, B. Simma et al., eds. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 71, at p. 80 ؛Gardiner, 

Treaty Interpretation, pp. 127 and 281 ( وأعال  19انظر احلاشية) 
 (570) Gardiner, Treaty Interpretation  (أعأأال  19احلاشأأأية )انظأأر  p. 282 ؛Schermers and Blokker, 

International Institutional Law  (أعأأال  546احلاشأأية )انظأأر  p. 844 ؛J. Crawford, Brownlie’s 

Principles of Public International Law, 8th edition (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 

  (أعأال  567احلاشأية   )انظأر Klabbers, An Introduction to International Organizations Law؛ 187
pp. 85–86  ؛ انظأر أينضأا Partial Award on the Lawfulness of the Recall of the Privately Held 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 
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisoryانظأر  (571) 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149  15( املأؤر  15-)م1600)حيث أشأري دىل قأرار اة عيأة العامأة 
عضأأوا  عأأأ  التصأأوينت  مأأ هم االحتأأأام  23امت أأاع و   صأأأوات   16صأأوات  مقابأأ   60)اعُت أأد أبغلبيأأأة  1961نيسأأان/أبرين  

 مأأأأأأأانون ااول/  13( املأأأأأأأؤر  18-)م1913السأأأأأأأوفيايت ومول أخأأأأأأأرى مأأأأأأأ  أوروس الشأأأأأأأرقية( وقأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة 
 صوتني )دسبانيا والربتغال((و صوات  مقاب  91)اعُت د أبغلبية  1963 مينس رب

اسأتخدمت حمك أأة العأدل الدوليأأة عبأأارة "أغراضأها ومهامهأأا  حسأب ا حُتأأّدم صأأراحة أو ضأ  ا  يف الواثئأأق امل شأأئة  (572) 
 Reparations for injuries suffered in the service of the Unitedهلأا وحسأأب ا ينتجسأد يف امل ارسأأة" 

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 180و 
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   أأ   االعتبأأاراتو م أأا ت طبأأق (573)الأأ ي ورمت فيأأه ويف ضأأوء موضأأوع املعا أأدة والغأأرض م هأأا"
 وممارسة امل ظ ة الدولية نفسهاعلى   اة ما ينقتضيه اختال  احلالمع مراع

 32و 31 تنيارسأة اخلاصأة" مل ظ أة موليأة مأ  املأام امل ك أة "لل  الصلةوم    ُتست د  (34)
أبن تؤخأأأأ  يف    علأأأأى وجأأأأه اخلصأأأأوص وتسأأأأ ح تلأأأأك القواعأأأأدو 1969مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا  
ذلك ممارسة جهأاو واحأد أو أمثأر مأ  أجه هتأا  سعتبار أا    مبا يفنفسهااالعتبار ممارسة امل ظ ة 

مأ  الواضأح أن ممارسأة م ظ أة و ومأع ذلأك  (574)تحديند وسيفة امل ظ ة الدولية املع يةذات صلة ب
 و31املامة م   )ب(3شك  ممارسة الحقة ل طرا  نفسها مبقتضى الفقرة تمولية ال 

تطبيأأق قواعأأد التفسأأري الأأوارمة يف  1969لعأأا   مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا 5وسلتأأايل  جتيأأ  املأأامة  (35)
ينشأأ   مبأأا  امل شأأئ  ها  يف تفسأأري صأأكم ظ أأة موليأأةعلأأى  أأو ينراعأأي ممارسأأة  32و 31املأأامتني 
أن تسأهم تلأك الع اصأر يف أينضأا  وكأ  علأى  أ ا ال حأو  و و (575)املؤسسي اخلاصطابعها مراعاة 

موليأأة مأأا قأأابال  للتطأأور عأأرب الأأ م   مل ظ أأة مل شأأئالصأأك احتدينأأد مأأا دذا مأأان معأأد ب أأد مأأ  ب أأوم 
 و(576)رال  وحتديند ميفية حدوث   ا التطور دذا صح اام أ 
  دىل ممارسأأأة م ظ أأة موليأأة برمتهأأا  ولأأيس دىل ممارسأأأة 2  علأأى غأأرار الفقأأرة 3وتشأأري الفقأأرة  (36)

او واحأد  عأ  تصأر  جهأ جهاو اتبع مل ظ ة مولية  ان ممارسأة امل ظ أة الدوليأة املع يأة وكأ  أن ت شأف
ومفهأأو  أن ممارسأأة م ظ أأة موليأأة ال وكأأ  و جهأأاوين  أو أمثأأرتصأأر  أينضأأا  عأأ   ولكأأ  وكأأ  أن ت شأأف

تها  صأأالحيصأأر  يف نطأأاق دال دذا مانأأت تلأأك امل ظ أأة تت  شأأئتفسأأري صأأكها املوجيهأأة لأن تكأأون 
 و(577)اان   اك شرطا  عاما  ينقتضي أال تتجاوو امل ظ ات الدولية حدوم سلطتها ونطاق صالحيته

__________ 

 Land:علأى وجأه اخلصأوصأينضأا  وانظأر أعال ؛  58واحلاشية  2 ( م  شرح مشروع االست تاج15) انظر الفقرة (573) 

and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, 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 (574) 

1955, p. 67, Separate Opinion of Judge Lauterpacht, at p. 106 امل شأئالتفسأري الصأحيح للصأك  )"دن 
ااصلي فحسأب  بأ  وميفيأة دع الأه يف امل ارسأة الفعليأة ويف ملب أن أيخ  يف االعتبار ال ال ص الرمسي للصك 

 ضوء االجتا ات الت تتكش  يف مورة حياة امل ظ ة"(و

لتبني مأا دذا مأان الطأابع املؤسسأي اخلأاص لأبعض امل ظ أات الدوليأة وكأ  أن ينسأفر  مقأرتان  نقاو اح رّ بني الشُّ  يندور (575) 
للصأأأكوك املأأأ مورة ينسأأأتلهم القأأأانون أينضأأأا  عأأأ  تفسأأأري "مسأأأتوري"    شأأأئةسملبأأأامئ والقأأأيم املكرسأأأة يف صأأأكومها امل

 ,"J.E. Alvarez, "Constitutional interpretation in international organizationsمثال :  الدستوري الوطر؛ انظر

in The Legitimacy of International Organizations J.-M. Coicaud and V. Heiskanen, eds. (Tokyo, 

United Nations University Press, 2001), pp. 104-154;. A. Peters, "L’acte constitutif de l’organisation 

internationale", Droit des organisations internationales, in E. Lagrange and J.-M. Sorel, eds. (Paris, 

LGDJ, 2013), pp. 216-218; J. Klabbers, “Constitutionalism Lite”, International Organizations Law 

Review, vol. 1 (2004), pp. 31–58, at pp. 50–54و 

 (576) 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  الفقأأأرات )وشأأأرحه 8؛ انظأأأر أينضأأأا  مشأأأروع االسأأأت تاجDörr, 

"Article 31..."  أعأال (  ا 61)احلاشأية p. 575, para. 30 ؛Schmalenbach, "Art. 5" أعأال (   515 )احلاشأية
p. 92, para. 7و 

 (577) 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 هنأا د القأولسأوغ ت ات)"لكأ  ع أدما تتخأ  امل ظ أة دجأراء
ات ال تتجأأاوو حأأدوم ت اسأأب الوفأأاء أبحأأد ااغأأراض الأأت أعل أأت ع هأأا اامأأم املتحأأدة  ينُفأأرتض أن تلأأك اإلجأأراء

 وسلطة امل ظ ة ونطاق صالحيتها"(
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ينت أأأأاول الأأأأ ي  5دىل مشأأأأروع االسأأأأت تاج  12مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج  3وتسأأأأت د الفقأأأأرة  (37)
  علأى ال حأو الأ ي عرفأت بأه يف املعا أدةتلأك معا أدة يف تطبيأق يف طأرا  ل "امل ارسة الالحقة" 
أن ممارسأأأة م ظ أأأة موليأأأة  يف حأأأد ذاهتأأأا  يف  5ينعأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج و وال 4 مشأأأروع االسأأأت تاج

 و(578)32و 31مبوجب املامتني  وجيهةال وك  أن تكون ممارسة   شئامل هابيق صكتط

 "قواعد امل ظ ة" بمون اإلخالل  -4 الفقرة  
م  اتفاقية فيي ا  واستعريت صأياغتها  5املامة  12 االست تاج م  مشروع 4تعكس الفقرة  (38)

  وتكفأأأ  انطبأأأاق 3 دىل 1ات مأأأ  وت طبأأأق الفقأأرة علأأأى احلأأأاالت املشأأأ ولة سلفقأأر و مأأ  تلأأأك املأأأامة
ذات صأأألة مأأأ  قواعأأأد خأأأالل أبي قواعأأأد اإلالقواعأأأد املشأأأار دليهأأأا فيهأأأا وتفسأأأري ا وتطبيقهأأأا "مون 

 )ي( مأأ 1 الفقأأرة وينتعأأني فهأأم عبأأارة "قواعأأد امل ظ أأة" علأأى غأأرار الفهأأم املقصأأوم م هأأا يفو امل ظ أأة"
سأأأأؤولية مب املأأأأوام املتعلقأأأأة ب( مأأأأ )2  ومأأأأ لك يف املأأأأامة 1986مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا   2املأأأأامة 

 و 2011امل ظ ات الدولية لعا  
ل أأأأأوام املتعلقأأأأأة مبسأأأأأؤولية امل ظ أأأأأات الدوليأأأأأة لالعأأأأأا   شأأأأأرحهاوقأأأأأد ذمأأأأأرت اللج أأأأأة يف  (39)

 :ينليما  2011 لعا 
و  أأأاك فأأأوارق جأأأّد سروة بأأأني امل ظ أأأات الدوليأأأة في أأأا ينتعلأأأق بسأأألطاهتا ومهامهأأأا   

امل ظ أأة وأعضأأائها  ودجأأراءات التأأداول  واهليكأأ  واملرافأأق   وحجأأم عضأأوينتها  والعالقأأات بأأني
 و(579)فضال  ع  القواعد ااساسية الت تش   االلت امات التعا دينة الت تتح لها

وكأأ  أن للتفسأأري " أمثأأر حتدينأأدا  ذات صأألة   أن "قواعأأديف مجلأأة أمأأور  4وتعأأر الفقأأرة  (40)
سأأبقية علأى قواعأد التفسأأري العامأة مبوجأأب مل ظ أة موليأة  قأأد تكأون هلأا اا م شأأئينتضأ  ها صأك 
   مأأأ  قبيأأأ علأأأى سأأأبي  املثأأأال ب أأأدا    شأأأئفأأأ ذا تضأأأ   الصأأأك املو (580)1969لعأأأا   اتفاقيأأأة فيي أأأا

ينأأ ص علأأى اتبأأاع  املأأامة التاسأأعة مأأ  اتفأأاق مأأرامش امل شأأئ مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة  مأأ  2 الفقأأرة
  ع أدما تتوصأ  دىل اتفأاق بعأد دبأرا  دجراء خاص يف تفسري الصك  فل ا أن نفرتض أن ااطرا 

 )أ(3الفقأأرة سلتوصأأ  دىل اتفأأاق الحأأق مبوجأأب  جأأراءعلأأى  أأ ا اإل لتفأأا املعا أأدة  ال تقصأأد اال
ومأأع ذلأأك  قأأد ينكأأون اإلجأأراء اخلأأاص مبوجأأب املعا أأدة واتفأأاق الحأأق مبوجأأب و 31املأأامة مأأ  
ومثأة و (581)وآاثر قانونيأة خمتلفأة" متوافقني دذا مانت هل أا "مهأا  خمتلفأة 31املامة م   )أ(3 الفقرة

يس مأ  ولأو (582)قليلة تتضأ   قواعأد دجرائيأة أو موضأوعية صأرحية بشأفن تفسأري ا م شئةصكوك 
__________ 

   أعال و5 ( م  شرح مشروع االست تاج14) انظر الفقرة (578) 

)تقرينأر ة أة القأانون الأدويل عأ  أع أال  (7)عأا   الفقأرة  شأرحمشارينع املوام املتعلقة مبسؤولية امل ظ ات الدولية   (579) 
( A/66/10) 10لج عيأأة العامأأة  الأأدورة السامسأأة والسأأتون  امللحأأق رقأأم الواثئأأق الرمسيأأة لمورهتأأا الثالثأأة والسأأتني  

 (و88  الفقرة 87الفص  اخلامس  الصفحة 
؛ p. 84أعأأال (   567)احلاشأأية  Klabbers, An Introduction to International Organizations Law مأأثال : انظأأر (580) 

Schmalenbach, "Art. 5"  أعأأال (   515)احلاشأأيةp. 89, para. 1, and p. 96, para. 15 ؛Brölmann, 

"Specialized rules of treaty interpretation ..."  أعأأال (   569)احلاشأأيةp. 522 ؛Dörr, "Article 31 ..."  انظأأر(
 وpp. 576–577, para. 31أعال (   61احلاشية 

 (581) 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 

معظأأأم مأأأا ينسأأأ ى ب أأأوم التفسأأأري حيأأأدم اةهأأأاو املخأأأتص بتفسأأأري املعا أأأدة أو بعأأأض أحكامهأأأا تفسأأأريا  ذا حجيأأأة   (582) 
 C. Fernández de Casadevante :لب وم ال تضع قواعد حمدمة "بشفن" التفسري يف حد ذاته  انظأرأن تلك ا دال

y Romani, Sovereignty and Interpretation of International Norms (Berlin/Heidelberg, Springer, 

2007), pp. 26-27 ؛Dörr, "Article 31 ..."  (أعال  61احلاشية )انظر  p. 576, para. 31و 
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؛ بأأأ  امل شأأأئلتفسأأأري صأأأياغة صأأأرحية يف الصأأأك حمأأأدمة ل" ذات صأأألة "قواعأأأد غأن تصأأأا  الضأأأروري
امل ارسأأأأة "وو (583)"ل  ظ أأأأةل املسأأأأتقرةوكأأأأ  اإلشأأأأارة دليهأأأأا ضأأأأ  ا  أو اسأأأأت باطها مأأأأ  "امل ارسأأأأة 

 املستقرة لل  ظ ة" مصطلح أضيق نطاقا  م  مصطلح "ممارسة امل ظ ة"و
دىل أن أمهيأأأة  1986)ي( مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  2املأأأامة  شأأأرحهاوأشأأأارت اللج أأأة يف  (41)

ممارسة بعي ها تتبعها م ظ أة مأا وكأ  أن تتوقأ  علأى القواعأد واخلصأائص احملأدمة الأت متيأ  تلأك 
 امل شئ:لى ال حو املبني يف صكها امل ظ ة  ع

فصحيح أن معظم امل ظ ات الدوليأة متتلأك  بعأد عأدم مأ  السأ وات  جم وعأة مأ   
لأيس أن  اإلشأارة املأ مورةالقصأد مأ  أن  و بيأدامل ارسات تشك  ج ءا  ال ينتج أ م  قواعد ا

 -  ارسأأة نفأأس الدرجأأة مأأ  اامهيأأة يف مجيأأع امل ظ أأات؛ فالصأأحيح تأأوحي أبي حأأال أن لل
 و(584)أن لك  م ظ ة خصائص ت فرم إا يف ذلك اجملال - على نقيض ذلك

تكأون أينضأا  وسأيلة لتفسأري الصأكوك  وك  أنل  ظ ة" لوإ ا املعد  ف ن "امل ارسة املستقرة  (42)
 1986 مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لعأأأأأا  2املأأأأأامة )ي( مأأأأأ  1 الفقأأأأأرةوتعتأأأأأرب و لل  ظ أأأأأات الدوليأأأأأة  شأأأأأئةامل

ل  ظ أة" ل"امل ارسأة املسأتقرة  (585)املأوام املتعلقأة مبسأؤولية امل ظ أات الدوليأةارينع مشأ)ب( مأ  2 واملامة
ووكأأأ  أن تسأأأفر تلأأأك امل ارسأأأة عأأأ  آاثر قانونيأأأة خمتلفأأأة يف امل ظ أأأات و قاعأأأدة مأأأ  "قواعأأأد امل ظ أأأة"

مائ أأأا  دن مأأأان ين بغأأأي شأأأرح تلأأأك اآلاثر يف املقأأأا  ااول وفقأأأا  ملصأأأامر  يس مأأأ  الواضأأأحاملختلفأأأة  ولأأأ
ينتعلأأأأق  وفي أأأأاو (586)لقأأأأانون الأأأأدويل التقليدينأأأأة )املعا أأأأدات أو ااعأأأأرا ( أو وفقأأأأا  للقأأأأانون املؤسسأأأأيا

م ت أاقش سملعا دات امل شئة لالحتام ااوروي )القانون ااساسي لالحتام ااوروي(  على سأبي  املثأال  
مأ   3الفقأرة  مبقتضأىا  امل ارسأة الالحقأة ل طأر قأط ااوروي أو تطبأق التابعة لالحتأام حمك ة العدل 

أن التوصأأ  دىل اتفأاق بأأني  دحأأدى امل اسأباتيف   دذ شأرحت 1969مأ  اتفاقيأأة فيي أا لعأأا   31املأامة 
 حأىت  أو ال ينكفأي درجاء ت في  حكم معني م  أحكا  املعا دة املع يأةم  أج   مجيع الدول ااعضاء

__________ 

)ي(؛ ومشأأارينع املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأة الأأت وضأأعتها 2  املأأامة 1986انظأأر اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   (583) 
الواثئأق الرمسيأة )ب(  تقرينأر ة أة القأانون الأدويل عأ  أع أال مورهتأا الثالثأة والسأتني  2ة ة القانون الدويل  املامة 

الفأأأأأرع  أأأأأاء   (  الفصأأأأأ  اخلأأأأأامس A/66/10) 10ة والسأأأأأتون  امللحأأأأأق رقأأأأأم للج عيأأأأأة العامأأأأأة  الأأأأأدورة السامسأأأأأ
 ,"C. Peters, "Subsequent practice and established practice of international organizations؛ 87 الفقرة

Göttingen Journal of International Law, vol. 3 (2011), pp. 617-642و 
)ي( مأأ  مشأأروع 1 شأأرح الفقأأرة  30  اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين(  الفصأأ  الثأأاين  الصأأفحة 1982 ووو حوليأأة (584) 

 و(25)الفقرة   2 املامة
الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  الأأدورة السامسأأة تقرينأأر ة أأة القأأانون الأأدويل عأأ  أع أأال مورهتأأا الثالثأأة والسأأتني   (585) 

 و62(  الفص  اخلامس  الصفحة A/66/10) 10لستون  امللحق رقم وا
)"مثأة جوانأب مأ   p. 121  (أعأال  540احلاشأية ) "... Higgins, "The Development of international law :انظأر (586) 

 "... Peters, "Subsequent practiceتتأداخ  بشأك  لصأيق للغاينأة"(؛ تفسري املعا دات وامل ارسأة العرفيأة يف  أ ا اجملأال 
لأيس مأ  املق أع و (؛ ")"ين بغأي أن ينعتأرب نوعأا  مأ  القأانون الأدويل العأريف لل  ظ أة pp. 630–631  (أعأال  583احلاشأية )

يل "مأان مأ  احملت أ  ل  ظ ة" على ما ينس ى قواعد ماخلية  فعلى حّد قأول ة أة القأانون الأدو لقصر "امل ارسة املستقرة 
مل ظ أأة مأأا ان هلأأ ا القأأانون  دىل جانأأب ال احيأأة الداخليأأة  ومأأ  ‘ الأأداخلي‘أن ت شأأف مشأأام  مأأ  اإلشأأارة دىل القأأانون 

 شأأأأرح  30  اجمللأأأأد الثأأأأاين )اةأأأأ ء الثأأأأاين(  الفصأأأأ  الثأأأأاين  الصأأأأفحة 1982 ووو حوليأأأأةووااي أخأأأأرى  انحيأأأأة موليأأأأة"  
 Schermers and Blokker, International Institutional Law؛ (25)الفقأأرة   2)ي( مأأ  مشأأروع املأأامة 1 الفقأأرة
 C. Ahlborn, "The rules of international: ؛ انظأأر مأأ  انحيأأة أخأأرىp. 766  (أعأأال  546احلاشأأية )انظأأر 

organizations and the law of international responsibility", International Organizations Law Review, vol. 

8 (2011), pp. 397-482, at pp. 424-428و 
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ر التع أأيم يف  أأ ا الصأأدم  ومأأع ذلأأك  حأأىت دذا تعأأ  و(587)والغأأرض م أأه ذلأأك احلكأأم موضأأوع إلبطأأال
أعضأأاُء   ق بلأأه (588)ل  ظ أأة" تشأأ    عأأامة شأأكال  حمأأدما  مأأ  أشأأكال امل ارسأأةلفأأ ن "امل ارسأأة املسأأتقرة 

 و(589)امل ظ ة ع وما  ودن مان قبوهلم   ا ض  يا  يف بعض ااحيان
  13االستنتاج 

 تصرحيال هيئال اخلرباء املنعأة مبوجب معاهدال
 تاجات  أأأأ    ينُقصأأأأد إيئأأأأة خأأأأرباء م شأأأأفة اغأأأأراض مشأأأأارينع االسأأأأت -1 

مبوجأأأب معا أأأدة  يئأأأأة مؤلفأأأة مأأأ  خأأأأرباء ينع لأأأون بصأأأفتهم الشخصأأأأية  تُ شأأأف مبوجأأأأب 
 تكون جهاوا  اتبعا  مل ظ ة موليةو معا دة وال
خيضأأأع حتدينأأأد أمهيأأأة تصأأأرينح صأأأامر عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب  -2 

 عا دةومعا دة يف تفسري معا دة للقواعد امل طبقة م      امل
قأأأد ينأأأؤمي تصأأأرينح صأأأامر عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدة  -3 

مأأ   3ينشأري دىل اتفأاق الحأق أو ممارسأة الحقأة مأ  جانأب ااطأرا  مبوجأب الفقأرة  أو
و وال ينُفأأأأرتض أن ينشأأأأك  التأأأأ ا  32دىل ممارسأأأأة الحقأأأأة مبقتضأأأأى املأأأأامة    أو31املأأأأامة 

()ب( مأأأأأ  3الفقأأأأأرة ) الصأأأأ ت مأأأأأ  جانأأأأأب أحأأأأأد ااطأأأأأرا  ممارسأأأأأة الحقأأأأأة مبقتضأأأأأى
بقبأأول تفسأأري املعا أأدة علأأى ال حأأو املعأأرب ع أأه يف تصأأرينح صأأامر عأأ   يئأأة  31 املأأامة

 خرباء م شفة مبوجب معا دةو
ال خي  مشروع االست تاج   ا سملسامهة الت تقأدمها التصأرحيات الصأامرة  -4 

 هتاوالايع   يئات اخلرباء امل شفة مبوجب معا دات يف تفسري املعا دات يف دطار و 

 عرحال  

 تعرين  مصطلح " يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة"  -1الفقرة   
بعأأأأأض املعا أأأأأدات  يئأأأأأات  تتأأأأأفل  مأأأأأ  خأأأأأرباء ينع لأأأأأون بصأأأأأفتهم الشخصأأأأأية   ئت شأأأأ (1)

وتضأأطلع مبه أأة الرصأأد أو املسأأامهة بطأأرق أخأأرى يف تطبيأأق تلأأك املعا أأداتو ومأأ  اامثلأأة علأأى 
مبوجأأأب خمتلأأأ  معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأان علأأأى الصأأأعيد اللجأأأان امل شأأأفة  أأأ    يئأأأات اخلأأأرباء 

__________ 

 (587) Case C-43/75, Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena 

[1976] European Court Reports 455, para. 57 : ؛ انظأر أينضأاG. Nolte, “Jurisprudence under special 

regimes relating to subsequent agreements and subsequent practice”, in Nolte, Treaties and 

Subsequent Practice,  أعال (   25)انظر احلاشيةpp. 210-306, at pp. 297-300و 
 (588) Blokker, "Beyond ‘Dili’ ..."  (أعال  568احلاشية )انظر  p. 312و 

 (589) Lauterpacht, "The development of the law of international organization ..." ( أعأال  393احلاشأية)   
p. 464 (" ؛)"قبأول  يئأة العضأوينة العامأةHiggins, "The Development of international law ..." ( 540احلاشأية 
ة والقبأأأول طأأأول املأأأدلمرجأأأة أقأأأ  مأأأ  اامهيأأأة نينأأأالء )"قأأأد ينُكتفأأأى   أأأا  مقارنأأأة  مبواضأأأع أخأأأرى   p. 121  (أعأأأال 

الضأأأ ر  دذ دن أجهأأأ ة اامأأأم املتحأأأدة لأأأدينها  مون شأأأك  سأأألطة أوىل ال أأأاذ مثأأأ   أأأ   القأأأرارات لبشأأأفن والينتهأأأا 
   (أعأأال  583احلاشأأية ) "... Peters, "Subsequent practice and established practice(؛ "واختصاصأأها 
pp. 633–641و 
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 املع يأأة واللج أأة  (591)وم هأأا علأأى سأأبي  املثأأال ة أأة القضأأاء علأأى الت ييأأ  الع صأأري  (590)العأأاملي
 وة أأأة حقأأأوق  (593)وة أأأة القضأأأاء علأأأى مجيأأأع أشأأكال الت ييأأأ  ضأأأد املأأأرأة  (592)حبقأأوق اإلنسأأأان

وتشأ   و (596)ة أة م ا ضأة التعأ ينبو   (595)  وة أة حقأوق الطفأ (594)ااشخاص ذوي اإلعاقة
 يئأأأات اخلأأأرباء ااخأأأرى امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدات ة أأأة حأأأدوم اةأأأر  القأأأاري امل شأأأفة مبوجأأأب 

وة ة االمتثال امل شفة مبوجأب االتفاقيأة اخلاصأة ناتحأة   (597)اتفاقية اامم املتحدة لقانون البحار
ا أاذ القأرارات بشأفهنا واالحتكأا   فرص احلصول على املعلومأات عأ  البيئأة ومشأارمة اة هأور يف

واهليئأة الدوليأة ملراقبأة املخأدرات امل شأفة   (598)دىل القضاء يف املسائ  املتعلقة إا )اتفاقية آر أوس(
 و(599)مبوجب االتفاقية الوحيدة لل خدرات

مصطلح " يئة خرباء م شفة مبوجب معا أدة" فقأط "اغأراض مشأارينع  1  الفقرة وتعرِّ  (2)
    "و االست تاجات 

" أن أعضأأأاء  يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب ينع لأأأون بصأأأفتهم الشخصأأأيةوينعأأأر مصأأأطلح " (3)
مشأأأأروع ينت أأأأاول وال و (600)معا أأأأدة ال خيضأأأأعون اي تعلي أأأأات ع أأأأدما ينتصأأأأرفون بتلأأأأك الصأأأأفة

ج أع أأال  يئأأة تتأأفل  مأأ  ممثلأأي تأأانثأأ  واهليئأأات الأأت تتأأفل  مأأ  ممثلأأي الأأدولو و  13االسأأت تاج 
__________ 

 N. Rodley, “The role and impact of treaty bodies”, in The Oxford Handbook of International انظر: (590) 

Human Rights Law, D. Shelton, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 621-641, at pp. 

 و622-623
  (1996مأارس /رآذا 7نيوينأورك  )م  االتفاقية الدولية للقضأاء علأى مجيأع أشأكال الت ييأ  الع صأري  14-8املوام  (591) 

United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464, p. 195و 

  (1966مينسأ رب /مأانون ااول  19نيوينأورك  )م  العهد الدويل اخلاص سحلقوق املدنيأة والسياسأية  45-28املوام  (592) 
 وvol. 999, No. 14668, p. 171املرجع نفسه  

  (1979مينسأ رب /مأانون ااول  18نيوينأورك  )على مجيع أشكال الت ييأ  ضأد املأرأة م  اتفاقية القضاء  22-17املوام  (593) 
 وvol. 1249, No. 20378, p. 13املرجع نفسه  

(  2006مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   13)نيوينأأأورك   حقأأأوق ااشأأأخاص ذوي اإلعاقأأأةمأأأ  اتفاقيأأأة  39-34املأأأوام  (594) 
 وvol. 2515, No. 44910, p. 3املرجع نفسه  

 (  املرجأأأأأع نفسأأأأأه 1989 نوف رب/الثأأأأأاين تشأأأأأرين  20)نيوينأأأأأورك   حقأأأأأوق الطفأأأأأ مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة  45-43وام املأأأأأ (595) 
vol. 1577, No. 27531, p. 3و 

مأأأ  اتفاقيأأأأة م ا ضأأأة التعأأأأ ينب وغأأأري  مأأأ  ضأأأأروب املعاملأأأة أو العقوبأأأأة القاسأأأية أو الالدنسأأأأانية  24-17ملأأأوام ا (596) 
 وvol. 1465, No. 24841, p. 85(  املرجع نفسه  1984 مانون ااول/مينس رب  10املهي ة )نيوينورك   أو

مأأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار   76مأأ  املأأامة  8 الفقأأرةأنشأأئت ة أأة حأأدوم اةأأر  القأأاري مبوجأأب  (597) 
 .vol. 1833, No املرجأأع نفسأأه   (1982مينسأأ رب /مأأانون ااول  10مونتيغأأو سي  )واملرفأأق الثأأاين لالتفاقيأأة 

31363, p. 3و 
االتفاقيأأة اخلاصأأة ناتحأأة فأأرص احلصأأول مأأ   15اتفاقيأأة آر أأوس مبوجأأب املأأامة  يف دطأأارة أأة االمتثأأال  أنشأأئت (598) 

بشأفهنا واالحتكأا  دىل القضأاء يف املسأائ  املتعلقأة على املعلومات ع  البيئة ومشارمة اة هأور يف ا أاذ القأرارات 
 I/7 واملقأرر  vol. 2161, No. 37770, p. 447املرجأع نفسأه  (  1998ه ينوني/ح ينران 25آر وس  الدامنرك  ) إا

 (وECE/MP.PP/2/Add.8) 2002 املتعلق سستعراض االمتثال واملعت د يف اجت اع ااطرا  ااول يف عا 
 /آذار 30نيوينأأورك  )االتفاقيأأة الوحيأأدة لل خأأدرات مأأ   5أنشأأئت اهليئأأة الدوليأأة ملراقبأأة املخأأدرات مبوجأأب املأأامة  (599) 

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515, p. 151(  1961رس ما
 Christian: ؛ انظأر أينضأا  العهد الدويل اخلأاص سحلقأوق املدنيأة والسياسأيةم   28م  املامة  3الفقرة  مثال   انظر (600) 

Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and Realism, 3rd ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2014), p. 219و 
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file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1961_NarcoticDrugs.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1961_NarcoticDrugs.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/PEPS-Share/REFERENCES/1_1966_ICCPR.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/PEPS-Share/REFERENCES/1_1966_ICCPR.pdf
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مأأ  أشأأكال ممارسأأة تلأأك الأأدول الأأت  م ظ أأة موليأأة  شأأكال   مأأ  أجهأأ ة هأأاوا  ج  تكأأونالأأدول  وال
 و(601)تع   ب لك على  و مجاعي يف دطار تلك اهليئة

 ظ أأأأة اتبعأأأأة ملأجهأأأأ ة  تكأأأأونعلأأأأى اهليئأأأأات الأأأأت  أينضأأأأا   13وال ين طبأأأأق مشأأأأروع االسأأأأت تاج  (4)
 13ق مشأروع االسأت تاج وقد استُبعدت اهليئأات الأت  أي أجهأ ة م ظ أات موليأة مأ  نطأاو (602)مولية
ممارسأأأة امل ظ أأأات الدوليأأأة  أمهيأأأةعلأأأى ال ترمأأأ  أن مشأأأارينع االسأأأت تاجات  أأأ    مبأأأا االتسأأأاق دواعيلأأأ

   تفسأأأري الصأأأكوك امل شأأأئة هلأأأ دال في أأأا خيأأأص اتفاقيأأأة فيي أأأاالأأأوارمة يف  تفسأأأريالقواعأأأد سل سأأأبة لتطبيأأأق 
و أأأأ ا ال ينسأأأأتبعد أن مأأأأ  امل كأأأأ  و (3الفقأأأأرة  وال سأأأأي ا  12)انظأأأأر مشأأأأروع االسأأأأت تاج امل ظ أأأأات 
ينقتضأيه اخأتال  احلأال  علأى تصأرحيات  مشأارينع االسأت تاجات  أ    مأع مراعأاة مأامضأ ون انطباق 

 الت  ي أجه ة م ظ ات موليةواملستقلة  يئات اخلرباء 
وتعأأر عبأأارة "م شأأفة مبوجأأب معا أأدة" أن دنشأأاء  يئأأة خأأرباء معي أأة أو اختصاصأأها  أأو  (5)

و ويف معظأأم احلأأاالت  ينكأأون مأأ  الواضأأح مأأا دذا مانأأت مأأ  املعا أأدات  أأدةأمأأر تأأ ص عليأأه معا
و فاللج أة املع يأة سحلقأوق ينصأعب تصأ يفهااالت حأأينضأا   قأد توجأد    الشروط مستوفاة  لك  

االقتصأأأأامينة واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأة  علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال   أأأأي  يئأأأأة أنشأأأأئت بقأأأأرار مأأأأ  م ظ أأأأة 
بعأأأأأد اختصأأأأاص "ال ظأأأأأر" يف بعأأأأض "البالغأأأأأات" مبوجأأأأأب لكأأأأأ  ُأسأأأأ د دليهأأأأأا في أأأأا   (603)موليأأأأة

الربوتومأأأأأأأول االختيأأأأأأأاري امللحأأأأأأأق سلعهأأأأأأأد الأأأأأأأدويل اخلأأأأأأأاص سحلقأأأأأأأوق االقتصأأأأأأأامينة واالجت اعيأأأأأأأة 
وتشأأأأك   أأأأ   اهليئأأأأة دحأأأأدى  يئأأأأات اخلأأأأرباء امل شأأأأفة مبوجأأأأب معا أأأأدات سملعأأأأد و (604)والثقافيأأأأة

لأأأأأى ممارسأأأأأة  أأأأأ   اللج أأأأأة معا أأأأأدة تأأأأأ ص ع  أأأأأاك مبأأأأأا أن  13 املقصأأأأأوم يف مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج
مبوجأأأب امل شأأأفة  أأأي ة أأأة االمتثأأأال  ينصأأأعب تصأأأ يفهااختصاصأأأات معي أأأةو و  أأأاك حالأأأة أخأأأرى 

 -بروتومأأأول ميوتأأأو التفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة اإلطارينأأأة بشأأأفن تغأأأري امل أأأا   الأأأت ُأشأأأري دىل دنشأأأائها 
 و(605)م  الربوتومول 18ض  ا  يف املامة  -ؤمتر ااطرا  ملمبوجب قرار 

__________ 

  و11ل 12 ين طبق   ا بصفة خاصة على قرارات مؤمترات الدول ااطرا   انظر مشروع االست تاج (601) 
 تكأونعلى  يئأة خأرباء  مثاال   اما   ة ة خرباء م ظ ة الع   الدولية املع ية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتتشك   (602) 

لل ظأأأأر يف تقأأأأارينر احلكومأأأأات بشأأأأفن  1926عأأأأا  وقأأأأد أنشأأأأئت  أأأأ   اللج أأأأة يف  ومل ظ أأأأة موليأأأأة ا  اتبعأأأأ ا  جهأأأأاو 
مأأأ  احلقأأوقيني البأأأاروين  مأأأ  م أأاطق جغرافيأأأة ونظأأأم قانونيأأأة  عضأأأوا   20 وتتأأفل  مأأأ  واالتفاقيأأات املصأأأدق عليهأأأا

 املعلومأاتو  www.ilo.orgوثقافات خمتلفة  ينعي هم جملس دمارة م ظ أة الع أ  الدوليأة ملأدة ثأالث سأ وات  انظأر 
: يف املوقأأأأأأأأع الشأأأأأأأأبكي للج أأأأأأأأة القأأأأأأأأانون الأأأأأأأأدويل الع أأأأأأأأ  الدوليأأأأأأأأة دىل اللج أأأأأأأأة  املتاحأأأأأأأأة الأأأأأأأأت قأأأأأأأأدمتها م ظ أأأأأأأأة

http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtmlعلأأى  يئأأة  وينشأأك  الفرينأأق العامأأ  املعأأر سالحتجأأاو التعسأأفي مثأأاال   و
 24/7 لأأأسخأأأرباء ينع لأأأون بصأأأفتهم الشخصأأأية  و أأأو فرينأأأق ملفأأأه بوالينتأأأه جملأأأس حقأأأوق اإلنسأأأان مبوجأأأب قأأأرار اجمل

 53 لرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأة  الأأأأدورة الثام أأأأة والسأأأأتون  امللحأأأأق رقأأأأمالواثئأأأأق ا  2013سأأأأبت رب /أينلأأأأول 26 املأأأأؤر 
(A/68/53/Add.1 و) سملعأأر سعتبأأار   يئأأة فرعيأأة مأأ   يئأأات اجمللأأس  لأأيس  يئأأة خأأرباء م شأأفة  أأ ا الفرينأأق العامأأ   و

 وwww.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx انظر  13تاج مشروع االست  املقصوم يف

 و1985 ماينو/رايأ 28املؤر   1985/17ر اجمللس االقتصامي واالجت اعي  القرا (603) 
 املرفأق   اخلأاص سحلقأوق االقتصأامينة واالجت اعيأة والثقافيأةم  الربوتومول االختياري للعهأد الأدويل 15-1املوام  (604) 

 و2008 مانون ااول/مينس رب  10املؤر   63/117بقرار اة عية العامة 

  11)ميوتأأو   فن تغأأري امل أأا بروتومأأول ميوتأأو التفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطارينأأة بشأأة أأة االمتثأأال امل شأأفة مبوجأأب  (605) 
(  أي ة أة United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162( )1997 مانون ااول/مينس رب

 املتعلقأأأأة واآلليأأأأات اإلجأأأأراءات بشأأأأفن 7-  أ/24مأأأأ  الربوتومأأأأول ومبوجأأأأب املقأأأأرر  18أنشأأأأئت مبوجأأأأب املأأأأامة 
 السأأأأأأأأأأأأأأابعة مورتأأأأأأأأأأأأأأه يف ااطأأأأأأأأأأأأأأرا  مأأأأأأأأأأأأأأؤمتر د اعت أأأأأأأأأأأأأأ الأأأأأأأأأأأأأأ ي ميوتأأأأأأأأأأأأأأو   بروتومأأأأأأأأأأأأأأول مبقتضأأأأأأأأأأأأأأى سالمتثأأأأأأأأأأأأأأال

(FCCC/CP/2001/13/Add.3و) 

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
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
http://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://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://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=146737353G71A.9373&profile=bib&uri=link=3100006~!1228314~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F63%2F117&index=ZUNSYMA
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1997_KyotoProtocolUNFCCC.pdf
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2001/13/Add.3
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  أسبقية قواعد املعا دة -2فقرة ال  
تسأأتخد  املعا أأدات مصأأطلحات خمتلفأأة لوصأأ  أشأأكال ع أأ   يئأأات اخلأأرباء امل شأأفة  (6)

 (608)و"التعليقأأأأات"  (607)و"التوصأأأأيات"  (606)علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال  "اآلراء"  مبوجأأأأب معا أأأأدات
 ت تاجاالسأأ مشأأروع  اغأأراض 13وينسأأتخد  مشأأروع االسأأت تاج  و(610)و"ال تأأائج" (609)و"التأأدابري"

التقيي ات الوقائعية واملعيارينأة وينغطي   ا املصطلح مجيع  و(611)  مصطلح "التصرحيات" العا   ا
ذات الصأأألة الأأأت تضأأأطلع إأأأا  يئأأأات اخلأأأرباء امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأداتو وتشأأأ   املصأأأطلحات 

وتكأون و (613)"جتو"ال أا (612)"جتهأاماتالعامة ااخأرى املسأتخدمة في أا خيأص  يئأات معي أة "اال
__________ 

 امللحأق االختيأاري والربوتومأول ؛)ج(7  الفقأرة 42انظر العهد الدويل اخلاص سحلقوق املدنيأة والسياسأية  املأامة  (606) 
 سلعهأأد امللحأأق االختيأأاري والربوتومأأول ؛4 الفقأأرة  5 املأأامة والسياسأأية  ملدنيأأةا سحلقأأوق اخلأأاص الأأدويل سلعهأأد
 و1  الفقرة 9ة املام والثقافية  واالجت اعية االقتصامينة سحلقوق اخلاص الدويل

 مجيأع علأى القضأاء واتفاقيأة؛ 2  الفقأرة 9انظر االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشأكال الت ييأ  الع صأري  املأامة  (607) 
 نوف رب/الثأأأأاين تشأأأأرين  29 نيوينأأأأورك ) الطفأأأأ  حقأأأأوق واتفاقيأأأأة ؛1 الفقأأأأرة  21 املأأأأامة  املأأأأرأة ضأأأأد الت ييأأأأ  أشأأأأكال
1989( )United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531, p. 3) الدوليأة واالتفاقيأة)م(؛ 45  املأامة 
املرجأأأع نفسأأأه  ( )2006 مينسأأأ رب/ااول مأأأانون  20 نيوينأأأورك ) القسأأأري االختفأأأاء مأأأ  ااشأأأخاص مجيأأأع حل اينأأأة

vol. 2716, No. 48088, p. 3)  10تيغأأو سي  مون) البحأأار لقأأانون املتحأدة اامأأم واتفاقيأأة ؛5 الفقأرة  33 امةاملأأ  
 و8  الفقرة 76(  املامة vol. 1833, No. 31363, p. 3( )املرجع نفسه  1982 مانون ااول/مينس رب

  19 املأأامة انظأأر اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ ينب وغأأري  مأأ  ضأأروب املعاملأأة أو العقوبأأة القاسأأية أو الالدنسأأانية أو املهي أأة  (608) 
حل اينأأأة  ؛ واالتفاقيأأأة الدوليأأة4الفقأأرة   40يأأة والسياسأأية  املأأأامة املدن سحلقأأأوق اخلأأاص الأأأدويل والعهأأد؛ 3الفقأأرة 

 ,United Nations( )1990 مأانون ااول/مينسأ رب  18ع الع أال املهأاجرين  وأفأرام أسأر م )نيوينأورك  حقوق مجيأ
Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3 و74(  املامة 

  والفأأأرع 36أعأأال (  الفأأرع احلأأامي عشأأر  الفقأأرة  598املتعلأأق سسأأتعراض االمتثأأال )انظأأر احلاشأأأية  I/7 املقأأرر (609) 
 و14مة املا  لل خدرات الوحيدة واالتفاقية؛ 37  الفقرة الثاين عشر

 605)انظأأر احلاشأأية  ميوتأأو  بروتومأأول مبقتضأأى سالمتثأأال املتعلقأأة ليأأاتواآل اإلجأأراءات بشأأفن 7-  أ/24املقأأرر  (610) 
 وأعال (  املرفق  الفرع اخلامس عشر

 )ب(؛26(  الفصأأأ  الثالأأأث  الفقأأأرة A/70/10) 10الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأة  الأأأدورة السأأأبعون  امللحأأأق رقأأأم انظأأأر  (611) 
 Final report on the impact of findings of the United Nations human rights treaty" :ظأر أينضأا  ان

bodies  "الفقأأرة 5أعأأال (  الصأأفحة  158  )انظأأر احلاشأأية تقرينأأر املأأؤمتر احلأأامي والسأأبعني لرابطأأة القأأانون الأأدويل  
 Report on the implementation of"ي يسأيا(  ؛ واملفوضأية ااوروبيأة للدوقراطيأة مأ  خأالل القأانون )ة أة ف15

international human rights treaties in domestic law and the role of courts" (CDL-AD (2014)036) و أو  
(  2014تشأأأأرين  ااول/أمتأأأأوبر  11-10سأأأأيا يف جلسأأأأتها العامأأأأة املائأأأأة )رومأأأأا  التقرينأأأأر الأأأأ ي اعت دتأأأأه ة أأأأة في ي

 و78  الفقرة 31الصفحة 

 ,Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Meritsانظأر: (612) 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66 ؛Rodley, “The role and impact of 

treaty bodies” أعأال (   590 )احلاشأيةp. 640 ؛A. Andrusevych, and Kern, eds., Case Law of the 

Aarhus Convention Compliance Committee (2004-2014), 3rd ed. (2016), (Lviv, Resource and 

Analysis Center “Society and Environment”, 2011); “Compilation of findings of the Aarhus 

Convention Compliance Committee adopted 18 February 2005 to dateˮ :متأأأأأاح يف  
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Compilation_of_CC_findings.pdf (8 ع عليأأأأأأأه يفاطلُأأأأأأأ 

 (و2016متوو/ينوليه 
 (613) R. Van Alebeek and A. Nollkaemper, “The legal status of decisions by human rights treaty bodies 

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 (   590)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 

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_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://///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
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)036-e
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Compilation_of_CC_findings.pdf
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مأ   أ    يئأة  أاتج لأمهيأة قانونيأة معي أة  دل علأىحبيث ت  دما ضيقة جدا      املصطلحات مث  
أي  يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأأدة   حبيأأأث تشأأأ   تصأأأر   فضفاضأأأة جأأأدا    أو اهليئأأأات

اغأأراض مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا  الأأ ي ين طبأأق علأأى جم وعأأة واسأأعة مأأ   ةم اسأأبملعلهأأا غأأري  مأأا
 .مبوجب معا دات يئات اخلرباء امل شفة 

 يئأأة مأأ  تصأأرينح  أأتج عأأ  التشأأديند علأأى أن أي أثأأر قأأانوين وكأأ  أن ين 2لفقأأرة س وينأأرام (7)
وقبأ  مأ  شأيء  علأى القواعأد احملأدمة الأوارمة  خرباء م شفة مبوجب معا دة  أو أثأر ينتوقأ   أوال  

و وملأب الفأا  مبأريا  اخت يف املعا دة السارينةو ومأ    قأد تكأون  أ   اآلاثر القانونيأة احملت لأة خمتلفأة
اتفاقيأأأة فيي أأأاو وعأأأامة  الأأأوارمة يفأن حتأأأدَّم عأأأ  طرينأأأق تطبيأأأق القواعأأأد املتعلقأأأة بتفسأأأري املعا أأأدات 

مأأأ  أشأأأكال  خاصأأأا   ينعطأأأي املعأأأد العأأأامي لل صأأأطلح الأأأ ي تصأأأ  بأأأه معا أأأدة مأأأا شأأأكال   مأأأا
و (614)قأانوان   على أن التصرحيات م    ا القبي  ليست مل مأة واضحا   التصرينح  أو سياقه  مؤشرا  

مأ  الربوتومأول  5م  املامة  4وين طبق   ا  على سبي  املثال  على مصطلحات "اآلراء" )الفقرة 
االختياري امللحق سلعهد الدويل اخلأاص سحلقأوق املدنيأة والسياسأية( و"االقرتاحأات والتوصأيات" 

 ييأأأ  الع صأأأري( مأأأ  االتفاقيأأأة الدوليأأأة للقضأأأاء علأأأى مجيأأأع أشأأأكال الت 14مأأأ  املأأأامة  8)الفقأأأرة 
  و وقأأد تشأأريمأأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار( 76مأأ  املأأامة  8 و"التوصأأيات" )الفقأأرة

املعا أأدة موضأأع  دىليئأأة خأأرباء مبوجأأب معا أأدة  ومأأ لك هل م ِشأأئةعا أأدة" دىل معا أأدة امل" مل أأة
ء امل شأفة مبوجأب يئأات اخلأرباسلتأايل قأد ملأوو هلصأكني خمتلفأني  و قد تكأون املعا أداتن و  .التفسري

 و(615)أُنشئت مبوجبهامعا دات غري تلك الت  تفسري  يف بعض ااحيان  معا دات
  وصأأأ  اختصاصأأأات خمتلأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  أأأ اولأأأيس مأأأ  الضأأأروري  اغأأأراض  (8)

 يئات اخلرباء امل شفة مبوجب املعا دات سلتفصي و وبوجه عا   تُعت أد تصأرحيات  يئأات اخلأرباء 
علأى تقأارينر الأدول )علأى  معا أدات حقأوق اإلنسأان  علأى سأبي  املثأال  دمأا رما   امل شفة مبوجأب

على البالغات الفرمينة )على سبي  املثأال  "اآلراء"(   سبي  املثال  "املالحظات اخلتامية"( أو رما  
)علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال  "التعليقأأأأات  أو في أأأأا ينتعلأأأأق بت فيأأأأ  املعا أأأأدات املع يأأأأة أو تفسأأأأري ا ع ومأأأأا  

__________ 

 158 )احلاشأية ة القأانون الأدويلرابطأتقرينأر املأؤمتر احلأامي والسأبعني ل  انظأر القانونيأة املؤلفاتيف    ا أمر مقبول ع وما   (614) 
 أعأال (  590احلاشأية انظأر ) Rodley, “The role and impact of treaty bodiesˮ؛ 18   الفقأرة5الصأفحة أعأال (  
p. 639 ؛Tomuschat, Human Rights …  أعأال (   600)احلاشأيةpp. 233 and 267 ؛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 et al., eds. (Leiden/ Boston, 

Martinus Nijhoff Publishers, 2012), pp. 553-575, at p. 559; H. Keller and L. Grover, “General 

comments of the Human Rights Committee and their legitimacy”, in Keller and Grover, UN Human 

Rights Treaty Bodies …  أعأال (   613)انظأر احلاشأيةpp. 116-198, p. 129 ؛Venice Commission, “Report 

on the implementation of international human rights treaties …  أعأال (   611)احلاشأيةp. 30, para. 76 ؛
 .G. Ulfstein and J :  انظأأر7-  أ/24مأأ  بروتومأأول ميوتأأو واملقأأرر  18 ةيف املأأامد" حتدينأأ"لح وفي أأا خيأأص مصأأط

Werksmann, “The 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 

الربوتومأأأول االختيأأأاري للعهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص سحلقأأأوق االقتصأأأامينة واالجت اعيأأأة  مأأأ  2و 1انظأأأر مأأأثال  املأأأامتني  (615) 
 و  املرفق63/117قرار اة عية العامة (  2008مانون ااول/مينس رب   10نيوينورك  )والثقافية 
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أحكأأأا  حمأأأدمة خمتلفأأأة مأأأ  املعا أأأدة حتأأأدم هأأأا  أأأ   التصأأأرحيات ت ظ لأأأئ  مانأأأت و  و(616)"(العامأأأة
  بطرينقة تثري بعأض املسأائ  أو ض  ا   ر املعا دة  صراحة  ما تفسِّ  هنا غالبا  ف أثر ا القانوين   أساسا  

 و(617)دىل معاةتها 13العامة الت ينسعى مشروع االست تاج 

  "أو ممارسة الحقة دىل اتفاق الحقينشري أو  ووو قد ينؤمي" -  3الفقرة اة لة ااوىل م    
يف حأأأد   ينشأأأك أن  ةمبوجأأأب معا أأأد لتصأأأرينح صأأأامر عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفةال وكأأ   (9)

  ا احلكم  ان  31املامة  )ب( م )أ( أو 3الفقرة  وجبممارسة الحقة مباتفاقا  الحقا  أو ذاته  
 .بشأأفن تفسأري املعا أأدة هأاتثبأت اتفاق هممأأ  حقأةممارسأأة الاتفأأاق بأني ااطأرا  أو  قتضأي وجأومين

 املع يأة لج أةمأ  العلأى مشأروع اقأرتاح فع  الأدول ااطأرا     على سبي  املثال  رمُ   ا وقد أمد
الضأ ر  الأدول أو قبأول"متلأة االجتهأامات" الصأامرة ع هأا   مؤما  أن م  شأفنقوق اإلنسان حب

 لج ةالو واقرتاح 31املامة  )ب( م 3الفقرة  وجبتشك  ممارسة الحقة مبأن   إ   االجتهامات
  مان ماآليت:  قوق اإلنسانحب املع ية

في ا ينتعلق بكتلة االجتهامات الصامرة ع  اللج ة  وك  ال ظر دليها سعتبار ا  
سملعأد  "ممارسة الحقة يف تطبيق املعا دة تثبت اتفاق ااطرا  بشأفن تفسأري ا"تشك  

مأ   وكأ   بأدال   م  اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات  أو ()ب(3)31املقصوم يف املامة 
ذلأأك  اعتبأأار أن موافقأأة الأأدول ااطأأرا  علأأى تلأأك االجتهأأامات  أأي الأأت تشأأك   أأ ا 

 و(618)ال وع م  امل ارسة
 هأااللج أة واعت أدت تعليقع أه عدلت   (619)بعض الدول   ا االقرتاح تانتقد وبعد أن (10)

 أأأ ا أن تصأأأرحيات ينؤمأأأد و و (620)31 مأأأ  املأأأامة)ب( 3الفقأأأرة مون اإلشأأأارة دىل  33العأأأا  رقأأأم 
__________ 

 (616) W. Kälin, “Examination of state reports”, in Keller and Grover, UN Human Rights Treaty Bodies … 
 ;G. Ulfstein, “Individual complaints,” ibid., pp. 73-115؛ pp. 16-72أعأال (   613)انظأر احلاشأية 

Mechlem, “Treaty bodies ...  أعأأأأال (   613)انظأأأأر احلاشأأأأيةpp. 922-930 ؛ ااسأأأأاس القأأأأانوين للتعليقأأأأات
  دال أن  أ   امل ارسأة 40م  املامة  4العامة مبوجب العهد الدويل اخلاص سحلقوق املدنية والسياسية  و الفقرة 

 :في ا ينتعلق إيئأات اخلأرباء ااخأرى امل شأفة مبوجأب معا أدات حقأوق اإلنسأان  انظأر أينضا   ستت مقبولة ع وما  
Keller and Grover, “General comments …”  أعال (   614)احلاشيةpp. 127-28و 

؛ p. 639أعأال (   590)انظأر احلاشأية  Rodley, “The role and impact of treaty bodiesˮعلأى سأبي  املثأال   (617) 
Shelton, “The legal status of normative pronouncements … ( أعأال  614انظأر احلاشأية)  pp. 574-575 ؛

A. Boyle and C. Chinkin, The Making of International Law (Oxford, Oxford University Press, 

2007), p. 155و 
)الت امأأأات الأأأدول ااطأأأرا  مبوجأأأب الربوتومأأأول االختيأأأاري امللحأأأق سلعهأأأد الأأأدويل  33مشأأأروع التعليأأأق العأأأا  رقأأأم  (618) 

( 2008آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأطس  18الثانيأأأأأأأأأأأأأأة يف  اخلأأأأأأأأأأأأأأاص سحلقأأأأأأأأأأأأأأوق املدنيأأأأأأأأأأأأأأة والسياسأأأأأأأأأأأأأأية( )الصأأأأأأأأأأأأأأيغة امل قحأأأأأأأأأأأأأأة
(CCPR/C/GC/33/CRP.3)  25  عأأدم مأأأ   ؛ وأعأأرب عأأ   أأأ ا املوقأأ  أينضأأا  17  الفقأأرة 2008آب/أغسأأطس
  دىل pp. 130-132أعأال (   614)انظأر احلاشأية  ”… Keller and Grover, “General comments:   انظرؤلفنيامل

 امل يند م  املراجعوجانب 
 the “Comments of the United States of America on the Human Rights Committee’sمأثال :  انظأر (619) 

‘Draft general comment 33: The Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the 

International Covenant Civil and Political Rights’”, para. 17  17  متأاح 2008تشأرين  ااول/أمتأوبر  
 (و2016متوو/ينوليه  8)اطلع عليه يف  www.state.gov/documents/organization/138851.pdfيف: 

 40  امللحأأق رقأأم سأأتونة والرابعأأالأأدورة ال  الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةتقرينأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان   (620) 
(A/64/40)لد ااول  املرفق اخلامسو  اجمل 

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
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.state.gov/documents/organization/138851.pdf
http://undocs.org/ar/A/RES/64/40
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 وجأبتشأك  يف حأد ذاهتأا ممارسأة الحقأة مبوك  أن معا دات ال  امل شفة مبوجبرباء  يئات اخل
 و(621)31املامة  )ب( م 3الفقرة 

أو تشأأري    وكأأ  أن تأأؤميمعا أأدات  امل شأأفة مبوجأأبرباء  يئأأات اخلأأتصأأرحيات بيأأد أن  (11)
بشفن تفسري املعا دة مبوجأب ااطرا   اتفاقينثبتان  طرا  لأو ممارسة الحقة اتفاق الحق  دىل

  (623)لج أأأةالو   (622)دولاإلمكانيأأأة الأأأو وقأأأد اعرتفأأأت إأأأ   31مأأأ  املأأأامة )أ( أو )ب( 3الفقأأأرة 
أي  وال ينوجأأأد يف الواقأأأع و(625)ؤلفنيمأأأ  املأأأجم وعأأأة مبأأأرية و   (624)القأأأانون الأأأدويل ومأأأ لك رابطأأأة

اتفأاق  ينأؤمي  أو ينشأري  دىلمأ  أن     يئة خرباء م شفة مبوجب معا دةو ع تصرحيا  تصدر  سبب
 وبشفن تفسري معا دة نفسها ااطرا  الحق بني ااطرا  أو ممارسة الحقة تثبت اتفاق

م شأأأفة خأأأرباء  عأأأ   يئأأأةتصأأأرينح صأأأامر  ؤمي  مأأأ  حيأأأث املبأأأدأ  أن ينأأأودذا مأأأان ممك أأأا   (12)
)أ( و)ب( 3الفقأرة  وجأبمب نفسأها طأرا  ل حقأةدىل اتفاق الحق أو ممارسأة المبوجب معا دة 

املعا أدات الأت  ف عظأم .يف امل ارسأة الع ليأة سأهال  حتقيق  أ   ال تيجأة لأيس   ف ن 31م  املامة 
مأ  سأيكون و  .العديند م  ااطرا   ي معا دات تضم ت شئ  يئات خرباء على الصعيد العاملي

ينُعأأرب   أبن أو ضأأ  ا   قبلأأت  صأأراحة  أن مجيأأع ااطأأرا  قأأد دثبأأات  حيأأانالصأأعب يف أغلأأب اا
 .ع  تفسري خاص لل عا دة تصرينح معني هليئة خرباء م شفة مبوجب معا دة

ملّسأأأد  ااطأأأرا  بشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة مأأأا بأأأني السأأأب  امل ك أأأة لتحدينأأأد اتفأأأاق وأحأأأد  (13)
 فضأال   أو ال ظأر يف قأرارات أجهأ ة امل ظ أات الدوليأة   م شفة مبوجأب معا أدةخرباء  تصرينحا هليئة

قأأرارات اة عيأأة العامأأة  علأأى وجأأه اخلصأأوص  وقأأد تشأأري  .مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا قأأرارات عأأ  
   طبأأق  أأ اوين .املعا أأدات امل شأأفة مبوجأأباخلأأرباء   يئأأات دىل تصأأرحيات يةة أو ضأأ  حيصأأر دشأأارة 

قأراري اة عيأة العامأة بشأفن "محاينأة حقأوق اإلنسأان واحلأرايت ااساسأية علأى على سبي  املثأال  
( 2001)29صأأراحة دىل التعليأأق العأأا  رقأأم  انشأأري ين لأأ ين ال  (626)يف سأأياق مكافحأأة اإلر أأاب"

__________ 

 (621) Dörr, “Article 31 …” (  أعال  61  )انظر احلاشيةp. 600, para. 85و 
  احملضأأأر املأأأوج  للجلسأأأة الثانيأأأة اللج أأأة السامسأأة الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأة العامأأأة  الأأأدورة السأأأبعون انظأأر مأأأثال   (622) 

رموم وكأأ  لأأالأأوالايت املتحأأدة: ") 46  الفقأأرة 2015 تشأأرين  الثأأاين/نوف رب 6  (A/C.6/70/SR.22) والعشأأرين 
تشأأأك  أن أو أنشأأأطة  يئأأأة م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدة  يف بعأأأض الظأأأرو    تصأأأرحياتلأأأى عطأأأرا  أفعأأأ  لأأأدول 

 "(و31م  املامة  3الفقرة  تلك الدول( اغراضلممارسة الحقة )
 و3 تاج مشروع االست شرح( م  11انظر الفقرة ) (623) 

 و21  الفقرة 6 الصفحة أعال (  158)انظر احلاشية  ة القانون الدويلرابطتقرينر املؤمتر احلامي والسبعني لانظر  (624) 

 ,”M. Kanetake, “UN human rights treaty monitoring bodies before domestic courtsانظأر مأثال :  (625) 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 67 (2018), pp. 201–232, at p. 218; Mechlem, 

“Treaty bodies …”  أعأال (  613)انظأر احلاشأية pp. 920-921؛ B. Schlütter, “Aspects of human 

rights interpretation by the UN treaty bodies”, in Keller and Grover, UN Human Rights Treaty 

Bodies …  أعأال (   613)انظأر احلاشأيةpp. 289-290؛ E. Klein and D. Kretzmer, “The UN Human 

Rights Committee: the general comments – the evolution of an autonomous monitoring 

instrument”, German Yearbook of International Law, vol. 58 (2015), pp. 189-229, at pp. 205-206; 

Ulfstein and Werksmann, “The Kyoto compliance system …” أعال (   614  )انظر احلاشيةp. 96و 

 68/178و  8احلاشأأأية   5  الفقأأرة 2010مأأانون ااول/مينسأأأ رب   21املأأأؤر   65/221اة عيأأأة العامأأة  اقأأرار  (626) 
 و8احلاشية   5  الفقرة 2013مانون ااول/مينس رب   18املؤر  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/70/SR.22&referer=/english/&Lang=A
http://heinonline.org/HOL/Page?public=false&handle=hein.journals/vantl42&collection=journals&id=911
file://///conf-share1/conf/Groups/PEPS-Share/REFERENCES/3_Ulfstein&Werksmann_Kyoto_Compliance_System.pdf
http://undocs.org/AR/A/RES/65/221
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
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وينعيأأد   و(627)قأوق اإلنسأأان بشأفن عأد  التقيأأد أبحكأا  العهأد أث أأاء حالأة الطأوارئاملع يأة حبلج أة ل
العهأأد الأأدويل اخلأأاص  م صأوص عليهأأا يفالتأأ ا  الأدول سحأأرتا  حقأأوق معي أأة  أتميأأد  ينالقأأرار مأال 
علأى  انق املدنية والسياسية بوصفها غري قابلأة للتقييأد يف أي سأر  مأ  الظأرو   وينشأدمسحلقو 

اسأتخدا  املصأطلحات املسأتخدمة  حلأاالت عأد  التقيأد مأ  خأالل "الطابع االسأتث ائي واملؤقأت"
وع أد حتدينأد  نتيجأة  م  العهد 4ع د تفسري الت ا  الدول مبوجب املامة  29يف التعليق العا  رقم 

وكأأ  أن بأأدون تصأأوينت  وسلتأأايل  اعت أأدت اة عيأأة العامأأة القأأرارين  املأأ مورين قأأد و  و(628)ذلأأك
  دذا مأأأان توافأأأق اآلراء 31املأأأامة  مأأأ أو )ب( )أ( 3الفقأأأرة  وجأأأبمب الحقأأأا   اتفاقأأأا  ذلأأأك ينعكأأأس 

 و(629)سلتفسري ال ي ينتض  ه التصرينح ينشك  قبول مجيع ااطرا 
القتصأامينة واالجت اعيأأة والثقافيأأة  يف تعليقهأأا العأأا  حلقأأوق ااملع يأأة سلج أأة ال وينقأد  تصأأرينح (14)
يف  اإلنسان حقعلى  ض  ا   ت صانم  العهد  12و 11 نياملامت ( ال ي ينفيد أبن2002)15 رقم
علأى  نقأاووبعأد و اتفأاق بأني ااطأرا وكأ  أن حيأدث إأا آخر على الطرينقة الت  مثاال    (630)املاء

قأأأرارا    2015مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   17لعامأأأة يف اة عيأأأة ا اعت أأأدتمأأأدى عأأأدم مأأأ  السأأأ وات  
 هاسسأأأتخدا  اللغأأأة الأأأت اسأأأتخدمت ميأأأا  الشأأأرب املفمونأأأةيف  اإلنسأأأان حأأأق ينُعأأأرِّ بأأأدون تصأأأوينت  

 أأ ا القأأرار دىل اتفأأاق قأأد حييأأ  و  و(631)احلأأق أأ ا تفسأأري  مأأ  أجأأ  15 اللج أأة يف تعليقهأأا العأأا  رقأأم
قبأول مجيأع ااطأرا   ينعأرملا دذا مان توافأق اآلراء  عا    تب31املامة م   )ب( أ( أو)3الفقرة  وجبمب
 و(632)لج ةاللتفسري الوارم يف تصرينح س

__________ 

 امللحأأق رقأأمن   سأأو   الأأدورة السامسأأة واخلالواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان  تقرينأأر الل (627) 
40 (A/56/40)اجمللد ااول  املرفق السامس  . 

 و2املرجع نفسه  الفقرة  (628) 

 رحهو  وش3الفقرة   11انظر مشروع االست تاج  (629) 
الواثئأأأأق الرمسيأأأأة   (2002)15اللج أأأأة املع يأأأأة سحلقأأأأوق االقتصأأأأامينة واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأة  التعليأأأأق العأأأأا  رقأأأأم  (630) 

  رابأأأأع  املرفأأأأق ال(E/2003/22-E/C.12/2002/13) 2  امللحأأأأق رقأأأأم 2003لل جلأأأأس االقتصأأأأامي واالجت أأأأاعي 
بولأأأة ووكأأأ  و )"دن حأأأق اإلنسأأأان يف امليأأأا  وأأأ ح مأأأ  فأأأرم احلأأأق يف م يأأأة مأأأ  امليأأأا  مافيأأأة ومفمونأأأة ومق2الفقأأأرة 

 احلصول عليها م  ال احية املامينة وميسورة التكلفة الستخدامها يف ااغراض الشخصية وامل  لية"(و

للج أأة  15دىل التعليأق العأأا  رقأم  2015مأأانون ااول/مينسأ رب   17املأؤر   70/169قأرار اة عيأأة العامأة ينشأري  (631) 
أعأأال ( وينسأأتخد   630ا  )انظأأر احلاشأأية احلأأق يف امليأأ بشأأفنحلقأأوق االقتصأأامينة واالجت اعيأأة والثقافيأأة ع يأأة سامل

: "تعرت  أبن حق اإلنسان يف احلصول على ميا  الشرب املفمونة ينكفأ  للج يأع  مون متييأ   نفسها اللغة القرار
 ك سلقأدر الكأايف واآلمأ  واملقبأول وامليسأور مأاماي  احلّق يف احلصول على امليأا  لالسأتع ال الشخصأي وامل أ يل وذلأ

 (و2" )الفقرة وماليا  
بشأفن احلأق  70/169(؛ يف حالة القرار 38)-(31  الفقرات )  وشرحه3الفقرة   11انظر مشروع االست تاج  (632) 

علأى   2لفقأرة س املتعلأقتوافأق اآلراء  أنت ب فسأها عأ الايت املتحأدة "الأو   أعأال ( 631يف املاء )انظأر احلاشأية 
دىل آراء اللج أأأة املع يأأأة  ت فقأأأطأسأأأاس أن الصأأأيغة املسأأأتخدمة لتعرينأأأ  احلأأأق يف امليأأأا  والصأأأر  الصأأأحي اسأأأت د

ت جأأأاءيف أي اتفأأأاق مويل أو  ينسأأأبق سهور أأأاوم واالجت اعيأأأة والثقافيأأأة واملقأأأررة اخلاصأأأة   سحلقأأأوق االقتصأأأامينة
الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأة  الأأأدورة السأأأبعون  اللج أأأة الثالثأأأة  أي توافأأأق مويل يف اآلراء" )انظأأأر  معأأأربة عأأأ 
 ولأأأيس مأأأ  الواضأأأح متامأأأا  (و 144ة   الفقأأأر 2015تشأأأرين  الثأأأاين/نوف رب  24( A/C.3/70/SR.55) 55اةلسأأأة 

ينعأأأرت  ساثأأأر أبن القأأأرار ال  اجمأأأرم أتميأأأد موقفهأأأ ع أأأد القيأأأا  بأأأ لك  أأأيالأأأوالايت املتحأأأدة رغبأأأة دذا مانأأأت  مأأأا
 م  حيث مض ونهوتفق مع التعرين   تما   أ  أهنيف حد ذاتهاللج ة  لتصرينح  اصاخل

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
http://undocs.org/AR/A/RES/70/169
http://undocs.org/AR/A/RES/70/169
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
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 صأأامرة عأأ   يئأأات دشأأارة صأأرحية دىل تصأأرحياتلج عيأأة العامأأة أخأأرى ل قأأراراتوتشأأري  (15)
املالحظأأأأأات و الأأأأأدول دىل مراعأأأأأاة التوصأأأأأيات  تأأأأأدعوأو  (633)م شأأأأأفة مبوجأأأأأب معا أأأأأدات خأأأأأرباء

موضأأأوع ت فيأأأ  املعا أأأأدات ذات  ت املع يأأأأة يفعا أأأداامل يئأأأات الصأأأامرة عأأأأ   والتعليقأأأات العامأأأة
م أأأا يف حالأأأة    هنفسأأأ قأأأرارات مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  أن تفعأأأ  الشأأأيءووكأأأ  ل و(634)الصأأألة

مثأأ  و ومأع ذلأك  ين بغأي التعامأ  مأع (635)مبوجأب اتفاقيأة آر أأوس امل شأفة توصأيات ة أة االمتثأال
أي اسأت تاج بشأأفن مأا دذا مانأت ت طأأوي علأى اتفأاق الحأأق  اسأتخالص ر قبأأ  حبأ  أ   القأرارات

 و31م  املامة )ب( )أ( أو 3ممارسة الحقة ل طرا  مبوجب الفقرة  أو
 قاتفأاينشأري  دىل   أو ينؤمي ةمعا د م شفة مبوجبخرباء  دن م ينك  تصرينح  يئةوحىت  (16)

 ذلأك التصأرينح كأونينأن تثبت اتفاق مجيأع ااطأرا  يف املعا أدة  وكأ   ةالحق أو ممارسة الحق
و  أاك  علأى و ال ت شأئ مثأ   أ ا االتفأاق 32املامة  وجبتحديند ممارسة الحقة أخرى مبل ا  مه 

قأأأوق املع يأأأة حبلأأأس حقأأأوق اإلنسأأأان تشأأأري دىل التعليقأأأات العامأأأة للج أأأة جملسأأأبي  املثأأأال  قأأأرارات 
وحأأأأىت لأأأأو مانأأأأت  و(636)اللج أأأأة املع يأأأأة سحلقأأأأوق االقتصأأأأامينة واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأة اإلنسأأأأان أو

عرب ت عتبار ا قراراتتفسري معا دة سل مه ةمث      القرارات  قد تكونعضوينة اجمللس حمدومة  
هليئأأأأأة الدوليأأأأأة ملراقبأأأأأأة سمثأأأأأأال آخأأأأأر و وينتعلأأأأأق 32 املأأأأأامة وجأأأأأبعأأأأأ  ممارسأأأأأة الحقأأأأأة أخأأأأأأرى مب

مأأأ  خأأأالل  32وجأأأب املأأأامة مبيف ممارسأأأة الحقأأأة  عأأأدم مأأأ  الأأأدول شأأأاركفقأأأد و (637)تاملخأأأدرا
ينس ى غر  احلق  املفمونة وغري ا  مع اهليئة يف مقرتحاهتا املتعلقة ننشاء مااختال      الدول 

خأأ  ا بتفسأأري سلأأغ اة أأوم لالتفاقيأأات املتعلقأأة ااهليئأأة  م تقأأدة    (638)مأأ  تأأدابري  فيأأ  الضأأرر
 و(639)سملخدرات وتصرفها خارج نطاق الوالينة امل وطة إا

__________ 

دون تصأأوينت  اعُت أأد بأأ  الأأ ي 2014مأأانون ااول/مينسأأ رب   18املأأؤر   69/166انظأأر قأأرار اة عيأأة العامأأة  (633) 
قأأوق اإلنسأأان بشأأفن احلأأق يف احأأرتا  اخلصوصأأية وشأأؤون املع يأأة حبللج أأة  16العأأا  رقأأم  شأأري دىل التعليأأقين الأأ يو 

)الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  الأأدورة الثالثأأة وااربعأأون  ااسأأرة والبيأأت واملراسأأالت ومحاينأأة الشأأر  والسأأ عة 
 (وفق السامس  املر (A/43/40) 40 امللحق رقم

دون تصأأوينت؛ بأأ عُت أأد  الأأ ي ا2014مأأانون ااول/مينسأأ رب   18املأأؤر   69/157انظأأر قأأرار اة عيأأة العامأأة  (634) 
 تويندون تصو  ي اعُت د بال  2013مانون ااول/مينس رب   18املؤر   68/147  اوقرار 

  عشأر  الفقأرةثأاينالاملرفأق  الفرعأان الثالأث و  أعأال (  598سستعراض االمتثال )انظأر احلاشأية املتعلق  I/7املقرر  (635) 
-V. Koester, “The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision؛ 37

making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)”, in Making Treaties 

Work, Human Rights, Environment and Arms Control, G. Ulfstein and et al., eds. (Cambridge, 

United Kingdom, Cambridge University Press, 2007), pp. 179-217, at p. 203و 

 آذار/ 27املأأأأأؤر   28/19و 2015آذار/مأأأأأارس  26املأأأأأؤر   28/16انظأأأأأر قأأأأأراري جملأأأأأس حقأأأأأوق اإلنسأأأأأان  (636) 
الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة   بأأدون تصأأوينت )تقرينأأر جملأأس حقأأوق اإلنسأأان  للأأ ين  اعُت أأدا  ا2015 مأأارس

 ((وA/70/53) 53الدورة السبعون  امللحق رقم 
 أعال و 599انظر احلاشية  (637) 

م شأأأورات اامأأأم املتحأأأدة  رقأأأم   E/INCB/2009/1) 2009تقرينأأأأأأر اهليئأأأأأة الدوليأأأة ملراقبأأأة املخأأأدرات عأأأ  عأأأا  انظأأأر  (638) 
 P. Gallahue, “International drug control”, in The Practice of؛ انظأر أينضأا  278  الفقأرة (A.10.XI.1 املبيأع

Shared Responsibility in International Law, A. Nollkaemper and I. Plakokefalos, eds. (Cambridge, 

Cambridge University Press, 2017), p. 171, footnote 55و 
 (639) 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. 8; D.R. Bewley-Taylor, International Drug Control: Consensus Fractured 

(Cambridge University Press, Cambridge, 2012), pp. 124-126و 

http://undocs.org/AR/A/RES/69/166
http://undocs.org/AR/A/43/40
http://undocs.org/AR/A/DEC/Decision%20I/7
file://///conf-share1/conf/Groups/PEPS-Share/REFERENCES/3_Barrett_Unique_in_International_Relations_2006.pdf
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ينكأأون إأأا تصأأرينح  يئأأة م شأأفة  وكأأ  أنالسأأب  الأأت  3الفقأأرة  مأأ اة لأأة ااوىل تقيأأد و  (17)
  وذلأأأك مأأأ  التفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة اطأأأرا  املعا أأأدةل وجيهأأأا  مبوجأأأب معا أأأدة 

حلأاالت سؤمي دىل" ينأعبارة "قد تتعلق و  ودىل" ينشريؤمي دىل" و"أو ين"قد  عباريتاستخدا   خالل
 أ   احلالأة  قأد  ويف وااطأرا يه امل ارسة واالتفأاق احملت أ  بأني فيها التصرينح أوال    تليت أيالت 

فهأأي دىل"   ينشأأري"عبأأارة  و أمأا(640)الالحقأأةمبثابأأة حأأاف  مل ارسأة الأأدول ااطأأرا  التصأأرينح ينكأون 
التصأرينح اطأرا  بأني ات أ  احملامل ارسأة الالحقأة واالتفأاق  الأت ينسأبق فيهأا وضأعتغطي احلاالت 

 3الفقأرة وتسأتخد   وامل ارسأة  أ   جمأرم مؤشأر علأى  أ ا االتفأاق أووالت ينشك  فيهأا التصأرينح 
أي ممارسأأة ينتضأأ    التصأأرينح نفسأأه الوضأأح أن تعأأرب عأأ " لكأأي ينمأأ  " شأأري دىل" بأأدال  ينعبأأارة "

و ومأع ذلأك  ال تقتضأي  أ   العبأارة أن ينشأري التصأرينح دىل ممارسأة ااطرا بني الحقة أو اتفاق 
 و(641)ارة صرحيةالحقة أو اتفاق م    ا القبي  دش

 قبوال  ينشك  الت ا  الص ت  الأ افرتاض -  3الفقرة م   لثانيةاة لة ا  
تفسأري املبأني الم ها  بشأفن  ةمبري   فئةاتفاق مجيع ااطرا  يف املعا دة  أو حىت جمرم دن  (18)
عأأأأد  وجأأأأوم  دذا أمكأأأأ  اعتبأأأأارااحيأأأأان دال  أغلأأأأبيف  تصأأأأرينح مأأأأا  أأأأو أمأأأأر ال وكأأأأ  تصأأأأور يف 

مشأأأأروع  مأأأأ  2وتأأأأ ص الفقأأأأرة  ل مأأأأت الصأأأأ توالأأأأدول ااطأأأأرا  الأأأأت مأأأأ   موافقأأأأة   اعرتاضأأأأات
وكأأ  أن ينشأأك  التأأ ا  الصأأ ت مأأ  جانأأب طأأر  : "علأأى مأأا ينلأأي مقاعأأدة عامأأة  10سأأت تاج الا
اة لأأة وال هتأأد   و(642)"ل  ارسأة الالحقأأة ع أدما تسأأتدعي الظأرو  رم فعأأ  مأالأمثأر قبأأوال   أو

  أبي اسأأتث اء مأأ   أأ   القاعأأدة العامأأة  ودمنأأا دىل حتدينأأد  أأ   دىل االعأأرتا 3مأأ  الفقأأرة  الثانيأأة
 وعلى احلاالت ال  وذجية م  تصرحيات  يئات اخلرباءها القاعدة وتطبيق

 كأأأ  عأأأامة توقأأأع أن تتخأأأ  الأأأدول أن مأأأ  غأأأري امل أأأ ا  علأأأى وجأأأه اخلصأأأوص   وينعأأأر (19)
م شأأأفة مبوجأأأب اء خأأأرب  علأأأى حأأأدة تصأأأدر  أي  يئأأأة تصأأأرينحفي أأأا ينتعلأأأق بكأأأ   ااطأأأرا  موقفأأأا  

ومأ  انحيأة أخأرى   و(643)معا دة  سواء مان موجَّهأا  دىل مولأة أخأرى أو دىل مجيأع الأدول ع ومأا  
ن أبمعا أأدات معي أأة  الأأ ي تأأ ص عليأأه مبوجأأب واجأأب التعأأاون   قأأد تكأأون مول أطأأرا  مل مأأة

__________ 

( بشأأأفن الع أأأ  2017)35اللج أأأة املع يأأأة سلقضأأأاء علأأأى الت ييأأأ  ضأأأد املأأأرأة  التوصأأأية العامأأأة رقأأأم انظأأأر مأأأثال   (640) 
سلأأت الأأدول ااطأأرا  ": (CEDAW/C/GC/35) 19اة سأأاين ضأأد املأأرأة  الصأأامرة حتأأدينثا  للتوصأأية العامأأة رقأأم 

شري االعتقام سإللأ ا  وممارسأات الأدول دىل أن و وينم  خالل ممارساهتا  عاما   25  امثر م  تفسري اللج ة تؤيند
"  حيأث تشأري اللج أة   أا مبأامئ القأانون الأدويل العأريف أحأدحظر الع   اة ساين ضأد املأرأة قأد تطأور ليصأبح 

شأأأكلت التوصأأأية العامأأأة الأأأت تأأأدعم القأأأول التأأأايل: "القأأأرارات القضأأأائية و  ممارسأأأات الأأأدول واالعتقأأأام سإللأأأ ا دىل 
 (و2" )املرجع نفسه  الفقرة لتلك الع لية رئيسيا   حاف ا   19 رقم

غأأرض تفسأأري لحتدينأأد ممارسأأة ااطأأرا   دال انمرا   رباء امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات حقأأوق اإلنسأأانم حتأأاول  يئأأات اخلأأ (641) 
 G. Nolte, “Jurisprudence under special regimesعلأى ذلأك يف  معا أدة معي أة  انظأر أمثلأةحكأم مأ  أحكأا  

relating to subsequent agreements and subsequent practice: second report for the ILC Study Group on 

treaties over time”, in Nolte, Treaties and Subsequent Practice,  أعأال (   25)انظأر احلاشأيةpp. 210-

278; Schlütter, “Aspects of human rights interpretation …”أعال (   625احلاشية    )انظرp. 318و 
 و2الفقرة   10انظر مشروع االست تاج  (642) 

؛ p. 97أعأال (   614)احلاشأية  ”… Ulfstein and Werksmann, “The Kyoto compliance system :انظأر  (643) 
Van Alebeek and Nollkaemper, “The legal status of decisions by human rights treaty bodies …ˮ 

 وp. 410أعال (   613)احلاشية 
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  (644)تراعأأأي تصأأأرحيا  صأأأامرا  عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدة وموجهأأأا  سلتحدينأأأد دليهأأأا
 و(645)املتعلقة بتصرفاهتا  وأبن ترم على تلك التصرحيات والبالغاتالبالغات الفرمينة  أو

 مون اإلخالل مبسامهة أخرى -4ة الفقر   
سأأوى املسأأامهة امل ك أأة هليئأأات اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب  13ال ينت أأاول مشأأروع االسأأت تاج  (20)

دىل اتفاقأأات الحقأأة أو  و تشأأري   أمعا أأدات يف تفسأأري معا أأدة مأأا ع أأدما تأأؤمي  أأ   اهليئأأات
 وتأ صو 32واملأامة  31)ب( مأ  املأامة )أ( و(3الفقأرة ) وجأبممارسة الحقة ل طرا  نفسها مب

علأأى أن مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا ال خيأأ  سملسأأامهة الأأت تقأأدمها  أأ   اهليئأأات يف تفسأأري  4الفقأأرة 
 و املعا دات يف دطار والايهتا

أن   أمحأأأأدو سأأأأامينو مايلأأأأوليأأأأة  وال سأأأأي ا يف قضأأأأية أمأأأأدت حمك أأأأة العأأأأدل الدو وقأأأأد  (21)
لغرض تفسري العهد الأدويل اخلأاص  وجيهةالصامرة ع  اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان  التصرحيات

 دىل تشأأري   أو تأأؤميسحلقأأوق املدنيأأة والسياسأأية  بغأأض ال ظأأر ع أأا دذا مانأأت  أأ   التصأأرحيات 
 :31م  املامة  3ااطرا  مبوجب الفقرة  بني اتفاق

مأأ  االجتهأأام  مبأأريا      مّ أأا  دنشأأائهالقأأد طأأورت اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان  م أأ   
علأأى البالغأأات الفرمينأأة الأأت توجأأأه  التفسأأريي  ال سأأي ا يف سأأياق املالحظأأات الأأت تبأأأدينها رما  

 و‘التعليقات العامة‘دليها بشفن الدول ااطرا  يف الربوتومول االختياري  وم لك يف سياق 
أن احملك أأة ليسأأت مل  مأأة أبي حأأال مأأ  ااحأأوال  و أأي متأأارس مهامهأأا ورغأأم  

القضائية  مبواءمة تفسري ا للعهأد الأدويل مأع تفسأري اللج أة لأه  فهأي تأرى أنأه ين بغأي هلأا 
 دينأأالء اعتبأأار مبأأري للتفسأأري الأأ ي أتخأأ  بأأه  أأ   اهليئأأة املسأأتقلة الأأت أنشأأئت خصيصأأا  

تحقيق الوضأوح الأالو  واالتسأاق ب  ا  اامر و وينتعلقلإلشرا  على ت في      املعا دة
ذوي اافأرام الأ ي  أو مأ  حأق عأ  الضأ ان القأانوين  ااساسي للقأانون الأدويل  فضأال  

 و(646)الدول املل مة سالمتثال لاللت امات التعا دينةوم لك م  حق احلقوق املكفولة 
__________ 

التحفظأأات شأأفن مأأ  مليأأ  امل ارسأأة ب 3-2-3  انظأأر املبأأدأ التأأوجيهي هبشأأفن جأأواو حتفأأغ صأأاغتتصأأرينح مثأأ   (644) 
الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة   2011يف عأأا   اللج أأة هاعت دتأأ و أأو مليأأ   شأأرحه( مأأ  3الفقأأرة )و علأأى املعا أأدات  

 و(A/66/10/Add.1) 10مللحق رقم العامة  الدورة السامسة والستون  ا

 C. Tomuschat, “Human Rights Committee”, in The Max Planck Encyclopedia of Publicانظأر:  (645) 

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 

all … would appear to amount to a violation …”) املفوضأأية ااوروبيأأة   وانظأأر أينضأأا  يف  أأ ا الصأأدم
 Report on the implementation ofو Study No. 690/2012ل القأانون )ة أة في يسأيا(  خأالللدوقراطيأة مأ  

international human rights treaties in domestic law and the role of courtsالأ ي اعت دتأه    و أو التقرينأر
 و79-78قراتن ف( ال2014تشرين  ااول/أمتوبر  11-10)روما   املائةالعامة مورهتا يف  في يسياة ة 

 (646) 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  ؛ انظر أينضاJudgment 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. 39 ؛
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 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. 

صأأأأامرة عأأأأ  اللج أأأأة املع يأأأأة حبقأأأأوق اإلنسأأأأان واللج أأأأة املع يأأأأة   الأأأأت أشأأأأارت فيهأأأأا احملك أأأأة دىل تصأأأأرحيات خمتلفأأأأة ,136
 Questions relating to the Obligation to Prosecute orانظأر أينضأا   سحلقأوق االقتصأامينة واالجت اعيأة والثقافيأة؛

Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 101 حيأث تشأري  
 ولتع ينبصامرة ع  ة ة م ا ضة التع ينب ع د حتديند ال طاق ال مر التفاقية م ا ضة ااحملك ة دىل تصرحيات 

http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://www.mpepil.com/
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تصأأرحيات صأأامرة عأأ   أينضأأا  اإلقلي يأأة حلقأأوق اإلنسأأان واهليئأأات احملأأامم وقأأد اسأأتخدمت  (22)
مسأأأاعدة لتفسأأأري املعا أأأدات الأأأت ينطلأأأب م هأأأا  موسأأأيلةمعا أأأدات   م شأأأفة مبوجأأأبخأأأرباء   يئأأأات
م شأأأفة خأأأرباء  عأأأ   يئأأأاتأن التصأأأرحيات الأأأت تصأأأدر  شأأأىتحمأأأامم حمليأأأة  واعتأأأربت و(647)قهأأأاتطبي

  (648)حقأأوق اإلنسأأان  ودن مانأأت غأأري مل مأأة قأأانوان  لتلأأك احملأأامم يف حأأد ذاهتأأا معا أأدات مبوجأأب
فهي مع ذلك "جدينرة أبن ينُعطى هلا وون مبري يف حتديند معد حأق ذي صألة والتحقأق مأ  حأدوث 

 و(649)"انتهاك

__________ 

 (647) The Inter-American Court of Human Rights, Case of the Constitutional Tribunal (Camba 

Campos and Others) v. Ecuador, Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations and 

Costs), 28 August 2013, Series C No. 268, paras. 189 and 191; African Commission on Human 

and 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. 24 (“In interpreting and applying the Charter, the 

Commission … is also enjoined by the Charter and by international human rights standards, 

which include decisions and general comments by UN treaty bodies”); African Commission on 

Human and Peoples’ Rights, Social and 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 (“draws inspiration from the definition of the term ‘forced evictions’ by 

the Committee on Economic Social and Cultural Rights in its General Comment No. 7”); 

European Court of Human Rights: Magyar Helsinki Bizottsag v. Hungary [GC], para. 141  انظأر(
 ;Marguš v. Croatia [GC], No. 4455/10, ECHR 2014 (extracts), paras. 48-50أعأال (؛  341احلاشأية 

Baka 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 70-72  املأؤمتر احلأامي  تقرينأر؛ انظأر أينضأا
 و155-116ات   الفقر 38-29الصفحات أعال (   158)احلاشية  ة القانون الدويلرابطوالسبعني ل

 Report on the implementation of international human“انظأر القأرارات الأت اقتبسأتها ة أة في يسأيا يف  (648) 

rights treaties …”أعأال (   611ية   )احلاشأat para. 76, footnotes 172 and 173 (Ireland, Supreme 

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 

؛ وانظأر 175  الصأفحة 43  الفقأرة (أعأال  158احلاشية ) انون الدويلة القرابطاملؤمتر احلامي والسبعني ل تقرينر (649) 
 ;Germany, Federal Administrative Court, BVerwGE, vol. 134, p. 1, at p. 22, para. 48مأثال : 

Colombia, Constitutional Court, Sentencia T-077/13 (2013), 14 February 2013; India, High Court 

of Delhi, Laxmi Mandal v. Deen Dayal Harinagar Hospital & Ors, WP(C) Nos 8853 of 2008, and 

10700 of 2009 (2010), Judgment of 4 June 2010, para 23; Bangladesh, High Court Division of the 

Supreme Court, Bangladesh Legal Aid and Services Trust and ors v. Government of Bangladesh, 

Writ Petitions No 5863 of 2009, No 754 of 2010, No 4275 of 2010, ILDC 1916 (BD 2010), 8 July 

2010, para 45 ؛ وانظأأر مأ  انحيأأة أخأرىSpain, Tribunal Supremo de Espãna, sentencia núm. 

1263/2018, 17 July 2018, fundamento de derecho séptimo, pp. 23–24و 

file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/2_2013_Constitutional_Court(Canada%20Campos)_v._Ecuador.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/2_2013_Constitutional_Court(Canada%20Campos)_v._Ecuador.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/2_2013_Constitutional_Court(Canada%20Campos)_v._Ecuador.pdf
http://www.achpr.org/communications/decision/218.98/
http://www.achpr.org/communications/decision/218.98/
http://www.achpr.org/communications/decision/218.98/
http://www.achpr.org/communications/decision/218.98/
http://www.achpr.org/communications/decision/155.96/
http://www.achpr.org/communications/decision/155.96/
http://www.achpr.org/communications/decision/155.96/
http://www.achpr.org/communications/decision/155.96/
http://www.achpr.org/communications/decision/155.96/
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/2_2014_Baka_Hungary_E.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2010-IV.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2010-IV.pdf
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.servat.unibe.ch/dfr/bv134001.html
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv134001.html
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv134001.html
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv134001.html
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv134001.html
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv134001.html
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التحفظأأأأأات علأأأأأى شأأأأأفن مليأأأأأ  امل ارسأأأأة بوت اولأأأأت اللج أأأأأة نفسأأأأأها  يف تعليقهأأأأا علأأأأأى  (23)
  مسأأفلة أمهيأأة تصأأرحيات  يئأأات اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات (650)الأأ ي وضأأعته املعا أأدات
 و(651)اإلنسان في ا ينتعلق سلتحفظات حقوق

أأح قأأرارات احملأأامم مائ أأا  سلكامأأ  أمهيأأة تصأأرحيات  (24) اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب   يئأأاتوم توضِّ
آلاثر القانونيأة ال اشأئة عأ  تشأييد جأدار س املتعلقأة الفتأوىويف و معا دات  اغراض تفسري معا أدة

للج أأأة املع يأأأة  سأأأتقرةدل الدوليأأأة دىل "امل ارسأأأة املحمك أأأة العأأأ   أشأأأارتيف اارض الفلسأأأطي ية احملتلأأأة
العهأأد الأأدويل اخلأأاص سحلقأأوق املدنيأأة  أحكأأا  حبقأأوق اإلنسأأان" مأأ  أجأأ  معأأم تفسأأري ا حلكأأم مأأ 

ملأأب أن  معا أأدات امل شأأفة مبوجأأب رباء يئأأات اخلأأتصأأرحيات و وينشأأري  أأ ا دىل أن (652)والسياسأأية
وأن  أأأأ     (653)وسأأأأائ  تفسأأأأري تك يليأأأأة 32امة املأأأأ إأأأأا الأأأأت تصأأأأ  التقدينرينأأأأة لطرينقأأأأةس ُتسأأأأتخد 

املعد العامي لل صطلحات يف السياق الأ ي ورمت   م يف حتدينداتسأن "أينضا   هاوك التصرحيات 
__________ 

 10 الواثئق الرمسية للج عية العامة  الأدورة السامسأة والسأتون  امللحأق رقأم(  2011القانون الدويل ) ة ة تقرينر (650) 
(A/66/10/Add.1و) 

"بطبيعة اامر  دذا ما مان م وطأا  إأ   اهليئأات سألطة ا أاذ القأرارات  وجأب علأى ااطأرا  أن حتأرت  قراراهتأا  لكأ   (651) 
متلأأك  يئأأات الرصأأد  ينصأأدق يف الظأأر  الأأرا   دالّ علأأى احملأأامم اإلقلي يأأة حلقأأوق اإلنسأأانو وسملقابأأ   ال اامأأر ال
يف غأري  مأ  اجملأاالت ااخأرى الأت متلأك فيهأا  ى السلطة القضأائية ال أاذ القأرارات  يف جمأال التحفظأات م أاااخر 

سألطة دبأداء املالحظأاتو ومأ   ّ  فأ ن مأا تتوصأ  دليأه مأ  اسأت تاجات ليسأت مل مأة قأانوان  ومأا علأى الأدول سأأوى 
 (و3-2-3ح املبدأ التوجيهي ( م  شر 3تقيي ها حبس  نية" )املرجع نفسه  الفقرة ) "تراعي"أن 

 (652) 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 
‘ التعليقأأأات العامأأأة‘رء أن ينعتأأأرب أن أوضأأأحت احملك أأأة العليأأأا يف أوسأأأاما بصأأأرينح العبأأأارة مأأأا ينلأأأي: "ينسأأأتطيع املأأأ (653) 

ين بغأأأي االعت أأأام عليهأأأا بوصأأأفها وسأأأيلة تك يليأأأة لتفسأأأري العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص سحلقأأأوق املدنيأأأة ‘ ووو اآلراء‘و
مثل أأأا اقتُأأأبس يف   1994تشأأأرين  ااول/أمتأأأوبر  28والسياسأأأية"و احملك أأأة العليأأأا يف أوسأأأاما  حكأأأم صأأأامر يف 

و 178  احلاشأأية 85أعأأال (  الفقأأرة  158)انظأأر احلاشأية  لرابطأة القأأانون الأأدويل تقرينأر املأأؤمتر احلأأامي والسأأبعني
؛ انظر أينضا  على Japanese Annual of International Law, vol. 38 (1995), at pp. 129-130 :ح أينضا  يفا مت

 Netherlands, Central Appeals Tribunal, Appellante v. de Raad van Bestuur van deسأبي  املثأال  

Sociale Verzekeringsbank متأأاح يف(: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB: 
2006:AY5560 ؛ ومأ  جهأة 2016متوو/ينوليأه  11؛ اطُّلأع عليأه يف)United Kingdom, House of Lords, 

Jones v. Saudi Arabia, 14 June 2006 [2006] UKHL 26 (“no value”) ومأ  جهأة أخأرى  House of 

Lords, A. v. Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 71, paras. 34-36  ( حيأث
ثبأأات اسأأتث ائية مت أأع اسأأتخدا  املعلومأأات اعُت أأد علأأى تصأأرحيات  يئأأة م شأأفة مبوجأأب معا أأدة إلنشأأاء قاعأأدة د

 Court of Appeal, R. (on the application of Al-Skeini) v Secretary of State  و(امل ت عة بواسطة التع ينب

for Defence, application for judicial review (2005) EWCA Civ 1609, (2006) HRLR 7, at para. 

للج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأان مأأأ  أجأأأ  دثبأأأات تطبيأأأقا قأأأانون  31ق العأأأا  رقأأأم حيأأأث يُنستشأأأهد سلتعليأأأو )101
 South Africa, High Court؛ ومأأأأ  جهأأأأة(خأأأأارج احلأأأأدوم اإلقلي يأأأأة 1998حقأأأأوق اإلنسأأأأان لعأأأأا  

Witwatersrand, Residents of Bon Vista Mansions v. Southern Metropolitan Local Council, 2002 

(6) BCLR, p. 625, at p. 629 الفقأرة  )"للتعليقأات العامأة حجيأة مبوجأب القأانون الأدويل"(  مثل أا اقتُأبس يف
أعأأأأال (  ومأأأأ  جهأأأأة أخأأأأرى  158)احلاشأأأأية  تقرينأأأأر املأأأأؤمتر احلأأأأامي والسأأأأبعني لرابطأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل مأأأأ  11

Constitutional Court, Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others 

(No 2) (CCT 8/02) [2002] ZACC 15, paras. 26 and 37 ( حيأأث رفضأأت احملك أأة لتطبيأأق  "املعيأأار
 3ااساسي اامب" ال ي حدمته اللج ة املع ية سحلقأوق االقتصأامينة واالجت اعيأة والثقافيأة يف التعليأق العأا  رقأم 

 E/1991/23-E/C.12/1990/8) 3مللحأأأأق رقأأأأم   ا1991الواثئأأأأق الرمسيأأأأة لل جلأأأأس االقتصأأأأامي واالجت أأأأاعي  )
 ,Japan, Tokyo High Court, Judgment of 15 March 2001 (؛83الصأفحة  (  املرفأق الثالأث Corr.1و

1784 Hanrei Jiho 67, at 74  التعليأأق العأأا  لأأيس تفسأأريا  رمسيأأا  للعهأأد الأأدويل اخلأأاص سحلقأأوق املدنيأأة"(
ي والسأأبعني تقرينأأر املأأؤمتر احلأأاممأأ   87ينقيأأد تفسأأري العهأأد يف اليأأاسن"(  مثل أأا اقتُأأبس يف الفقأأرة  والسياسأأية  وال

 أعال (و 158)احلاشية  لرابطة القانون الدويل

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10/Add.1&referer=/english/&Lang=A
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.12/1990/8&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.12/1990/8/Corr.1&referer=/english/&Lang=E
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اخلأأرباء امل شأأفة   يئأاتتصأأرحيات  و ويف حأأني أن(654)فيأه ويف ضأأوء موضأوع املعا أأدة والغأأرض م هأا"
تصأأأر ت  املعا أأأدة  فهأأأي مأأأع ذلأأأك ال تشأأأك  ممارسأأأة لطأأأر  مأأأ  ااطأأأرا  يف معا أأأداتمبوجأأأب 
 وسفأرتاض أن "خمتلأ  أنشأطة واملسامهة يف التطبيق السليم لل عا أدةرام م ه ينُ   م  املعا دة بتكلي 
مأأأ   38املأأأامة  ( مأأأ )م1دىل الفقأأأرة  أينضأأأا   ُأشأأأري  "املصأأأامر املختلفأأأة تشأأأ    اتلاملعا أأأد  يئأأأات

 يئأات املعا أدات  اامهيأة القانونيأة لتصأرحيات لُتعترب ب لكال ظا  ااساسي حملك ة العدل الدولية  
 و(655)"لتحديند قواعد القانون ا  احتياطي ا  "مصدر 

مأأأأأأ  مشأأأأأأروع  2الفقأأأأأأرة مأأأأأأ  جدينأأأأأأد مأأأأأأا جأأأأأأاء يف هتأأأأأأا" عبأأأأأأارة "يف دطأأأأأأار والايوتؤمأأأأأأد  (25)
أمهيأة تصأرينح صأامر عأ   يئأة خأرباء م شأفة مبوجأب معا أدة حتدينأد أن الت تبأني   13 االست تاج

ة الأأأت تع أأأ  مبوجبهأأأأا مثأأأ   أأأأ   للقواعأأأد امل طبقأأأة مأأأأ   أأأ   املعا أأأأدخيضأأأأع  دةيف تفسأأأري معا أأأ
و امل شأفة مبوجأب معا أدات اخلأرباء م  حيأث املبأدأ علأى مجيأع  يئأات 4الفقرة اهليئاتو وت طبق 

تصأأأرحيات  يئأأأات اخلأأأرباء امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدات يف تفسأأأري  ومأأأع ذلأأأك  فأأأ ن مأأأدى مسأأأامهة
 تخدا  اة عوينتبني م  اس مثل ا  سيكون خمتلفا  " هتااملعا دات "يف دطار والاي

 

__________ 

 و3  الفقرة 12وانظر أينضا  مشروع االست تاج  ؛2 مشروع االست تاج شرح( م  15انظر الفقرة ) (654) 

 (655) C. Chinkin, “Sources”, in International Human Rights Law, 3rd ed., D. Moeckli, S. Shah, S. 

Sivakumaran and D. J. Harris, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2018), pp. 63-85, at pp. 78-80, 

as teachings and also possibly judicial decisions; in that direction also: R. Van Alebeek and A. 

Nollkaemper, “The legal status of decisions by human rights treaty bodies in national law” in Keller  

and Ulfstein, UN Human Rights Treaty Bodies … ( 613انظر احلاشية   ) أعالpp. 408 and 410 ffو 


