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  فورتوالسيد ماتياس  :املقرر

    الفصل الرابع    
 يتعلق بتفسري املعاهدات  فيماقيات الالحقة واملمارسة الالحقةاالتفا

 إضافة    

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

 نص مشاريع االستنتاجات بشأن االتفاقيات الالحقة واملمارسة الالحقة         - جيم     
مؤقتة يف  بتفسري املعاهدات بالصيغة اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة         تعلَّقي فيما

     ............................................دورهتا اخلامسة والستني

        ... 

نص مشاريع االستنتاجات والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة          -٢      
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عليها اليت اعتمـدهتا اللجنـة      نص مشاريع االستنتاجات والتعليقات       ٢-جيم  
  )تابع(بصفة مؤقتة يف دورهتا اخلامسة والستني 

... 

     ٥مشروع االستنتاج 
 إسناد املمارسة الالحقة 

 من سـلوك يف  ٣٢ و٣١ميكن أن تتألف املمارسة الالحقة مبقتضى املادتني        -١
  .ويلتطبيق معاهدة ميكن إسناده إىل طرف من أطراف املعاهدة مبوجب القانون الد

يف ذلك سلوك اجلهات غري التابعة للـدول،          مبا ال يشكل أي سلوك آخر،      -٢
وجيوز مع ذلك أن يكون هذا السلوك ذي . ٣٢ و ٣١ممارسة الحقة مبقتضى املادتني     

 .عالقة يف تقدير املمارسة الالحقة ألطراف املعاهدة

  التعليق   

ميكـن أن تـضع املمارسـة    يتناول مشروع االستنتاج اخلامس مسألة اجلهات اليت         )١(
أن مشروع   "٣٢ و ٣١مبقتضى املادتني   "وتوضح عبارة   . ٣٢ و ٣١الالحقة مبقتضى املادتني    

االستنتاج هذا ينطبق على كل من املمارسة الالحقة بوصفها وسيلة تفسري ذي حجية مبوجب    
ـ        ٣١من املادة    )ب(٣الفقرة الفرعية    ة ، واملمارسة الالحقة بوصفها وسيلة تفـسري تكميلي
 اًإجيابياً   تعريف ٥ من مشروع االستنتاج     ١وتعرف الفقرة   .  من اتفاقية فيينا   ٣٢مبوجب املادة   

 ٣١اجلهات اليت ميكن أن يشكل سلوكها يف تطبيق املعاهدة ممارسة الحقة مبقتضى املـادتني               
يشكل ممارسة الحقة، وإن جازت       ال  بصورة سلبية السلوك الذي    ٢، بينما تبني الفقرة     ٣٢و

  .عانة به يف تقدير املمارسة الالحقة ألطراف معاهدةاالست
... سـلوك   أي  " ، باستخدامها عبـارة   ٥ من مشروع االستنتاج     ١الفقرة  وتقتبس    )٢(

من  )أ(٢، مفردات املادة    "ميكن إسناده إىل طرف من أطراف املعاهدة مبوجب القانون الدويل         
يشمل الفعل واالمتنـاع   "سلوكأي " ومن مث، فإن مصطلح   . )١(املواد املتعلقة مبسوؤلية الدول   

السلوك الذي، مبوجـب    اً   يف سلوك أجهزة الدولة، بل يشمل أيض       عن الفعل وليس حمصوراً   
واإلشارة إىل املواد املتعلقـة  . القانون الدويل، ميكن إسناده على أي حنو إىل طرف يف معاهدة   

__________ 

 أعمـال    تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة عـن       اً،املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي         )١(
؛ ٤الفقرة  ،  ٣٨. ص، اجمللد الثاين، الباب الثاين،      ٢٠٠١حولية جلنة القانون الدويل،      دورهتا الثالثة والستني،  

 لغرض تفسري املعاهدات يف     ،الدولية نظماتالالحق ذي العالقة إىل امل    السلوك   إسنادوسيجري تناول مسألة    
 .مرحلة تالية من األعمال املتعلقة هبذا املوضوع
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" دوليـاً غري مشروع   " تقتضي مع ذلك اشتراط أن يكون السلوك املعين         ال مبسؤولية الدول، 
  .)أدناه )٨(انظر الفقرة (
 )ًحصرا(تأتيه    ال الذي وكشفت حمكمة العدل الدولية عن مثال للسلوك ذي العالقة          )٣(

فقد اعتربت احملكمـة     .سيديدو/الدول األطراف، وذلك يف القضية املتعلقة جبزيرة كاسيكيلي       
 )جنوب غرب أفريقيا سـابقاً    ( ناميبيا   أن االستغالل املنتظم للجزيرة الواقعة على احلدود بني       

من جانب أفراد قبيلة حملية، املاسوبيا، ميكن اعتباره ممارسـة           )ًبيتشواناالند سابقا (وبوتسوانا  
    مامن اتفاقية فيينا إذا )ب()٣(٣١الحقة باملعىن الوارد يف املادة 

 ُربط باعتقاد لدى سلطات كابريفي بأن احلدود اليت رمستـها معاهـدة           "  
 تتبع مسار القنال اجلنويب من تشويب؛ مث ألن سـلطات بيتـشواناالند             ١٨٩٠ عام

للحـدود الـيت رمستـها      اً  كانت على علم تام بذلك، وقبلت ذلك باعتباره تأكيد        
  .)٢("املعاهدة

 سلوك يف تطبيق املعاهدة     أي بإشارهتا إىل    اً،تقصد ضمن   ال ١ومع ذلك، فإن الفقرة       )٤(
عاهدة، بأن أي سلوك من هذا القبيل يشكل بالضرورة، يف حالة           ميكن إسناده إىل طرف يف امل     

قـد  "هو الغرض من استخدام عبـارة       وهذا  . املعاهدةبعينها، ممارسة الحقة ألغراض تفسري      
 مع  يتعلق بسلوك أجهزة الدولة الذي قد يتناىف        فيما وهذا التوضيح مهم بوجه خاص    ". تتألف

  .نة، ويفضي بالتايل إىل لُبس يف سلوك الدولةموقف رمسي معلن من الدولة إزاء مسألة معي
 أن يتنـاول بـصورة      ٥ إذا كان يتعني على مشروع االستنتاج       ما وناقشت اللجنة   )٥(

حمددة مسألة الظروف اليت يكون يف ظلها سلوك أجهزة الدولة ذي عالقة باملمارسة الالحقة              
ء اللجنة إىل صعوبة التمييز هذا الصدد، أشار العديد من أعضا  ويف.املعاهداتألغراض تفسري   

بالنظر إىل الفروق الكبرية اليت تطبع التنظيم الداخلي        سيما    ال بني أجهزة الدولة الدنيا والعليا،    
املعيار الوجيه ليس مكانة اجلهاز املعين يف هـرم الدولـة،            إىل أن اً  وأُشري أيض . إلدارة الدول 

إىل تعقـد  وبالنظر . بعينهابيق أية معاهدة ما هو الدور الفعلي هلذا اجلهاز يف تفسري وتط  بقدر
ينبغي تناول هذه املسألة يف مـنت         ال السيناريوهات املمكنة وتنوعها، خلصت اللجنة إىل أنه      

 .، بل يف التعليق عليه٥مشروع االستنتاج 

وبطبيعة احلال، فإن املمارسة الالحقة للدول يف تطبيق معاهدة ميكن أن يؤديها كبار               )٦(
ومع ذلـك، وبـالنظر إىل أن   .  من اتفاقية فيينا   ٧حلكوميني املشار إليهم يف املادة      املسؤولني ا 

يطبقها يف العادة هؤالء املسؤولون السامون، فـإن احملـاكم واهليئـات              ال معظم املعاهدات 
 بشروط معينة، أن يشكل     اً،القضائية الدولية قد أقرت بأن سلوك السلطات الدنيا ميكن أيض         

وبناء عليه، فقد أقرت حمكمة العدل الدوليـة يف         . عالقة بتطبيق معاهدة  ممارسة الحقة ذات    
__________ 

)٢( Case concerning Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, 
1045, p. 1095, para. 74. 
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 من قانون اجلزيرة ينبغي ٥٩ أن املادة حبقوق رعايا الواليات املتحدة يف املغربالقضية املتعلقة  
ويؤكـد  . )٣(أن تفسر بصورة مرنة يف ضوء عدم اتساق ممارسة السلطات اجلمركية احملليـة            

ت التحكيم أن املمارسة الالحقة ذات العالقة ميكن أن ُتـستمد مـن            االجتهاد القضائي هليئا  
قرار هيئة التحكيم املتعلق بالديون اخلارجية ألملانيا، اعتربت          ويف .املسؤولني يف الرتب الدنيا   

اهليئة أن رسالة موجهة من بنك إنكلترا إىل اإلدارة االحتادية األملانية للديون تعد مبثابة ممارسة               
قضية النظام الضرييب الذي حيكم املعاشات التعاقديـة املدفوعـة            ويف .)٤(القةالحقة ذات ع  

للمسؤولني املتقاعدين من اليونسكو واملقيمني يف فرنسا، قبلت هيئة التحكيم، مـن حيـث              
املبدأ، ممارسة إدارة الضرائب الفرنسية بعدم جباية الضرائب على املعاشات التعاقدية ملوظفي            

ومع ذلك، فقد اعتربت هيئة التحكيم يف هناية    . ممارسة الحقة ذات عالقة   اليونسكو باعتبارها   
املطاف أن بعض اإلعالنات الرمسية املخالفة لذلك والصادرة عن سلطة أعلى هي احلكومـة              

 .)٥(الفرنسية، حامسة األثر

وهكذا، يبدو أن ممارسات املسؤولني األقل رتبة واحملليني قد تشكل ممارسة الحقـة              )٧(
إذا كانت هذه املمارسة على قدر كاف من عدم االلتباس، وإذا كـان             ‘ بيق معاهدة يف تط ‘

 .)٦( افتراض اطالع احلكومة على هذه املمارسة وعدم نقضها يف مدة زمنية معقولةممكناً

ومل تر اللجنة أن من الضروري تقييد نطاق السلوك ذي العالقـة بإضـافة عبـارة                  )٨(
قد سبق أن اقترح املقرر اخلاص هذا من أجل أن ُيـستبعد            و. )٧(‘ألغراض تفسري املعاهدات  ‘

سلوكُُ ميكن إسناده لدولة لكن الغرض منه ليس التعبري         " املمارسة الالحقة "من نطاق مصطلح    
بيد أن اللجنة اعتربت أن اشـتراط  . )٨(عن موقف ذي عالقة لتلك الدولة إزاء تفسري معاهدة        

__________ 

)٣( Case concerning Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United 
States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1952, 176, p. 211. 

)٤ ( 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, 16 May 1980, XIX UNRIAA, 67, pp. 103–104, para. 31. 

)٥( Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in France, 
Award, 14 January 2003, XXV UNRIAA, 231, p. 257, para. 66 and p. 259, para. 74. 

 ,A. Chanaki, L’adaptation des traités dans le temps (Bruylant, 2013), pp. 323–328; R. Gardinerانظر )٦(
Treaty Interpretation (Oxford University Press, 2008), p. 239.; M. Kamto, “La volonté de l’Etat en 
droit international” 310 Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye (2004), 
9, pp. 142–144; O. Dörr, “Commentary on Article 31 of the Vienna Convention” in O. Dörr, K. 
Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, 2012), pp. 555–556, 

para. 78. 

يتعلـق بتفـسري املعاهـدات،       واملمارسـات الالحقـة فيمـا     االتفاقات الالحقة    عن التقرير األولانظر   )٧(
A/CN.4/660، مـشروع   (١٤٤، الـصفحة    ٧٥، الـصفحة    )‘تقريـر األول  ال‘ (٢٠١٣مارس  /آذار ٩

 ).١ الفقرة، ٤ االستنتاج

 .١٢٠، الفقرة ٦٢ة حنفسه، الصف املرجع )٨(
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من شأنه أن يقيـد بقـدر   " يف تطبيق املعاهدة" وجوباً  داخالً أن يكون أي سلوك ذي عالقة     
يتطلـب  " تطبيق املعاهـدة  "أن مفهوم    ومبا.  ذا عالقة  ميكن أن يكون سلوكاً     ما كبري نطاق 

 .)٩(البّين خيرج عن هذا النطاق  أوالتصرف حبسن نية، فإن سوء تطبيق املعاهدة العمد

 اجلملة األوىل إىل أن     وتشري.  من مجلتني  ٥ من مشروع االستنتاج     ٢الفقرة  وتتألف    )٩(
 يف ذلك سلوك اجلهات غري التابعة للـدول،         مبا ،١السلوك، خبالف السلوك املبني يف الفقرة       

من أجـل  " سلوك آخر"عبارة وأضيفت  .٣٢ و٣١يشكل ممارسة الحقة مبقتضى املادتني     ال
الوقت نفسه،   ويف.١ والسلوك املبني يف الفقرة ٢التمييز بوضوح بني السلوك املبني يف الفقرة  

‘ تقـدير ‘ ميكن أن يكـون ذي عالقـة يف          ١رأت اللجنة أن السلوك غري املشمول بالفقرة        
 .املمارسة الالحقة ألطراف معاهدة

سينشأ عن اجلهات املدعوة إىل تطبيق        ما هي" املمارسة الالحقة يف تطبيق معاهدة    "و  )١٠(
غت حمكمة املطالبـات املتعلقـة      وصا. املعاهدة، واليت هي يف العادة الدول األطراف نفسها       

 :القاعدة العامة يف هذا اجملال على النحو التايل الواليات املتحدة - بإيران

إنه ملبدأ من املبادئ املعترف هبا يف تفسري املعاهدات أن تراعى، إىل جانب             "  
بد أن    ال بيد أن هذه املمارسة   . السياق، أية ممارسات الحقة يف تطبيق معاهدة دولية       

يتعلـق بتفـسري      فيما  ممارسة أطراف املعاهدة وممارسة جتسد اتفاق األطراف       تكون
حني أن أحد املشاركني يف مفاوضات التسوية، أي البنك املركـزي،             ويف .املعاهدة

كيان تابع إليران وبالتايل ميكن إسناد ممارسته إليران باعتبارها أحد أطراف إعالنات       
التسوية الفعلية، أي بنوك   ويففاوضات التسويةاآلخرين يف م اجلزائر، فإن املشاركني

 الواليات املتحدة، ليسوا كيانات تابعة حلكومة الواليـات املتحـدة، وممارسـتهم           
 يف إعـالن    ميكن إسنادها يف حد ذاهتا إىل الوالية املتحـدة باعتبارهـا طرفـاً             ال

 .)١٠("اجلزائر

 موضوعة لتجسيد هـذه     ٥اج  واجلملة األوىل من الفقرة الثانية من مشروع االستنت         )١١(
فهي تؤكد الدور األساسي الذي تضطلع به الدول األطـراف يف معاهـدة             . القاعدة العامة 
__________ 

 .من التعليق) ١٨(، الفقرة ٤انظر مشروع االستنتاج  )٩(

)١٠( The United States of America, and others and The Islamic Republic of Iran, and others, Award, 25 
January 1984, No. 108-A-16/582/591 FT, 5 Iran-USCTR (1984), 57, p. 71; similarly The Islamic 
Republic of Iran v. the United States of America, Interlocutory Award, 9 September 2004, No. ITL 
83-B1-FT (Counterclaim), 38 Iran-USCTR (2004–2009), 77, pp. 124–125, paras. 127–128; see 
also International Schools Services, Inc. (ISS) and National Iranian Copper Industries Company 
(NICICO), Interlocutory Award (Dissenting Opinion of President Lagergren), 6 April 1984, No. 
ITL 37-111- FT, 5 Iran-USCTR (1984), 338, 348, 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”. 
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يـستبعد    مـا  وليس يف هذا  . بوصفها سيدة املعاهدة واملسؤولة عن تطبيقها يف هناية املطاف        
عاهدة إذا   من أشكال تطبيق امل     سلوك اجلهات غري التابعة للدول شكالً      إمكانية أن يتخذ أيضاً   

  .)١١( إسناده إىل دولة طرف، عن طريق اإلشراف على سبيل املثالكان ممكناً
  سلوكا٥ً من مشروع االستنتاج ٢مبفهوم الفقرة " سلوك آخر"وميكن أن يكون أي      )١٢(

 وميكن أن يكون هذا السلوك، على وجه اخلصوص، ممارسة لألطراف         .  لعدة جهات  منسوباً
 يف معاهدة بشأن تفسري هـذه        من دولة ليست طرفاً    إعالناً  أو ‘دةيف تطبيق املعاه  ‘تدخل   ال

يتعلـق    فيما هيئة لتسوية املنازعات    أو  من هيئة إشراف على معاهدة     إعالناً  أو ،)١٢(املعاهدة
 من جانب هيئات تقنية كلفتها مؤمترات الدول األطراف         أفعاالً  أو ،)١٣(بتفسري املعاهدة املعنية  

خمتلف أشكال السلوك واإلعالنـات مـن         أو ذ أحكام املعاهدات،  بتقدمي املشورة بشأن تنفي   
 .جانب اجلهات غري التابعة للدول

الواردة يف اجلملـة الثانيـة مـن        " تقدير املمارسة الالحقة  "وينبغي أن ُتفهم عبارة       )١٣(
 من الوقوف على وجود ممارسة الحقـة، وحتديـد           مبعناها العام حبيث تشمل كالً     ٢ الفقرة

 سلوك اجلهات األخرى، مثل املنظمات الدولية       أو وإعالنات. نونية لتلك املمارسة  القيمة القا 
اجلهات غري التابعة للدول، قد تعكس وجود ممارسة الحقة ذات عالقـة لألطـراف يف                أو

ينبغي مع ذلك اخللط بني سلوك اجلهات األخرى الذي يعكس            وال .)١٤(ُتؤذن هبا   أو معاهدة
يف ذلـك     مبـا  ؤذن هبا، مع ممارسة أطراف املعاهدة أنفـسها،       ُي  أو ممارسة الحقة لألطراف  

ميكن أن تساهم     ال ً أطرافا فاألنشطة البحتة للجهات اليت ليست دوالً     . املمارسة املسندة إليها  
 .سوى يف تقدير املمارسة الالحقة ألطراف معاهدة

 ذات عالقة يف  وميكن أن تكون مقررات املنظمات الدولية وقراراهتا وممارساهتا األخرى          )١٤(
من  )ي(وهذا األمر معترف به على سبيل املثال يف الفقرة الفرعية           . حد ذاهتا بتفسري املعاهدات   

__________ 

 ,The United States of America, and others and The Islamic Republic of Iran and othersانظـر   )١١(
Dissenting Opinion of Parviz Ansari, 24 September 1985, No. 108-A-16/582/591-FT, 9 Iran-

USCTR (1985), 97, p. 99 (Award reprinted at 5 Iran-USCTR (1984), 57). 

 للجنة املعنية حبقوق    ٣٣انظر على سبيل املثال مالحظات الواليات املتحدة األمريكية على التوصية العامة رقم              )١٢(
الدويل اخلاص بـاحلقوق    بالعهد   امللحق   ارييربوتوكول االخت التزامات الدول األطراف مبوجب ال    : اإلنسان

: ، متـاح يف املوقـع التـايل       ٣ قرة، الف ١، الصفحة   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ ،املدنية والسياسية 
http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf .ما يتعلق بيان الواليـات املتحـدة        بقدر

ختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنيـة الـذي ليـست             بتفسري الربوتوكول اال  
 مـن  ٢ مبقتضى الفقرة الفرعية "آخراً سلوك" فإنه يشكل ليه،دولة متعاقدة ع  والفيهاً الواليات املتحدة طرف 

 .٥االستنتاج 

 International Law Association, Committee on International Human Rights Law انظر على سبيل املثال )١٣(
and Practice, “Final Report on the Impact of the Findings of United Nations Human Rights Treaty 
Monitoring Bodies”, 71 International Law Association Reports of Conferences (2004), p. 621, 

paras. 21f. 

 .R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford University Press, 2008), p. 239انظر  )١٤(
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بـني    وفيمـا  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تعقد بني الدول واملنظمات الدولية٢املادة  
قواعـد  ‘ارها أحد أشـكال     باعتب‘ املمارسة املكرسة للمنظمة  ‘املنظمات الدولية اليت تشري إىل      

إذا كانت ممارسـة املنظمـات        ما  سوى مبسألة  ٥االستنتاج   يتعلق مشروع   وال .)١٥(‘املنظمة
 .الدولية ميكن أن تدل على ممارسة ذات عالقة من جانب الدول األطراف يف معاهدة

هلا وتقارير املنظمات الدولية على الصعيد العاملي اليت أُعدت بناء على تكليف صادر               )١٥(
 .حبصر ممارسات الدول يف جمال بعينه، ميكن أن تكون هلا حجية كبرية يف تقدير هذه املمارسة

 ١٩٥١فعلى سبيل املثال، يعد دليل اإلجراءات واملعايري لتحديد مركز الالّجئ مبقتضى اتفاقية   
 يعكس ممارسـة الـدول       مهماً عمالً )الدليل( املتعلقني بوضع الالجئني     ١٩٦٧وبروتوكول  

 اليت تتـضمن    ١٥٤٠يسمى مصفوفة القرار      ما ويصدق الشيء نفسه على   . )١٦(رشد إليها وي
لتدابري  )٢٠٠٤(١٥٤٠ بالقرار    جتريه اللجنة التابعة جمللس األمن املنشأة عمالً        منهجياً جتميعاً

ما تتعلق بتنفيذ اتفاقية حظر      وتشكل املصفوفة، بقدر  . )١٧(التنفيذ اليت تتخذها الدول األعضاء    
والتكسينية وتدمري تلـك     )البيولوجية(ث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجية      استحدا

، وكذلك اتفاقية حظـر األسـلحة       )١٨(١٩٧٢ لعام )اتفاقية األسلحة البيولوجية  (األسلحة،  

__________ 

 .سيجري تناول هذا اجلانب من املمارسة الالحقة ملعاهدة يف مرحلة تالية من األعمال املتعلقة هبذا املوضوع )١٥(

 املـتعلقني   ١٩٦٧وبروتوكـول    ١٩٥١دليل اإلجراءات واملعايري لتحديد مركز الالّجئ مبقتضى اتفاقية         ‘انظر   ) ١٦(
، التمهيـد،   HCR/IP/4/Eng/REV.1،  ) الطبعة املعاد حتريرهـا    - ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين (ني  بوضع الالجئ 

الرأي القائل بأن الدليل نفسه يعرب عن ممارسة الدول، فقد رفضته، عن صواب، احملكمة االحتاديـة                 ؛ أما سابعاً
 Semunigus v. The Minister for Immigration & Multicultural Affairs [1999] FCA األسترالية يف قـضية 

422 (1999), Judgment, 14 April 1999, paras. 5–13 ؛ ومع ذلك، فإن الدليل له وزن استداليل كبري باعتباره
من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني اليت تنص       ) ١(٣٥فحجيته قائمة على املادة     .  ملمارسة الدول  اًصحيحاً  بيان

يف ممارسة وظائفهـا،  ...  بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،     تتعهد الدول املتعاقدة    "على أن   
 ". تطبيق أحكام هذه االتفاقيةى وجه اخلصوص بتسهيل مهمتها يف اإلشراف علىوتتعهد عل

مـن  ) ج(٨ ، الفقرة الفرعيـة   S/RES/1540الوثيقة  ) ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٨) (٢٠٠٤(١٥٤٠قرار جملس األمن     ) ١٧(
 شـكلت   ١٥٤٠مـصفوفة القـرار     ‘، فإن   ١٥٤٠بالقرار     املوقع الشبكي للجنة املنشأة عمالً     املنطوق؛ وحسب 

 لتنظيم املعلومات املتعلقة بتنفيذ الدول األعضاء لقرار جملـس          ١٥٤٠بالقرار    الوسيلة األساسية للجنة املنشأة عمالً    
 http://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml (accessed 24،(...)١٥٤٠األمــن 

July 2013). 

والتكسينية وتـدمري تلـك األسـلحة       ) البيولوجية(اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية         ) ١٨(
، ١٩٧٢أبريـل  / نيـسان ١٠وقعت يف لندن وموسكو وواشـنطن العاصـمة يف   ) (اتفاقية األسلحة البيولوجية  (

ـ / آذار ٢٦ودخلت حيز التنفيذ يف      ، ١٠١٥، سلـسلة معاهـدات األمـم املتحـدة، اجمللـد            )١٩٧٥ارس  م
 .١٦٣، ١٤٨٦٠ رقم
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 للممارسة الالحقة للدول األطراف يف تينـك االتفـاقيتني          ، إثباتاً )١٩(١٩٩٣  لعام الكيميائية
 .)٢٠( هلاوتقييماً

 يف تقدير املمارسة الالحقة      مهماً  أن تؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً      وميكن أيضاً   )١٦(
ومن األمثلة الواردة يف هذا الـصدد جلنـة الـصليب األمحـر          .لألطراف يف تطبيق معاهدة   

فعالوة على تنفيذ جلنة الصليب األمحر الدولية والية عامة كلفتها هبا اتفاقيـات             . )٢١(الدولية
تقدم اللجنة من حني آلخـر تفـسريات توجيهيـة           ،)٢٢(م األساسي للحركة  جنيف والنظا 

التفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية باالستناد إىل تكليف صـادر مبوجـب النظـام             
مـن   )ز)(٢(٥وتنص املـادة    . )٢٣(األساسي حلركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدوليني      

 :يلي  ماالنظام على

 لنظامها األساسي، علـى     دولية للصليب األمحر، وفقاً   يتمثل دور اللجنة ال   "  
العمل على فهم ونشر القانون الدويل اإلنساين        )ز((...):  يلي  فيما وجه اخلصوص 

  ".الواجب التطبيق يف الرتاعات املسلحة، وإعداد أي تطوير له
 ٢٠٠٩  عـام   إىل هذه الوالية، نشرت اللجنة الدولية للصليب األمحـر يف          واستناداً  

 ملفهوم املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية مبوجـب القـانون اإلنـساين              تفسريياً يالًدل‘
مستندة إىل حتليل للممارسات التعاهدية والعرفيـة        ‘عملية خرباء ‘والدليل نتاج   . )٢٤(‘الدويل

يعكس املوقف املؤسسي للجنة الدولية للصليب األمحر بشأن السبل اليت ينبغي           ‘للدول، وهو   
هذا السياق، جتدر اإلشارة مع ذلك إىل أن   ويف.)٢٥(‘ري القانون اإلنساين الدويل القائم هبا تفس 

وبينما يـذكّر    .الدول قد كررت تأكيد دورها األساسي يف تطوير القانون اإلنساين الدويل          
 عن املؤمتر الدويل احلادي والثالثني للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر              الصادر ١القرار  

__________ 

اتفاقيـة حظـر    (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة             )١٩(
 ٢٩، ودخلت حيـز التنفيـذ يف        ١٩٩٣يناير  / كانون الثاين  ١٣وقعت يف باريس يف     ) (األسلحة الكيميائية 

 .٣١٧، ٣٣٧٥٧، الرقم ١٩٧٤سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد ) ١٩٩٧أبريل /اننيس

 .R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford University Press, 2008), p. 239 انظر عموماً )٢٠(

)٢١( H.-P. Gasser, “International Committee of the Red Cross (ICRC)”, Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law, http://www.mpepil.com (accessed 24 July 2013), para. 20. 

  .٢٥املرجع نفسه، الفقرة  )٢٢(

، بالـصيغة املعدلـة     ١٩٨٦  عـام  اعتمده املؤمتر الدويل اخلامس والعشرون للصليب األمحر يف جنيـف، يف           )٢٣(
ــة يف  (www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf ،٢٠٠٦ و١٩٩٥ يف ــر مطالع  ٢٤آخ

 ).٢٠١٣يوليه /متوز

، النـسخة اإللكترونيـة     ‘)٢٠٠٩(يف األعمال العدائيـة      املشاركة املباشرة ‘اللجنة الدولية للصليب األمحر،      )٢٤(
آخر مطالعة   (www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf: اإلنكليزية متاحة يف العنوان التايل    

 . من النص اإلنكليزي١٠، الصفحة )٢٠١٣يوليه / متوز٢٤يف 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة  )٢٥(
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يـشدد   ‘، فإنه ‘ألدوار املهمة اليت تضطلع هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر        با‘ ٢٠١١ لعام
  .)٢٦(‘على الدور األساسي للدول يف تطوير القانون اإلنساين الدويل

وهناك مثال آخر على سلوك اجلهات غري التابعة للدول الذي ميكـن أن يكـون ذا        )١٧(
وهو مبـادرة    )The Monitor( ‘املرصد‘عالقة بتقدير املمارسة الالحقة للدول األطراف هو        

ويتـصرف   .‘حتالف الذخائر العنقودية  ‘و ‘مشتركة بني احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية      
التفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل      )٢٧(‘عنظام مراقبة حبكم الواق   ‘بوصفه   ‘املرصد‘

، واتفاقية الذخائر   ١٩٩٧  لعام )٢٨()ااتفاقية أوتاو (األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام       
وُيِعد مرصد الذخائر العنقودية قوائم جرد لبيانات       . )٢٩(٢٠٠٨  لعام )اتفاقية دبلن (العنقودية  

وممارسات الدول األطراف واملوقعة، وحيدد، يف مجلة أمور، مسائل تفسريية تتعلق باتفاقيـة             
 .)٣٠(دبلن

أن باستطاعة اجلهات غـري      "املرصد"ر و ويظهر مثاال اللجنة الدولية للصليب األمح       )١٨(
التابعة للدول أن تقدم أدلة قيمة على املمارسات الالحقة لألطراف، وتسهم يف تقييم هـذه               

ومع ذلك، فاجلهـات غـري    .األدلة، بل وباستطاعتها أن تسعى إىل تشكيل تلك املمارسات   
 .التابعة للدول قد تسعى إىل حتقيق غاياهتا اخلاصة اليت قد ختتلف عن غايات الدول األطراف              

 .بد من مراجعته بصورة نقدية  القد ينتج عنه حتيز يف تقييماهتا،  ماوهذا

 ٥ يف نص مشروع االستنتاج إذا كان ينبغي هلا أن تشري أيضاً  ماًوحبثت اللجنة أيضا    )١٩(
الذي جيوز أن يكـون ذا        ...السلوك اآلخر " على   بوصفها مثاالً  "املمارسة االجتماعية "إىل  

ومراعاة من اللجنة للشواغل الـيت      . )٣١("ةعالقة يف تقدير املمارسة الالحقة ألطراف املعاهد      

__________ 

 تعزيز احلماية القانونيـة     - ١القرار  : ٢٠١١اللجنة الدولية للصليب األمحر، املؤمتر الدويل احلادي والثالثون          )٢٦(
 /http://www.icrc.org/eng/resources ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١لضحايا الرتاعات املـسلحة،     

documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm)  ــة يف ــر مطالع  ٢٤آخ
 ).٢٠١٣يوليه /متوز

 ).٢٠١٣يوليه / متوز٢٤آخر مطالعة يف  (http://www.the-monitor.orgانظر  )٢٧(

 ١٨اعتمـدت يف    (اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام              )٢٨(
، سلسلة معاهدات األمم املتحـدة،      )١٩٩٩مارس  / آذار ١، ودخلت حيز التنفيذ يف      ١٩٩٧سبتمرب  /أيلول
 .٣٥٥٩٧، رقم ٢٠٥٦اجمللد 

) ٢٠١٠ أغـسطس / آب ١، ودخلت حيز التنفيذ يف      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠اعتمدت يف   (اتفاقية الذخائر العنقودية     ) ٢٩(
 .٤٧٧١٣سلسلة معاهدات األمم املتحدة، رقم 

     ,Cluster Munitions Monitor (2011) انظر على سبيل املثال )٣٠(
http://www.theonitor.org/cmm/2011/pdf/Cluster_Munition_Monitor_2011.pdf (accessed 24 July 

2013), pp. 24–31. 

 .بعدها  وما١٢٩ أعاله، الفقرة ٧انظر التقرير األول، احلاشية  )٣١(
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أعرب عنها العديد من أعضائها إزاء معىن ذلك املفهوم ووجاهته، ارتأت اللجنـة أن مـن                
 .يف التعليق ‘للممارسة االجتماعية‘اول مسالة الوجاهة املمكنة األفضل تن

القبـول  ‘واعتربت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان يف بعـض املناسـبات أن               )٢٠(
 .مفيدة لغرض تفسري املعاهـدات     )٣٣(‘التغريات االجتماعية الرئيسية  ‘و)٣٢(‘االجتماعي املتزايد 

 يف ظـل مرتبطـاً   ‘القبول االجتماعي‘  أو‘ماعيةبالتغريات االجت‘ومع ذلك، فإن االحتجاج   
ويصدق هذا بوجه خاص على القضيتني املهمتني لكل من         . )٣٤(هناية املطاف مبمارسة الدول   

Dudgeon v. the United Kingdom
Christine Goodwin v. the United Kingdomو )٣٥(

)٣٦(. 
إزاء اً  متزايـد تساحماً"ناك ، خلصت احملكمة إىل أن هDudgeon v. the United Kingdomففي 

يف الغالبية العظمى من الدول األعضاء يف       ‘من خالل اإلشارة إىل أنه       "السلوك اجلنسي املثلي  
التعامل مع املمارسات اجلنسية املثلية، مـن النـوع         اً  مناسب  أو ًيعد ضروريا   مل جملس أوروبا، 

ي عليها جـزاءات القـانون      املعروض اآلن على احملكمة، باعتبارها يف حد ذاهتا مسألة تسر         
تغض الطرف عن التغريات املـشهودة الـيت        "تستطيع أن     ال ، وبالتايل فإن احملكمة   ‘اجلنائي

وأشارت احملكمة كذلك إىل    . )٣٧(‘حدثت يف هذا الصدد يف القانون الداخلي للدول األعضاء        
 .)٣٨("نفاذ القانو الشمالية ذاهتا قد امتنعت يف السنوات األخرية عن إنأيرلنداالسلطات يف "أن 
 لألدلة الواضحة اليت"، أولت احملكمة أمهية Christine Goodwin v. the United Kingdom ويف
نزاع فيها على وجود توجه دويل مستمر ليس فقط لصاحل زيـادة القبـول االجتمـاعي               ال

ري اهلويـة   ملغايري اهلوية اجلنسية، بل لصاحل احلماية القانونية للهوية اجلنسية اجلديدة ملغـاي           
 .)٣٩(‘التحوُّلاجلنسية بعد عملية 

__________ 

)٣٢( Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11 July 
2002, Application No. 28957/95, ECHR 2002-VI, para. 85. 

  .١٠٠املرجع نفسه، الفقرة  )٣٣(
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12 December 2006, Application No. 13378/05, ECHR 1064, para. 57; Shackell v. the United 
Kingdom, Decision on Admissibility, 27 April 2000, Application No. 45851/99, para. 1; Schalk 
and Kopf v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 24 June 2010, Application No. 

30141/04, para. 58. 

)٣٥( Dudgeon v. the United Kingdom, Judgment (Merits), 22 October 1981, Application No. 7525/76, 
Series A No. 45, in particular para. 60. 

)٣٦( Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11 July 
2002, Application No. 28957/95, ECHR 2002-VI, in particular para. 85. 

)٣٧( Dudgeon v. the United Kingdom, Judgment (Merits), 22 October 1981, Application No. 7525/76, 
Series A No. 45, para. 60. 

 .املرجع نفسه )٣٨(

)٣٩( Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11 July 
2002, Application No. 28957/95, ECHR 2002-VI, para. 85, see also para. 90 
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وهكذا، فإن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تتحقق من أن التطورات االجتماعية             )٢١(
ويصدق هذا الشيء على سبيل املثال على القضايا املتعلقة          . يف ممارسات الدول   ًتنعكس فعال 

املتعلقة باحلقوق املزعومـة لـبعض      القضايا    ويف )٤٠(باألطفال املولودين خارج نطاق الزواج    
يف مكان إقامة مؤقتة ختصصه البلديات لكي تتمكن هذه الشعوب          ) ‘الغجر‘(شعوب الروما   

 .)٤١(من مواصلة منط عيشها القائم على الترحال

يف حد ذاهتا، ليست كافية  )الالحقة(وميكن أن نستنتج أن جمرد املمارسة االجتماعية       )٢٢(
ومع ذلك، فقد اعترفت احملكمة األوروبية       .ت عالقة بتطبيق معاهدة   لتشكل ممارسة الحقة ذا   

يف تقـدير   اً  حلقوق اإلنسان يف بعض املناسبات باملمارسة االجتماعيـة باعتبارهـا إسـهام           
  .الدول ممارسة

        

  

__________ 
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