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 مالحظة
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 25 2-1  ............................................................................ (  تامالتحىلظات على املعاهدات ) - الرابا 
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 25 1  .......... ظات نز املبادئ التوجيهية ال  يتألف منها دليل املمار ة، يليه مرفق بشأن احلوار املتعلق للتحىل  -1
نةةةةز دليةةةةل املمار ةةةةة، متضةةةةمنا  مقدمةةةةة، واملبةةةةادئ التوجيهيةةةةة والتعليقةةةةات عليهةةةةا، ومرفقةةةةا  عةةةةن احلةةةةوار املتعلةةةةق   -2
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 44  ............................................................................ التعاريف  -1
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 49  .............................................................................. التعليق 
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 51  .............................................................................. التعليق 
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 112  .............................................................................. التعليق 
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 123  .............................................................................. التعليق 
 127  ................................................................. ظائف اجلهة الوديعة و  2-1-7
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 133  ......... عاهدة تحىلظات ال  تتاغ عند التوقيا على امل ُيشرتط فيها أتكيد ال  حلاالت ال  ال ا  2-2-2
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 134  .............................................................................. التعليق 
 135  .......................................................  ل التأكيد الرمس  للتحىلظات ر  2-2-4

 135  .............................................................................. التعليق 
 135  .............................................................. املتأ ر وغ التحىلظات  ل  2-3

 135  .............................................................................. التعليق 
 141  ............................................................ بول لوغ التحىلظ املتأ ر ق  2-3-1

 141  .............................................................................. التعليق 
 142  ........................................ هلة لوغ االعرتاض على التحىلظ املتاغ متأ را  م  2-3-2

 142  .............................................................................. ليق التع 
 143  ............ تعديل األثر القانون للمعاهدة بو ائل غأ التحىلظات  دود إم انية ا تبعاد أو ح  2-3-3

 143  .............................................................................. التعليق 
 144  ................................................................. و يا نااق التحىلظ ت  2-3-4

 144  .............................................................................. التعليق 
 147  ................................................ إلجراءات ا الة لإلع انت التىلسأية ا  2-4

 147  .............................................................................. التعليق 
 147  ............................................................  ل اإلع انت التىلسأية ر  2-4-1

 147  .............................................................................. التعليق 
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 148  .............................................................................. التعليق 
متعلقةةة بتةةوغ اإلعةة انت    دويل علةةى انتهةةاك قواعةةد دا ليةةة دم ترتةةب أ  أثةةر علةةى التةةعيد الةة عةة  2-4-3

 148  ............................................................................ التىلسأية 
 148  .............................................................................. التعليق 
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 148  .............................................................................. التعليق 

 149  ............................................................ ب غ اإلع انت التىلسأية إ  2-4-5
 149  .............................................................................. التعليق 

 149  .................. دم لزوم أتكيد اإلع انت التىلسأية ال  تتاغ عند التوقيا على املعاهدة ع  2-4-6
 150  .............................................................................. التعليق 
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 11 األطراف  املتعدةة الصكوك 
 

 

 املشاو إليها يف هذا اجمللد  الصكوك املتعدةة األطراف

 املتدر   

 ت وية املناز ات الدولية ابلوسائ  ال لاية 

 .British and Foreign State Papers, 1814-1815, vol. II, p. 3  (1815حزيران/يونيه  9تامية ملؤمتر فيينا )فيينا، قة ا الوثي

معاهةةةدة التحةةةالف ضةةةد بةةةوانبرت املربمةةةةة بةةةني برو ةةةيا وبرياانيةةةا العظمةةةى ورو ةةةةيا 
 (1815آذار/مارس  25والنمسا )فيينا، 

 Ibid., p. 443. 

 ,F. L. Israel (ed.), Major Peace Treaties of Modern History  (1856آذار/مارس  30)لريس،  1856معاهدة لريس لعام 
1648-1967, vol. II, New York, Chelsea House, 1967, 
p. 947. 

 ,League of Nations, Official Journal, No. 1, February 1920  (1919حزيران/يونيه  28عهد عتبة األمم )فر ا ، 
p. 3. 

براينةد( )لريةةس،  -رب كةأداة للسيا ةةة الوطنيةة )ميثةاق كيلةوغ املعاهةدة العامةة لنبةذ احلة 
 (1928آب/أغساس  27

 Ibid., Treaty Series, vol. XCIV, No. 2137, p. 57. 

 26التةةةك العةةةام للتح ةةةيم )تسةةةوية املنازعةةةات الدوليةةةة للو ةةةائل السةةةلمية( )جنيةةةف، 
 (1928أيلول/ بتمرب 

 Ibid., vol. XCIII, No. 2123, p. 343. 

نيسةان/أبريل  30املعاهدة األمري ية املتعلقة للتسوية السلمية )ميثاق بوغوت( )بوغوت، 
1948) 

 United Nations, Treaty Series, vol. 30, No. 449, p. 55. 

س،  التةةةك العةةةام املةةةنقح لتسةةةوية املنازعةةةات الدوليةةةة للو ةةةائل السةةةلمية )ليةةةك    سةةة 
 ( 1949نيسان/أبريل  28يورك، نيو 

 Ibid., vol. 71, No. 912, p. 101. 

نيسةةان/أبريل  29االتىلاقيةةة األوروبيةةة لتسةةوية املنازعةةات للو ةةائل السةةلمية ) رتا ةةبورغ، 
1957 ) 

 Ibid., vol. 320, No. 4646, p. 243. 

 يها إل االمتيازات واحلصاانت، والعالقات الديلوماسية والقنصلية، وما

 United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15, and  (1946رباط/فرباير  13قية امتيازات األمم املتحدة وحتاانهتا )نيويورك، ىلاات
vol. 90, p. 327. 

تشةةرين الثةةان/نوفمرب  21اتىلاقيةةة امتيةةازات الوكةةاالت املتختتةةة وحتةةاانهتا )نيويةةورك، 
1947) 

 Ibid., vol. 33, No. 521, p. 261. 

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95  (1961نيسان/أبريل  18اتىلاقية فيينا للع قات الدبلوما ية )فيينا، 

الربوتوكةةةةول اال تيةةةةار  التىلاقيةةةةة فيينةةةةا للع قةةةةات الدبلوما ةةةةية املتعلةةةةق لكتسةةةةاب 
 (1961نيسان/أبريل  18اجلنسية )فيينا، 

 Ibid., No. 7311, p. 223. 

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261  (1963نيسان/أبريل  24ات القنتلية )فيينا، ينا للع قاتىلاقية في

التىلاقية فيينا للع قات القنتلية املتعلةق لكتسةاب اجلنسةية الربوتوكول اال تيار  
 (1963نيسان/أبريل  24)فيينا، 

 Ibid., No. 8639, p. 469. 

 .Ibid., vol. 1400, No. 23431, p. 231  (1969كانون األول/ديسمرب   8اتىلاقية البعثات ا الة )نيويورك، 

 .Ibid., vol. 1495, No. 25699, p. 181  (1972أاير/مايو  16االتىلاقية األوروبية املتعلقة بتانة الدول )لزل، 

ل نيسان/أبري  8اتىلاقية فيينا   فة الدول يف ممتل ات الدولة وحمىلوظاهتا وديوهنا )فيينا،  
1983) 

 United Nations, Juridical Yearbook 1983 (Sales 
No. E.90.V.1), p. 139. 
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 حقوق اإلن ان

 20( )جنيةف، 63 )رقةم 1938االتىلاقية املتعلقة إبحتةاءات األجةور و ةاعات العمةل، 
 (1938حزيران/يونيه 

 United Nations, Treaty Series, vol. 40, No. 638, p. 255. 

كةةةةةةةةةةةانون   9دة اجلماعيةةةةةةةةةةةة واملعاقبةةةةةةةةةةةة عليهةةةةةةةةةةةا )لريةةةةةةةةةةةس، جرميةةةةةةةةةةةة اإلل اتىلاقيةةةةةةةةةةةة منةةةةةةةةةةةا
 (1948 األول/ديسمرب

 Ibid., vol. 78, No. 1021, p. 277. 

االتىلاقيةةة املتعلقةةةة للوكةةاالت الةةة  تقةةةدم  ةةدمات التوظيةةةف يف مقابةةل أجةةةر )منقحةةةة(، 
 (1949متوز/يوليه  1( )جنيف، 96)رقم  1949

 Ibid., vol. 96, No. 1340, p. 237. 

اتىلاقية محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األ ا ية )االتىلاقية األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان( 
 (1950تشرين الثان/نوفمرب  4)روما، 

 Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221. 

امللحةةةةق لتىلاقيةةةةة محايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان واحلةةةةرايت األ ا ةةةةية  1 الربوتوكةةةةول رقةةةةم
 ( 1952آذار/مارس  20)لريس، 

 Ibid. 

امللحةةةةق لتىلاقيةةةةة محايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان واحلةةةةرايت األ ا ةةةةية  6 الربوتوكةةةةول رقةةةةم
 (1983نيسان/أبريل  28واملتعلق إبلغاء عقوبة اإلعدام ) رتا بورغ، 

 Ibid., vol. 1496, No. 2889, p. 281. 

امللحةةةةق لتىلاقيةةةةة محايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان واحلةةةةرايت األ ا ةةةةية  7 الربوتوكةةةةول رقةةةةم
 (1984مرب تشرين الثان/نوف 22بورغ، ) رتا 

 Ibid., vol. 1525, No. 2889, p. 195. 

امللحةةةق لتىلاقيةةةة محايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان واحلةةةرايت األ ا ةةةية  11 الربوتوكةةةول رقةةةم
والةذ  يعيةد هي لةة آليةة الرقابةة املنشةأة  1950تشةرين الثةان/نوفمرب  4املؤر ةة 

 (1994و أاير/ماي 11مبوجب االتىلاقية ) رتا بورغ، 

 Ibid., vol. 2061, No. 2889, p. 7. 

امللحةةةق لتىلاقيةةةة محايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان واحلةةةرايت األ ا ةةةية  13 الربوتوكةةةول رقةةةم
ايو أاير/مةةةة  3واملتعلةةةةق إبلغةةةةاء عقوبةةةةة اإلعةةةةدام يف مجيةةةةا الظةةةةروف )فيلنيةةةةوس، 

2002) 

 Ibid., vol. 2246, No. 2889, p. 110. 

 28( )جنيةف، 102 )رقةم 1952لةدنيا للضةمان االجتمةاع ، االتىلاقية املتعلقة لملعةايأ ا
 (1952حزيران/يونيه 

 Ibid., vol. 210, No. 2838, p. 131. 

 .Ibid., vol. 429, No. 6193, p. 93  (1960كانون األول/ديسمرب   15اتىلاقية م افحة التمييز يف جمال التعليم )لريس، 

( ولةيغته املنقحةة 1961ين األول/أكتةوبر شةر ت 18امليثاق االجتماع  األورويب )تورينو، 
 (1996أاير/مايو  3) رتا بورغ، 

 Ibid., vol. 529, No. 7659, p. 89; revised version: Council of 
Europe, European Treaty Series, No. 163. 

( 118 )رقةم 1962االتىلاقية املتعلقة لملساواة يف املعاملة يف جمةال الضةمان االجتمةاع ، 
 (1962حزيران/يونيه  28)جنيف، 

 United Nations, Treaty Series, vol. 494, No. 7238, p. 271. 

 .Council of Europe, European Treaty Series, No. 48  (1964نيسان/أبريل  16املدونة األوروبية للضمان االجتماع  ) رتا بورغ، 

كةةةانون   21يةةةز العنتةةةر  )نيويةةةورك، االتىلاقيةةةة الدوليةةةة للقضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةة ال التمي
تح لب التوقيةةةةةا عليهةةةةةا يف1965األول/ديسةةةةةمرب  آذار/مةةةةةارس  7 نيويةةةةةورك يف (. فةةةةةُ

1966. 

 United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464, p. 195. 

كةةانون   16العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق االقتتةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة )نيويةةورك، 
 (1966 األول/ديسمرب

 Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3. 

كةةةةةةةةةةةانون   16العهةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةدويل ا ةةةةةةةةةةةاص لحلقةةةةةةةةةةةوق املدنيةةةةةةةةةةةة والسيا ةةةةةةةةةةةية )نيويةةةةةةةةةةةورك، 
 (1966 األول/ديسمرب

 Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171, and vol. 1057, p. 407. 

يا ةةةية الربوتوكةةةول اال تيةةةار  امللحةةةق للعهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص لحلقةةةوق املدنيةةةة والس
 (1966 كانون األول/ديسمرب  16)نيويورك، 

 Ibid., vol. 999, p. 171. 
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الربوتوكةةةةةول اال تيةةةةةار  الثةةةةةان امللحةةةةةق للعهةةةةةد الةةةةةدويل ا ةةةةةاص لحلقةةةةةوق املدنيةةةةةة 
كةةةةانون   15والسيا ةةةةية والةةةةذ  يهةةةةدف إىل إلغةةةةاء عقوبةةةةة اإلعةةةةدام )نيويةةةةورك، 

 ( 1989 األول/ديسمرب

 Ibid., vol. 1642, p. 414. 

 Ibid., vol. 634, No. 9067, p. 255  ( 1967نيسان/أبريل  24ا بورغ، ىلاقية األوروبية املتعلقة بتبين األطىلال ) رت تاال

 29( )جنيةف، 128 )رقةم 1967االتىلاقية املتعلقة إبعةاانت العجةز والشةيخو ة والورثةة، 
 (1967حزيران/يونيه 

 Ibid., vol. 699, No. 10030, p. 185.  

 و ةةةةيه، كو ةةةةتاري ا“ ) ةةةةان حلقةةةةوق اإلنسةةةةان   ميثةةةةاق  ةةةةان األمري يةةةةة االتىلاقيةةةةة 
 (1969تشرين الثان/نوفمرب  22  و يه،

 Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 123. 

 .Ibid., vol. 1710, No. 29575, p. 2  (1972كانون األول/ديسمرب   14االتىلاقية األوروبية للضمان االجتماع  )لريس، 

 30مةةا جرميةةة الىلتةةل العنتةةر  ومعاقبةةة مرت بيهةةا )نيويةةورك، دوليةةة بشةةأن قاالتىلاقيةةة ال
 (1973تشرين الثان/نوفمرب 

 Ibid., vol. 1015, No. 14861, p. 243. 

( )جنيةف، 151)رقةم  1978االتىلاقية املتعلقةة بع قةات العمةل يف جمةال ا دمةة العامةة، 
 (1978حزيران/يونيه  27

 Ibid., vol. 1218, No. 19653, p. 87. 

كةةةةةةةانون   18اتىلاقيةةةةةةةة القضةةةةةةةاء علةةةةةةةى مجيةةةةةةةا أرةةةةةةة ال التمييةةةةةةةز ضةةةةةةةد املةةةةةةةرأة )نيويةةةةةةةورك، 
 ( 1979 األول/ديسمرب

 Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13. 

 .Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217  (1981حزيران/يونيه  27امليثاق األفريق  حلقوق اإلنسان والشعوب )نأويب، 

ال إنسةانية  العقوبةة القا ةية أو يب وغةأه مةن ضةروب املعاملةة أواهضةة التعةذاتىلاقية من
 (1984كانون األول/ديسمرب   10املهينة )نيويورك،  أو

 Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85. 

املهينةة ) رتا ةبورغ،  العقوبة ال إنسانية أو االتىلاقية األوروبية ملنا التعذيب واملعاملة أو
 (1987فمرب لثان/نو تشرين ا 26

 Ibid., vol. 1561, No. 27161, p. 363. 

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3  ( 1989تشرين الثان/نوفمرب  20اتىلاقية حقوق الاىلل )نيويورك، 

الربوتوكول اال تيار  امللحق لتىلاقية حقوق الاىلل بشأن بيا األطىلال وا ةتغ ل 
 (2000أاير/مايو  25اإللحية )نيويورك،  املواد األطىلال يف البغاء ويف

 Ibid., vol. 2171, No. 27531, p. 227. 

  18االتىلاقيةةة الدوليةةةة حلمايةةةة حقةةةوق مجيةةةا العمةةال املهةةةاجرين وأفةةةراد أ ةةةرهم )نيويةةةورك، 
 (1990كانون األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 2220, No. 39481, p. 3. 

تشةةةةةةةةةرين  5ات األقليةةةةةةةةةات ) رتا ةةةةةةةةةبورغ، لغةةةةةةةةة  امليثةةةةةةةةةاق األورويب للغةةةةةةةةةات اإلقليميةةةةةةةةةة أو
 (1992 الثان/نوفمرب

 Ibid., vol. 2044, No. 35358, p. 575. 

حزيران/يونيه  9ليم، اتىلاقية البلدان األمري ية املتعلقة لال تىلاء القسر  لألرخاص )بي
1994) 

 International Legal Materials, vol. 33, No. 6, (1994), 
p. 1534.  

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2151, No. 37548  ( 1995رباط/فرباير  1حلماية األقليات القومية ) رتا بورغ،  اإلطارية االتىلاقية
p. 243. 

 .Ibid., vol. 2569, No. 45795, p. 33  (2005أاير/مايو  16اتىلاقية جملس أورول بشأن م افحة االجتار للبشر )وار و، 

 .Ibid., vol. 2515, No. 44910, p. 3  (2006كانون األول/ديسمرب   13عاقة )نيويورك، ألرخاص ذو  اإلاتىلاقية حقوق ا

 اجلن ية الالجئون واألشخاص  دميو 
 12االتىلاقيةةةةةةة املتعلقةةةةةةةة بةةةةةةةبعز املسةةةةةةائل املتتةةةةةةةلة بتنةةةةةةةازع قةةةةةةوانني اجلنسةةةةةةةية )الهةةةةةةةا ، 

 (1930 نيسان/أبريل
 League of Nations, Treaty Series, vol. CLXXIX, No. 4137, 

p. 89. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 18, No. 283, p. 3  (1946كانون األول/ديسمرب   15د تور املنظمة الدولية ل جئني )نيويورك، 

 .Ibid., vol. 189, No. 2545, p. 137  ( 1951متوز/يوليه  28االتىلاقية ا الة بوضا ال جئني )جنيف، 
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 .Ibid., vol. 606, No. 8791, p. 267  ( 1967كانون الثان/يناير   31اص بوضا ال جئني )نيويورك، كول ا الربوتو 

أيلول/ ةةةةةبتمرب  28االتىلاقيةةةةةة ا الةةةةةة بوضةةةةةا األرةةةةةخاص عةةةةةدمي  اجلنسةةةةةية )نيويةةةةةورك، 
1954) 

 Ibid., vol. 360, No. 5158, p. 117. 

 .Ibid., vol. 989, No. 14458, p. 175  (1961آب/أغساس  30ة )نيويورك، االتىلاقية املتعلقة خبىلز حاالت انعدام اجلنسي

االتىلاقية املتعلقة خبىلز حاالت تعدد اجلنسيات وااللتزامات العسة رية يف حالةة تعةدد 
 (1963أاير/مايو  6اجلنسيات ) رتا بورغ، 

 Ibid., vol. 634, No. 9065, p. 221. 

 .Ibid., vol. 2135, No. 37248, p. 213  (1997تشرين الثان/نوفمرب  6 رتا بورغ، االتىلاقية األوروبية بشأن اجلنسية )

اتىلاقيةةةة جملةةةس أورول بشةةةأن تىلةةةاد  نشةةةوء حةةةاالت انعةةةدام اجلنسةةةية يف  ةةةياق   فةةةة 
 (2006أاير/مايو  19الدول ) رتا بورغ، 

 Ibid., vol. 2650, No. 47197, p. 305. 

 املخدوات واملؤثرات العقلية 

(، 1925رةةةةباط/فرباير  19ة األفيةةةةون الدوليةةةةة والربوتوكةةةةول امللحةةةةق هبةةةةا )جنيةةةةف، اقيةةةة اتىل
س، نيويةورك،  1946املعدَّلة بربوتوكول عام  كةانون األول/ديسةمرب   11)ليك    سة 

1946) 

 League of Nations, Treaty Series, vol. LXXXI, No. 1845, 
p. 317; Protocol of amendment: United Nations, Treaty 
Series, vol. 12, No. 186, p. 180; Convention as amend-
ed: E/NT/2 (Sales No. 1947.XI.4). 

 ,League of Nations, Treaty Series, vol. CXXXIX, No. 3219  (1931متوز/يوليه  13اتىلاقية احلد من لنا املخدرات وضبط توزيعها )جنيف، 
p. 301. 

(، بتةةةةيغتها 1961آذار/مةةةةارس  30)نيويةةةةورك،  1961ت، درااالتىلاقيةةةةة الوحيةةةةدة للمخةةةة 
لةةةةةة للربوتوكةةةةةول املعةةةةةدّ ل ل تىلاقيةةةةةة )واملرفقةةةةةات( )نيويةةةةةورك،  آب/أغسةةةةةاس  8املعدَّ

1975) 

 United Nations, Treaty Series, vols. 520 and 976, Nos. 
7515 and 14152, pp. 151 and 105. 

 .Ibid., vol. 1019, No. 14956, p. 175  (1971ير فربا/رباط 21اتىلاقية املؤثرات العقلية )فيينا، 

اتىلاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة مل افحةةةة االجتةةةار غةةةأ املشةةةروع يف املخةةةدرات واملةةةؤثرات العقليةةةة 
 (1988كانون األول/ديسمرب   20 )فيينا،

 Ibid., vol. 1582, No. 27627, p. 95. 

 الصحة 

أاير/مةةايو  21م افحةةة التبةةن )جنيةةف،  اتىلاقيةةة منظمةةة التةةحة العامليةةة اإلطاريةةة بشةةأن 
2003) 

 United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032, 
p. 166. 

 التجاوة الدولية والتناية 

تشةةةةةةةةةةةرين  30االتىلةةةةةةةةةةاق العةةةةةةةةةةةام بشةةةةةةةةةةةأن التعريىلةةةةةةةةةةةات اجلمركيةةةةةةةةةةة والتجةةةةةةةةةةةارة )جنيةةةةةةةةةةةف، 
 (1947 األول/أكتوبر

 United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 187. 

بروتوكةةةةول التابيةةةةةق املؤقةةةةت ل تىلةةةةةاق العةةةةام بشةةةةةأن التعريىلةةةةات اجلمركيةةةةةة والتجةةةةةارة 
 (1947 تشرين األول/أكتوبر 30)جنيف، 

 Ibid., vol. 55, No. 814, p. 308. 

تشةةةةةرين  6االتىلاقيةةةةةة اجلمركيةةةةةة املتعلقةةةةةة لال ةةةةةتأاد املؤقةةةةةت ملةةةةةواد التغليةةةةةف )بروكسةةةةةل، 
 (1960األول/أكتوبر 

 Ibid., vol. 473, No. 6861, p. 131. 

االتىلاق املنشئ ملركز تقنيات األغذية واألمسدة يف مناقة آ يا واحمليط اهلادئ )كةاواان، 
 (1969حزيران/يونيه  11

 Ibid., vol. 704, No. 10100, p. 17. 

تشةةةةةرين  18االتىلةةةةةاق املنشةةةةةئ ملتةةةةةرف التنميةةةةةة ملناقةةةةةة البحةةةةةر ال ةةةةةاري  )كينغسةةةةةتون، 
 (1969بر األول/أكتو 

 Ibid., vols. 712 and 1401, No. 10232. 

االتىلةةاق املتعلةةةق للنقةةل الةةةدويل للمةةواد الغذائيةةةة القابلةةة للتلةةةف ولملعةةدات ا الةةةة هلةةةذا 
 (1970أيلول/ بتمرب  1النقل )ومرفقاته( )جنيف، 

 Ibid., vol. 1028, No. 15121, p. 121. 
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أاير/مةايو  18اجلمركية )منقحةة( )كيوتةو،  االتىلاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات
 (1999حزيران/يونيه  26؛ الربوتوكول املعدّ ل، بروكسل، 1973

 Ibid., vol. 950, No. 13561, p. 269, and vol. 2370, p. 27. 

 .Ibid., vol. 1489, No. 25567, p. 3  (1980نيسان/أبريل   11اتىلاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيا الدويل للبضائا )فيينا،  

(، 1974حزيران/يونيةةةةه  14اتىلاقيةةةةة مةةةةدة التقةةةةادم يف البيةةةةا الةةةةدويل للبضةةةةائا )نيويةةةةورك، 
بتيغتها املعدَّلة للربوتوكول املعدّ ل التىلاقيةة مةدة التقةادم يف البيةا الةدويل للبضةائا 

 (1980نيسان/أبريل  11)فيينا، 

 Ibid., vol. 1511, No. 26119, p. 99. 

 .Ibid., vol. 1059, No. 16041, p. 191  ( 1976حزيران/يونيه  13شاء التندوق الدويل للتنمية الزراعية )روما، ناتىلاقية إ

 .Ibid., vol. 1276, No. 21052, p. 3  (1982أاير/مايو  7االتىلاق املنشئ ملترف التنمية األفريق ، بتيغته املعدَّلة )لو اكا، 

 .Ibid., vols. 1867-1869, No. 31874  (1994نيسان/أبريل  15ارة العاملية )مراكش، اتىلاق مراكش املنشئ ملنظمة التج

 .Ibid., vol. 1869  ألف( 1االتىلاق املتعلق للضماانت )املرفق 

كةةةانون   15اتىلةةاق راباةةة أمةةم جنةةةوب رةةرق آ ةةيا اإلطةةار  بشةةةأن ا ةةدمات )لن ةةوك، 
 (1995األول/ديسمرب 

 International Legal Materials, vol. 35, No. 4 (1996), 
p. 1072. 

 النق  واالتصاالت

 .United Nations, Treaty Series, vol. 125, No. 1671, p. 22  (1949أيلول/ بتمرب  19اتىلاقية السأ على الارق )جنيف، 

 .Ibid., vol. 276, No. 3992, p. 191, and vol. 596, p. 542  ( 1954حزيران/يونيه  4اتىلاقية التسهي ت اجلمركية املتعلقة للسياحة )نيويورك، 

املتتةةل ل ةةتأاد التىلاقيةةة التسةةهي ت اجلمركيةةة املتعلقةةة للسةةياحة  الربوتوكةول اإلضةةايف 
 (1954حزيران/يونيه  4)نيويورك،  واثئق ومواد الدعاية السياحية

 Ibid., vol. 276, p. 191. 

 ملؤقةةةةت للمركبةةةةات الاُرقيةةةةة ا الةةةةة )نيويةةةةورك،االتىلاقيةةةةة اجلمركيةةةةة املتعلقةةةةة لال ةةةةتأاد ا
 ( 1954حزيران/يونيه  4

 Ibid., vol. 282, No. 4101, p. 249. 

ة )وبروتوكةةةةول التوقيةةةةا( االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة بعقةةةةد النقةةةةل الةةةةدويل للبضةةةةائا للاةةةةرق الربيةةةة 
 (1956أاير/مايو  19)جنيف، 

 Ibid., vol. 399, No. 5742, p. 189. 

 .Ibid., vol. 372, No. 5296, p. 159  (1957كانون األول/ديسمرب   13مات الارق )جنيف، يب املتعلق بع االتىلاق األورو 

االتىلاق املتعلق لعتماد موالةىلات تقنيةة موحةدة للمركبةات ذات العجة ت، واملعةدات 
والقاا ال  مي ن تركيبهةا و/أو ا ةتخدامها يف املركبةات ذات العجة ت، ورةروط 

 20بةادل لملوافقةات املمنوحةة علةى أ ةاس هةذه املوالةىلات )جنيةف، االعرتاف املت
 (1958آذار/مارس 

 Ibid., vols. 335, 516, 609, 1059 and 1891, No. 4789. See 
also UNECE, TRANS/WP.29/409. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1042, No. 15705, p. 17  (1968تشرين الثان/نوفمرب  8اتىلاقية السأ على الارق )فيينا، 

 .Ibid., vol. 1091, No. 16473, p. 3  (1968تشرين الثان/نوفمرب  8اتىلاقية الفتات وإرارات الارق )ومرفقاهتا( )فيينا، 

االتىلاق األورويب املتعلق بعمل طواقم املركبات العاملة يف النقل الاُرق  الدويل )جنيف، 
 (1970متوز/يوليه  1

 Ibid., vol. 993, No. 14533, p. 143. 

االتىلاق األورويب امل مل التىلاقية الفتات وإرارات الارق ال  فُتح لب التوقيةا عليهةا 
 (1971أاير/مايو  1)ومرفقاته( )جنيف،   1968تشرين الثان/نوفمرب   8يف فيينا يف 

 Ibid., vol. 1142, No. 17935, p. 225.  

 امل مةل التىلاقيةة املضةاف إىل االتىلةاق األورويب الربوتوكول املتعلق بع مات الاةرق
تشةةرين  8الفتةةات وإرةةارات الاةةرق الةة  فةةُتح لب التوقيةةا عليهةةا يف فيينةةا يف 

 ( 1973آذار/مارس  1)جنيف،  1968الثان/نوفمرب 

 Ibid., vol. 1394, No. 23345, p. 263. 

 .Ibid., vol. 988, No. 14449, p. 43  (1972ديسمرب /األول كانون   2)جنيف،  1972االتىلاقية اجلمركية املتعلقة لحلاوايت، 

االتىلاقيةةة اجلمركيةةة املتعلقةةةة للنقةةل الةةةدويل للبضةةائا مبقتضةةةى دفةةاتر النقةةةل الةةدويل الةةةرب  
 (1975تشرين الثان/نوفمرب  14)ومرفقاهتا( )جنيف، 

 Ibid., vol. 1079, No. 16510, p. 89, and vol. 1142, p. 413. 
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 املتدر   

قةةةةة بعقةةةةد النقةةةةل الةةةةدويل للمسةةةةافرين وأمتعةةةةتهم للاةةةةرق املائيةةةةة الدا ليةةةةة ة املتعلاالتىلاقيةةةة 
 (1976رباط/فرباير  6)جنيف، 

 ECE/TRANS/20. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1397, No. 23353, p. 2  (1980أاير/مايو  9االتىلاقية املتعلقة للنقل الدويل للس ك احلديدية )برن، 

تشةةةةةرين  21ليةةةةةة لتنسةةةةةيق الرقابةةةةة علةةةةةى البضةةةةةائا عنةةةةد احلةةةةةدود )جنيةةةةةف، يةةةةة الدو االتىلاق
 (1982األول/أكتوبر 

 Ibid., vol. 1409, No. 23583, p. 3. 

اتىلاقية املعاملة اجلمركية للحاوايت املستخدمة يف النقل الدويل يف إطار جمما )جنيف، 
 (1994كانون الثان/يناير   21

 Ibid., vol. 2000, No. 34301, p. 289. 

 الطريان املدن 

تشةةةةةرين  12اتىلاقيةةةةةة توحيةةةةةد بعةةةةةز القواعةةةةةد املتعلقةةةةةة للنقةةةةةل اجلةةةةةو  الةةةةةدويل )وار ةةةةةو، 
 (1929األول/أكتوبر 

 League of Nations, Treaty Series, vol. CXXXVII, p. 11. 

الربوتوكةةةول ا ةةةاص بتعةةةديل اتىلاقيةةةة توحيةةةد بعةةةز القواعةةةد املتعلقةةةة للنقةةةل اجلةةةو  
 (1955أيلول/ بتمرب  28)الها ، الدويل 

 United Nations, Treaty Series, vol. 478, No. 6943, p. 371. 

 .Ibid., vol. 15, No. 102, p. 295  (1944كانون األول/ديسمرب   7اتىلاقية الاأان املدن الدويل )ري اغو، 

عالةةةةةمة، االتىلةةةةةاق املتعةةةةةدد األطةةةةةراف بشةةةةةأن حتريةةةةةر النقةةةةةل اجلةةةةةو  الةةةةةدويل )وارةةةةةنان ال
 (2001أاير/مايو  1

 Ibid., vol. 2215, No. 39375, p. 33. 

 املالحة 

 ,United Nations, Treaty Series, vols. 289 and 1276  (1948آذار/مارس  6االتىلاقية املتعلقة لملنظمة البحرية الدولية )جنيف، 
No. 4214, pp. 3 and 468, respectively. 

 15م يف امل حةة الدا ليةة )جنيةف، نةة متعلقةة بةوادل التتةاداتىلاقية توحيد قواعةد معي
 (1960آذار/مارس 

 Ibid., vol. 572, No. 8310, p. 133. 

 Ibid., vol. 1281, No. 21114, p. 111  (1965كانون الثان/يناير   25اتىلاقية تسجيل  ىلن امل حة الدا لية )جنيف، 

 .Ibid., vol. 1064, No. 16198, p. 3  (1972كانون األول/ديسمرب   2)جنيف،  االتىلاقية الدولية بشأن احلاوايت املأمونة

نيسةةةةان/أبريل  6اتىلاقيةةةة مدونةةةةة قواعةةةةد السةةةةلوك الحتةةةةادات ا اةةةةوط البحريةةةةة )جنيةةةةف، 
1974) 

 Ibid., vol. 1334, No. 22380, p. 14, and vol. 1365, p. 360. 

 .Ibid., vol. 2797, No. 49196, p. 3  (1999آذار/مارس  12 )جنيف، 1999االتىلاقية الدولية بشأن حجز السىلن، 

 صاةية اإلحصاءات االقت 
كةةةةةةةةةةةانون   14االتىلاقيةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةةةةة لإلحتةةةةةةةةةةةاءات االقتتةةةةةةةةةةةادية )جنيةةةةةةةةةةةف، 

 (1928 األول/ديسمرب
 League of Nations, Treaty Series, vol. CX, No. 2560, 

p. 171. 

تتةةةادية )لريةةةس، دوليةةةة املتعلقةةةة لإلحتةةةاءات االقالربوتوكةةةول املعةةةدل ل تىلاقيةةةة ال
 (1948 كانون األول/ديسمرب 9

 United Nations, Treaty Series, vol. 20, No. 318, p. 229. 

 امل ائ  الرتيوية وال قافية 

س، نيويةورك،   22االتىلاق املتعلق ل تأاد املةواد الرتبويةة والعلميةة والثقافيةة )ليةك    سة 
 (1950نوفمرب /تشرين الثان

 United Nations, Treaty Series, vol. 131, No. 1734, p. 25. 

 الربوتوكول امللحق لالتىلةاق املتعلةق ل ةتأاد املةواد الرتبويةة والعلميةة والثقافيةة املةؤر 
 (1976تشرين الثان/نوفمرب  26)نأويب،  1950تشرين الثان/نوفمرب  22

 Ibid., vol. 1259, No. 20669, p. 3. 
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 املتدر   

االتىلاقية الدولية حلماية فنان األداء ومنتج  التسجي ت التوتية واملنظمةات اإلذاعيةة 
 (1961تشرين األول/أكتوبر  26)روما، 

 Ibid., vol. 496, No. 7247, p. 43. 

 .Ibid., vol. 788, No. 11212, p. 227  (1969أاير/مايو  6االتىلاقية األوروبية حلماية الرتال األثر  )لندن، 

 13النظةةام األ ا ةة  للمركةةز الةةدويل للهند ةةة الوراثيةةة والت نولوجيةةا األحيائيةةة )مدريةةد، 
 (1983أيلول/ بتمرب 

 Ibid., vol. 1763, No. 30673, p. 91 

تشةةةرين األول/أكتةةةوبر  20اتىلاقيةةةة محايةةةة وتعزيةةةز تنةةةوع أرةةة ال التعبةةةأ الثقةةةايف )لريةةةس، 
2005) 

 Ibid., vol. 2440, No. 43977, p. 311. 

 وضع املراة 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 193, No. 2613, p. 135  (1953آذار/مارس  31اتىلاقية احلقوق السيا ية للمرأة )نيويورك، 

 .Ibid., vol. 309, No. 4468, p. 65  (1957رباط/فرباير  20اتىلاقية جنسية املرأة املتزوجة )نيويورك، 

  10دىن لسةةن الةةزواو وتسةةجيل عقةةود الةةزواو )نيويةةورك، لةةزواو واحلةةد األاتىلاقيةةة الرضةةا ل
 (1962كانون األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 521, No. 7525, p. 231. 

 امل ائ  اجلنائية 

 ,League of Nations, Treaty Series, vol. CLXV, No. 3803  (1933كانون األول/ديسمرب   26االتىلاقية املتعلقة بتسليم املالوبني )مونتيىليديو، 
p. 45 

االتىلاقيةةة الت ميليةةةة إلباةةةال الةةةرق وجتةةةارة الرقيةةةق واألعةةةراف واملمار ةةةات الشةةةبيهة للةةةرق 
 (1956أيلول/ بتمرب  7)جنيف، 

 
United Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822, p. 3. 

 .Ibid., vol. 359, No. 5146, p. 273  (1957ديسمرب /األول كانون   13االتىلاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املالوبني )لريس، 

نيسةةان/أبريل  20االتىلاقيةةة األوروبيةةة لتبةةادل املسةةاعدة يف املسةةائل اجلنائيةةة ) رتا ةةبورغ، 
1959) 

 
Ibid., vol. 472, No. 6841, p. 185. 

تعلةق لملسةائل ي االتىلاقية املتعلقة بتبلين الواثئق القضائية وغأ القضةائية يف ا ةارو فيمةا
 (1965تشرين الثان/نوفمرب  15املدنية والتجارية )الها ، 

 
Ibid., vol. 658, No. 9432, p. 163.  

يونيةةه /حزيران  7االتىلاقيةةة األوروبيةةة بشةةأن املعلومةةات املتعلقةةة للقةةانون األجنةة  )لنةةدن، 
1968) 

 
Ibid., vol. 720, No. 10346, p. 147. 

املعلومةات املتعلقةة للقةانون األجنة  تىلاقيةة األوروبيةة بشةأن الربوتوكول اإلضةايف ل 
 (1978آذار/مارس  15) رتا بورغ، 

 
Ibid., vol. 1160, No. A-10346, p. 529. 

اتىلاقية منا اجلرائم املرت بة ضد األرخاص املتمتعني بمايةة دوليةة، مبةن فةيهم املوظىلةون 
 (1973ون األول/ديسمرب انك  14الدبلوما يون، واملعاقبة عليها )نيويورك، 

 
Ibid., vol. 1035, No. 15410, p. 167.  

 املولةةةةودين  ةةةةارو إطةةةةار الةةةةزواواالتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة املتعلقةةةةة للوضةةةةا القةةةةانون لألطىلةةةةال 
 (1975تشرين األول/أكتوبر  15) رتا بورغ، 

 Ibid., vol. 1138, No. 17868, p. 303. 

كةةةانون   27) رتا ةةةبورغ،  لبةةةات املسةةةاعدة القضةةةائيةاالتىلةةةاق األورويب املتعلةةةق إبحالةةةة ط 
 (1977الثان/يناير 

 
Ibid., vol. 1137, No. 17827, p. 81. 

 االتىلاقيةةةةةةة األوروبيةةةةةةة املتعلقةةةةةةةة بتبليةةةةةةن الواثئةةةةةةق املتعلقةةةةةةةة لملسةةةةةةائل اإلداريةةةةةةة يف ا ةةةةةةةارو
 (1977تشرين الثان/نوفمرب  24) رتا بورغ، 

 
Ibid., vol. 1299, No. 21537, p. 3. 

 .Ibid., vol. 1316, No. 21931, p. 205  (1979كانون األول/ديسمرب   17االتىلاقية الدولية ملناهضة أ ذ الرهائن )نيويورك، 

تشةةةرين  24) رتا ةةةبورغ،  االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة املتعلقةةةة بتعةةةويز ضةةةحااي جةةةرائم العنةةةف
 (1983الثان/نوفمرب 

 
Ibid., vol. 1525, No. 26456, p. 37. 
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 املتدر   

 ة املتعلقةةة لال تتةةاص القضةةائ  وتنىليةةذ األح ةةام يف املسةةائل املدنيةةة والتجاريةةةىلاقيةة االت
 (1988ل/ بتمرب أيلو  16)لوغانو، 

 Ibid., vol. 1659, No. 28551, p. 13. 

)نيويةةةةورك،  االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة بسةةةة مة مةةةةوظىل  األمةةةةم املتحةةةةدة واألفةةةةراد املةةةةرتباني هبةةةةا
 (1994كانون األول/ديسمرب  9

 Ibid., vol. 2051, No. 35457, p. 363. 

 .International Legal Materials, vol. 35, 1996, p. 727  (1996آذار/مارس  29)كراكاس،  اتىلاقية البلدان األمري ية مل افحة الىلساد

)و( مةةةةن معاهةةةةدة االحتةةةةاد األورويب  (2) 3-االتىلاقيةةةةة املتةةةةاغة ا ةةةةتنادا  إىل املةةةةادة كةةةةاف
مةةةةوظىل   يف أو ةةةةاط مةةةةوظىل  اجلماعةةةةات األوروبيةةةةة أو الىلسةةةةاد مب افحةةةةةواملتعلقةةةةة 

 (1997أاير/مايو  26الدول األعضاء يف االحتاد األورويب )بروكسل، 

 Official Journal of the European Communities, vol. 40, 
No. C 195, 25 June 1997, p. 2. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3  (1998يوليه وز/مت 17، نظام روما األ ا   للمح مة اجلنائية الدولية )روما

 .Ibid., vol. 2216, No. 39391, p. 225  (1999كانون الثان/يناير   27) رتا بورغ،  اتىلاقية القانون اجلنائ  املتعلقة للىلساد

 .Ibid., vol. 2296, No. 40916, p. 167  (2001فمرب لثان/نو تشرين ا 23)بودابست،  االتىلاقية املتعلقة لجلرمية اإلل رتونية

 .Ibid., vol. 2349, No. 42146, p. 41  (2003تشرين األول/أكتوبر  31)نيويورك،  اتىلاقية األمم املتحدة مل افحة الىلساد

 القانون الدويل اخلاص
متوز/يوليةه  23ا ، )الهة  لل مبيةاالت والسةندات اإلذنيةةاتىلاقية توحيد القةانون املتعلةق 

1912) 
 League of Nations, International Conference for the Unifi-

cation of the Law on Bills of Exchange, Promissory 
Notes and Cheques, Preparatory Documents 
(C.234.M.83.1929.II), p. 42. 

)جنيةةةةف،  ت اإلذنيةةةةةعلةةةةى قةةةةانون موحةةةةد لل مبيةةةةاالت والسةةةةندااالتىلاقيةةةةة الةةةة  تةةةةنز 
 (1930حزيران/يونيه  7

 League of Nations, Treaty Series, vol. CXLIII, No. 3313, 
p. 257. 

 .Ibid., No. 3316, p. 355  (1931آذار/مارس  19)جنيف،  االتىلاقية ال  تنز على قانون موحد للشي ات

 15)الهةةا ،  نون حمةةل اإلقامةةةاملتعلقةةة بتسةةوية التنةةازع بةةني القةةانون الةةوطين وقةةااالتىلاقيةةة 
 (1955حزيران/يونيه 

 Hague Conference on Private International Law, Collection 
of Conventions (1951-1996), p. 24. 

ؤ سةةةات االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة لالعةةةرتاف للشختةةةية القانونيةةةة للشةةةركات واجلمعيةةةات وامل
 (1956حزيران/يونيه  1األجنبية )الها ، 

 Ibid., p. 28. 

تشةةرين  5)الهةةا ،  يتعلةةق للواثئةةق العامةةة األجنبيةةة اتىلاقيةةة إلغةةاء رةةرط التتةةديق فيمةةا
 (1961األول/أكتوبر 

 United Nations, Treaty Series, vol. 527, No. 7625, p. 189. 

يتعلةةق بمايةة األطىلةةال  القةانون السةةار  فيمةااالتىلاقيةة املتعلقةةة بتة حيات السةةلاات و 
 (1961تشرين األول/أكتوبر  5)الها ،  الرضا

 Ibid., vol. 658, No. 9431, p. 143. 

 التجاريةةةةة االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة لحلتةةةول علةةةى األدلةةةةة  ةةةارو البلةةةد يف املسةةةائل املدنيةةةة أو
 (1970آذار/مارس  18)الها ، 

 Ibid., vol. 847, No. 12140, p. 231. 

)الهةةةةةةةةا ،  اةةةةةةةة ق واالنىلتةةةةةةةةال القةةةةةةةةانوناالتىلاقيةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةة لالعةةةةةةةةرتاف بةةةةةةةةاالت ال
 (1970حزيران/يونيه  1

 Ibid., vol. 978, No. 14236, p. 393. 

 االتىلاقيةةة املتعلقةةة لالعةةرتاف لألح ةةام األجنبيةةة يف املسةةائل املدنيةةة والتجاريةةة وإنىلاذهةةا
 (1971رباط/فرباير  1)الها ، 

 Ibid., vol. 1144, No. 17957, p. 257. 

)الهةةةا ،  اف للقةةةرارات املتتةةةلة للتزامةةةات النىلقةةةة وتنىليةةةذهاتعلقةةةة لالعةةةرت االتىلاقيةةةة امل
 (1973تشرين األول/أكتوبر  2

 Ibid., vol. 1021, No. 15001, p. 209. 

األول/أكتةةةةوبر تشةةةرين  2)الهةةةا ،  االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة لإلدارة الدوليةةةة لرتكةةةةات املتةةةوفني
1973) 

 Ibid., vol. 1856, No. 31585, p. 5. 

آذار/مةارس  14)الهةا ،  االتىلاقية املتعلقةة للقةانون السةار  علةى نُظةم املل يةة الزوجيةة
1978) 

 Hague Conference on Private International Law, Collection 
of Conventions (1951-2009), p. 242. 
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مةةةارس آذار/ 14)الهةةةا ،  االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة إببةةةرام عقةةةود الةةةزواو واالعةةةرتاف بتةةةحتها
1978) 

 Ibid., p. 256. 

)الهةا ،  االتىلاقية املتعلقة للقانون السار  على   فة األرخاص املتةوفني يف تركةاهتم
 (1989آب/أغساس  1

 Ibid., p. 358. 

)الها ،  يف جمال التبين على التعيد الدويل االتىلاقية املتعلقة بماية األطىلال والتعاون 
 (1993أاير/مايو  29

 United Nations, Treaty Series, vol. 1870, No. 31922, 
p. 167. 

االتىلاقيةة املتعلقةةة لال تتةاص والقةةانون السةار  واالعةةرتاف واإلنىلةاذ والتعةةاون يف جمةةال 
 (1996تشرين األول/أكتوبر  19)الها ،  املسؤولية األبوية وتدابأ محاية األطىلال

 Ibid., vol. 2204, No. 39130, p. 95. 

 .Ibid., vol. 2600, No. 46241, p. 3  (2000كانون الثان/يناير   13)الها ،  قة لحلماية الدولية للبالغنية املتعلاالتىلاقي

 ال لع األساسية 
كانون   24إىل  3)فُتح لب التوقيا عليه يف نيويورك من  1968االتىلاق الدويل للس ر، 

 (1968تشرين األول/أكتوبر  24( )جنيف، 1968األول/ديسمرب 
 United Nations, Treaty Series, vol. 654, No. 9369, p. 3. 

تح لب التوقيةةةا  1971  )أ( اتىلاقيةةةة جتةةةارة القمةةةح، 1971االتىلةةةاق الةةةدويل للقمةةةح،  )فةةةُ
(؛ )ب( 1971أاير/مةةةايو  3آذار/مةةةارس إىل  29عليهةةةا يف وارةةةنان العالةةةمة مةةةن 

مةن  يهةا يف وارةنان العالةمة)فُةتح لب التوقيةا عل 1971اتىلاقية املعونةة الغذائيةة، 
 (1971أاير/مايو  3آذار/مارس إىل  29

 Ibid., vol. 800, No. 11400, p. 45. 

 .Ibid., vol. 1064, No. 16200, p. 219  (1977تشرين األول/أكتوبر  7)جنيف،  1977االتىلاق الدويل للس ر، 

تشةةةةةةةةةرين  18)ومرفقاتةةةةةةةةةه( )جنيةةةةةةةةةف،  1983االتىلةةةةةةةةةاق الةةةةةةةةةدويل لأل شةةةةةةةةةاب املداريةةةةةةةةةة، 
 (1983الثان/نوفمرب 

 Ibid., vol. 1393, No. 23317, p. 67. 

آذار/مارس  14)لندن،  1986  )أ( اتىلاقية جتارة القمح، 1986االتىلاق الدويل للقمح، 
 (1986آذار/مارس  13)لندن،  1986(؛ )ب( اتىلاقية املعونة الغذائية، 1986

 Ibid., vol. 1429, No. 24237, p. 71. 

 النفقة  التزامات

 United Nations, Treaty Series, vol. 268, No. 3850, p. 3, and  (1956حزيران/يونيه  20اتىلاقية حتتيل النىلقة يف ا ارو )نيويورك، 
vol. 649, p. 330. 

 قانون البحاو 

   (1958نيسان/أبريل  29اتىلاقيات جنيف لقانون البحار )جنيف، 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 450, No. 6465, p. 11  اتىلاقية أعايل البحار

 .Ibid., vol. 499, No. 7302, p. 311  اتىلاقية اجلرف القار  

 .Ibid., vol. 516, No. 7477, p. 205  اتىلاقية البحر اإلقليم  واملناقة املتامخة

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3  (1982مرب كانون األول/ديس  10اتىلاقية األمم املتحدة لقانون البحار )مونتيغو ل ، 

االتىلةةاق املتعلةةةق بتنىليةةذ اجلةةةزء احلةةاد  عشةةةر مةةةن اتىلاقيةةة األمةةةم املتحةةدة لقةةةانون البحةةةار 
 (1994متوز/يوليه  28)نيويورك،  1982كانون األول/ديسمرب   10املؤر ة 

 Ibid., vol. 1836, No. 31364, p. 41. 

كةةةةانون   10حةةةةار املؤر ةةةةة يةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة لقةةةةانون البتتضةةةةمنه اتىلاق اتىلةةةةاق تنىليةةةةذ مةةةةا
من أح ام بشأن حىلظ وإدارة األرلةدة السةم ية املتدا لةة  1982األول/ديسمرب 

 (1995آب/أغساس  4)نيويورك،  املناطق واألرلدة السم ية ال ثأة االرحتال

 Ibid., vol. 2167, No. 37924, p. 3. 
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 م التجاويالتحكي 

 10األجنبيةةةةةةةةةةةةةة وتنىليةةةةةةةةةةةةةذها )نيويةةةةةةةةةةةةةورك،  بقةةةةةةةةةةةةةرارات التح ةةةةةةةةةةةةةيم اتىلاقيةةةةةةةةةةةةةة االعةةةةةةةةةةةةةرتاف
 (1958 حزيران/يونيه

 United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739, p. 3. 

 .Ibid., vol. 484, No. 7041, p. 349  (1961نيسان/أبريل  21)جنيف،  االتىلاقية األوروبية للتح يم التجار  الدويل

 قانون املعاهدات 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232  (1969أاير/مايو  23ينا لقانون املعاهدات )فيينا، ية فياتىلاق
p. 331. 

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3  (1978آب/أغساس  23اتىلاقية فيينا   فة الدول يف املعاهدات )فيينا، 

نظمةةات فيمةةا بةةني امل دول واملنظمةةات الدوليةةة أواتىلاقيةةة فيينةةا لقةةانون املعاهةةدات بةةني الةة 
 (1986آذار/مارس  21الدولية )فيينا، 

 A/CONF.129/15. 

 مكافحة اإلوهاب الدويل 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1137, No. 17828, p 93  (1977كانون الثان/يناير   27) رتا بورغ،  االتىلاقية األوروبية لقما اإلرهاب

كةةةةةةةةةةةةانون    15لقمةةةةةةةةةةةةا اهلجمةةةةةةةةةةةةات اإلرهابيةةةةةةةةةةةةة للقنابةةةةةةةةةةةةل )نيويةةةةةةةةةةةةورك،    الدوليةةةةةةةةةةةةة ة  ىلاقيةةةةةةةةةةةة االت 
 ( 1997 األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 2149, No. 37517, p. 256. 

 .Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197  (1999كانون األول/ديسمرب   9، نيويورك ) االتىلاقية الدولية لقما متويل اإلرهاب

 .Ibid., vol. 2488, No. 44655, p. 129  (2005أاير/مايو  16)وار و،  باملتعلقة مبنا اإلرهااتىلاقية جملس أورول 

ومتةادرهتا اتىلاقية جملس أورول املتعلقة بغسل عائةدات اجلرميةة والبحةث عنهةا وضةباها 
 (2005أاير/مايو  16)وار و،  وبتمويل اإلرهاب

 Council of Europe, European Treaty Series, No. 198. 

 االتصاالت ال لكية والالسلكية 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 546, No. 7951, p. 247  (1960حزيران/يونيه  22،  رتا بورغ ) االتىلاق األورويب حلماية البث التليىلزيون

)وارةةةنان  االتىلةةةاق املتعلةةةق لملنظمةةةة الدوليةةةة ل تتةةةاالت ال  ةةةل ية بوا ةةةاة السةةةواتل
 (1971آب/أغساس  20، العالمة

 Ibid., vol. 1220, No. 19677, p. 21. 

)كواالملبةور،  االتىلاق املنشئ ملعهد آ ةيا واحملةيط اهلةادئ لتاةوير البةث اإلذاعة ، معةدَّل
 (1977اس آب/أغس 12

 Ibid., vols. 1216 and 1436, No. 19609. 

تشةةةرين الثةةةان/نوفمرب  6)نةةةأويب،  االتىلاقيةةةة الدوليةةةة ل تتةةةاالت السةةةل ية وال  ةةةل ية
1982) 

 Ibid., vol. 1533, No. 26559, p. 2. 

أاير/مةةةايو  5،  رتا ةةةبورغ ) االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة املتعلقةةةة للبةةةث التلىلزيةةةون العةةةابر للحةةةدود
1989) 

 Ibid., vol. 1966, No. 33611, p. 265. 

ية للحد من ال وارل اتىلاقية تمبأ املتعلقة بتقدمي موارد االتتاالت السل ية وال  ل 
 (1998حزيران/يونيه  18ولعمليات اإلغاثة )تمبأ، 

 Ibid., vol. 2296, No. 40906, p. 5. 

 ت امل لحة القانون الواجب التطبيق يف النزا ا

لتحسةةةةني حالةةةةة اجلرحةةةةى مةةةةن أفةةةةراد  1864 آب/أغسةةةةاس 22اتىلاقيةةةةة جنيةةةةف املؤر ةةةةة 
 (1864 آب/أغساس 22اجليوش يف امليدان )جنيف، 

 ICRC, International Red Cross Handbook, 12th ed., Gene-
va, 1983, pp. 19 et seq.  

اتىلاقيةة تسةوية املنازعةات الدوليةة اتىلاقيات الها  املتعلقةة بقةوانني وأعةراف احلةرب الربيةة   
 (1899متوز/يوليه  29( )الها ، األوىلللو ائل السلمية )االتىلاقية 

 J. B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations 
of 1899 and 1907, New York, Oxford University Press, 
1916. 
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 22املؤر ةةةةةةةةةةةة االتىلاقيةةةةةةةةةةةة )الثالثةةةةةةةةةةةة( املتعلقةةةةةةةةةةةة بت ييةةةةةةةةةةةف مبةةةةةةةةةةةادئ اتىلاقيةةةةةةةةةةةة جنيةةةةةةةةةةةف 
متوز/يوليةةةه  29لتابيقهةةةا يف حالةةةة احلةةةرب البحريةةةة )الهةةةا ،  1864 آب/أغسةةةاس

1899 ) 

 Ibid. 

جلرحةةى واملرضةةى مةةن أفةةراد اجليةةوش يف امليةةدان )جنيةةف، لتحسةةني حالةةة ااتىلاقيةةة جنيةةف 
 (1906متوز/يوليه  6

 ICRC, International Red Cross Handbook, 12th ed., Gene-
va, 1983. 

لتابيقهةةا يف حالةةة احلةةرب  االتىلاقيةةة )العارةةرة( املتعلقةةة بت ييةةف مبةةادئ اتىلاقيةةة جنيةةف
 (1907كتوبر تشرين األول/أ 18البحرية )الها ، 

 J. B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations 
of 1899 and 1907, New York, Oxford University Press, 
1916. 

 28 ، )فر ةةا معاهةةدة السةة م بةةني القةةوى احلليىلةةة والشةةري ة وأملانيةةا )معاهةةدة فر ةةا (
 (1919حزيران/يونيه 

 British and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII, London, 
HM Stationery Office, 1922, p. 1. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973  (1949آب/أغساس  12اتىلاقيات جنيف املتعلقة بماية ضحااي احلرب )جنيف، 
pp. 31 et seq. 

ات املسةةةةلحة يف اتىلاقيةةةة جنيةةةةف لتحسةةةني حالةةةةة اجلرحةةةى واملرضةةةةى مةةةن أفةةةةراد القةةةو 
 امليدان )االتىلاقية األوىل(

 Ibid., vol. 75, No. 970, p. 31. 

مةةن  اتىلاقيةةة جنيةةف لتحسةةني حالةةة اجلرحةةى واملرضةةى والنةةاجني مةةن السةةىلن الغارقةةة
 الثانية(أفراد القوات املسلحة يف البحار )االتىلاقية 

 Ibid., No. 971, pp. 85 et seq. 

 .Ibid., No. 972, p. 135  التىلاقية الثالثة(ى احلرب )امعاملة أ ر  بشأن  جنيف اتىلاقية

 .Ibid., No. 973, p. 287  اتىلاقية جنيف بشأن محاية األرخاص املدنيني يف وقت احلرب )االتىلاقية الرابعة(

 1949آب/أغسةةةةاس  12الربوتوكةةةةول اإلضةةةةايف إىل اتىلاقيةةةةات جنيةةةةف املعقةةةةودة يف 
لحة الدوليةةةةةةة )الربوتوكةةةةةةول األول( واملتعلةةةةةةق بمايةةةةةةة ضةةةةةةحااي املنازعةةةةةةات املسةةةةةة 

آب/أغسةةةةةاس  12توكةةةةةول اإلضةةةةةايف إىل اتىلاقيةةةةةات جنيةةةةةف املعقةةةةةودة يف والربو 
وتوكةةةول واملتعلةةةق بمايةةةة ضةةةحااي املنازعةةةات املسةةةلحة غةةةأ الدوليةةةة )الرب  1949

 (1977حزيران/يونيه  8الثان( )جنيف، 

 Ibid., vol. 1125, Nos. 17512 and 17513, pp. 3 and 609. 

 ع ال الح ز ن
رةةةاهبها وحظةةةر  السةةةامة أو مةةةا بروتوكةةةول حظةةةر اال ةةةتعمال احلةةةريب للغةةةازات ا انقةةةة أو

 (1925حزيران/يونيه  17و ائل احلرب الب رتيولوجية )جنيف، 
 League of Nations, Treaty Series, vol. XCIV, No. 2138, 

p. 65. 

ا ةارج  وحتةت  ةاح املةاء الىلضةاء  معاهدة حظر جتارب األ لحة النووية يف اجلو ويف
 (1963آب/أغساس  5)مو  و، 

 United Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 6964, p. 43. 

معاهدة حظر األ لحة النوويةة يف أمري ةا ال تينيةة وال ةاري  ) معاهةدة ت تيلول ةو“( 
 14)والربوتوكةةةةةةوالن اإلضةةةةةةافيان األول والثةةةةةةان املرفقةةةةةةان هبةةةةةةا( )م سةةةةةةي و  ةةةةةةي ، 

 (1967رباط/فرباير 

 Ibid., vols. 634 and 1894, No. 9068, p. 281 and p. 335, 
respectively. 

األ ةةةةةةةلحة النوويةةةةةةةة )لنةةةةةةةدن ومو ةةةةةةة و ووارةةةةةةةنان العالةةةةةةةمة،  معاهةةةةةةةدة عةةةةةةةدم انتشةةةةةةةار
 (1968متوز/يوليه  1

 Ibid., vol. 729, No. 10485, p. 161. 

حة التةةةدمأ الشةةةامل علةةةى قةةةاع معاهةةةدة حظةةةر وضةةةا األ ةةةلحة النوويةةةة وغأهةةةا مةةةن أ ةةةل
 11)لنةةةةدن ومو ةةةة و ووارةةةةنان العالةةةةمة، لطةةةةن أرضةةةةها  يفالبحةةةةار واحملياةةةةات و 

 (1971رباط/فرباير 

 Ibid., vol. 955, No. 13678, p. 115. 

اتىلاقية حظر ا تحدال وإنتاو وختزين األ لحة الب رتيولوجية )البيولوجية( والت سةينية 
نيسةةةةان/أبريل  10 و ووارةةةةنان العالةةةةمة، وتةةةةدمأ تلةةةةك األ ةةةةلحة )لنةةةةدن ومو ةةةة 

1972) 

 Ibid., vol. 1015, No. 14860, p. 163.  

تقييةةةد ا ةةتعمال أ ةةةلحة تقليديةةة معينةةةة مي ةةن اعتبارهةةةا مىلرطةةة الضةةةرر  اتىلاقيةةة حظةةر أو
 (1980تشرين األول/أكتوبر  10عشوائية األثر )وبروتوكوالهتا( )جنيف،  أو

 Ibid., vol. 1342, No. 22495, p. 137. 
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األ ةةةرى تقييةةةد ا ةةةتعمال األلغةةةام واألرةةةراك والنبةةةائط  الربوتوكةةةول املتعلةةةق بظةةةر أو
 )الربوتوكول الثان(

 Ibid., vol. 1342, No. 22495, p. 168. 

 .Ibid., vol. 1342, No. 22495, p. 171  تقييد ا تعمال األ لحة احملرقة )الربوتوكول الثالث( الربوتوكول املتعلق بظر أو

اتىلاقيةةة حظةةةر ا ةةتحدال وإنتةةةاو وختةةةزين وا ةةتعمال األ ةةةلحة ال يميائيةةة وتةةةدمأ تلةةةك 
 (1993كانون الثان/يناير   13)لريس،  أل لحةا

 Ibid., vol. 1974, No. 33757, p. 45. 

 ، املرفق.A/50/1027  (1996أيلول/ بتمرب  10)نيويورك،  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 امل ؤولية 

متوز/يوليةةه  29تىلاقيةة املتعلقةةة لملسةةؤولية قبةةل الغةةأ يف ميةةدان الااقةةة النوويةةة )لريةةس، الا
1960) 

 United Nations, Treaty Series, vol. 956, No. 13706, p. 251. 

االتىلاقيةةة األوروبيةةةة املتعلقةةة لملسةةةؤولية املدنيةةة عةةةن األضةةرار الةةة  تسةةببها املركبةةةات ذات 
 (1973أاير/مايو  14احملرك ) رتا بورغ، 

 Council of Europe, European Treaty Series, No. 79. 

 االتىلاقيةةة املتعلقةةة لملسةةؤولية املدنيةةة عةةن األضةةرار النامجةةة عةةن أنشةةاة  اةةرة علةةى البيئةةة
 (1993حزيران/يونيه  21)لوغانو، 

 Ibid., No. 150. 

 البيئة 

الةةةةة بولةةةةىلها مةةةةوئ   للايةةةةور املائيةةةةة اتىلاقيةةةةة األراضةةةة  الرطبةةةةة ذات األويةةةةة الدوليةةةةة و 
 (1971رباط/فرباير  2ان(، )رامسار )إير 

 United Nations, Treaty Series, vol. 996, No. 14583, p. 245. 

اتىلاقيةةة االجتةةةار الةةةدويل أبنةةةواع احليةةةواانت والنبةةاتت الربيةةةة املعرضةةةة ل نقةةةراض )وارةةةنان 
 (1973آذار/مارس  3العالمة، 

 Ibid., vol. 993, No. 14537, p. 243. 

)اتىلاقيةةةة مةةةاربول( )لنةةةدن،  1973االتىلاقيةةةة الدوليةةةة ملنةةةا التلةةةول النةةةاجم عةةةن السةةةىلن، 
 17)لندن،  1978(، بتيغتها املعدَّلة بربوتوكول عام 1973تشرين الثان/نوفمرب  2

 (1978رباط/فرباير 

 Ibid., vol. 1341, No. 22484, p. 3.  

أل  أغةةةةراض  ض عسةةة رية أوت التغيةةةأ يف البيئةةةة ألغةةةرااتىلاقيةةةة حظةةةر ا ةةةتخدام تقنيةةةا
 (1976كانون األول/ديسمرب   10عدائية أ رى )نيويورك، 

 Ibid., vol. 1108, No. 17119, p. 151. 

 23)بةةون،  )وملحقاهتةا( معاهةدة احملافظةة علةى األنةواع املهةةاجرة مةن احليةواانت الىلاريةة
 (1979حزيران/يونيه 

 Ibid., vol. 1651, No. 28395, p. 333. 

تشةةةرين  13االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة للتلةةةول اجلةةةو  العةةةابر للحةةةدود البعيةةةد املةةةدى )جنيةةةف، 
 (1979الثان/نوفمرب 

 Ibid., vol. 1302, No. 21623, p. 217. 

املتعلقةةةة للتلةةةةول اجلةةةةو  العةةةةابر للحةةةةدود  1979الربوتوكةةةول امللحةةةةق لتىلاقيةةةةة عةةةةام 
تةةدفقاهتا   انبعةةااثت أكا ةةيد النيرتوجةةني أوالبعيةةد املةةدى واملتعلةةق للةةتح م يف

 (1988تشرين األول/أكتوبر  31عرب احلدود )لوفيا، 

 Ibid., vol. 1593, No. 27874, p. 287. 

اتىلاقية لزل بشأن التح م يف نقل النىلاايت ا ارة والتخلز منها عرب احلةدود )لزل، 
 (1989آذار/مارس  22

 Ibid., vol. 1673, No. 28911, p. 57. 

 .Ibid., vol. 1989, No. 34028, p. 309  (1991رباط/فرباير  25)إ بو،  اتىلاقية تقييم األثر البيئ  يف إطار عابر للحدود

 17)نيويةةورك،  ق املتعلةق بىلةظ احليتانيةات التةغأة يف بةر البلايةق وبةر الشةمالاالتىلةا
 (1992آذار/مارس 

 Ibid., vol. 1772, No. 30865, p. 217. 

آذار/مةارس  17االتىلاقية املتعلقة لآلاثر عةابرة احلةدود للحةوادل التةناعية )هلسةن  ، 
1992) 

 Ibid., vol. 2105, No. 36605, p. 457. 

 .Ibid., vol. 1771, No. 30822, p. 107  (1992أاير/مايو  9اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغأ املنا  )نيويورك، اتىل
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 .Ibid., vol. 1760, No. 30619, p. 79  (1992حزيران/يونيه  5ج  )ريو د  جانأو، ة للتنوع البيولو االتىلاقية املتعلق

االتىلةةةةاق املتعلةةةةق للتعةةةةاون يف عمليةةةةات إنىلةةةةاذ تةةةةدابأ م افحةةةةة االجتةةةةار غةةةةأ املشةةةةروع 
 (1994أيلول/ بتمرب  8لحليواانت والنباتت الربية )لو اكا، 

 Ibid., vol. 1950, No. 33409, p. 35. 

اتىلاقيةةةة روتةةةردام املتعلقةةةة بتابيةةةق إجةةةراء املوافقةةةة املسةةةبقة عةةةن علةةةم علةةةى مةةةواد كيميائيةةةة 
 10ات آفةةةةةةةةات معينةةةةةةةةة  اةةةةةةةةرة متداولةةةةةةةةة يف التجةةةةةةةةارة الدوليةةةةةةةةة )روتةةةةةةةةردام، ومبيةةةةةةةةد

 (1998أيلول/ بتمرب 

 Ibid., vol. 2244, No. 39973, p. 337. 

تشةةةةةةرين  4نون اجلنةةةةةةائ  ) رتا ةةةةةةبورغ، االتىلاقيةةةةةةة املتعلقةةةةةةة بمايةةةةةةة البيئةةةةةةة بوا ةةةةةةاة القةةةةةةا
 ( 1998الثان/نوفمرب 

 Council of Europe, European Treaty Series, No. 172. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2256, No. 40214  (2001أاير/مايو  22اتىلاقية ا ت هول بشأن امللواثت العضوية الثابتة )ا ت هول، 
p. 119. 

 لضريبية امل ائ  ا
  25) رتا ةةةةبورغ،  االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة لملسةةةةاعدة اإلداريةةةةة املتبادلةةةةة يف املسةةةةائل الضةةةةريبية

 (1988كانون الثان/يناير 
 United Nations, Treaty Series, vol. 1966, No. 33610, 

p. 215. 

 القوا د العامة للقانون الدويل 

 1953و 1946و 1945و 1922وام ( )عةدّ ل يف أعةة 1919د ةتور منظمةة العمةةل الدوليةة )
 (1972و 1962و

 Available from the ILO web site (www.ilo.org)  

رةباط/فرباير  20)هافةاان،  االتىلاقية املتعلقة مبركز األجانةب يف أقةاليم األطةراف املتعاقةدة
1928) 

 League of Nations, Treaty Series, vol. CXXXII, No. 3045, 
p. 301. 

كةةانون األول/ديسةةةمرب   27اتىلاقيةةة أت ةةيس لةةندوق النقةةد الةةدويل )وارةةنان العالةةمة، 
1945) 

 United Nations, Treaty Series, vol. 2, No. 20, p. 39. 

 .Ibid., vol. 529, No. 7660, p. 141  (1955كانون األول/ديسمرب   13)لريس،  االتىلاقية األوروبية بشأن إقامة األجانب

تشةةةرين األول/أكتةةةةوبر  26)نيويةةةورك،   ا ةةة  للوكالةةةة الدوليةةةة للااقةةةة الذريةةةةالنظةةةام األ
1956) 

 Ibid., vol. 276, No. 3988, p. 3. 

 Ibid., vol. 294, No. 4300, p. 3. See also the consolidated  (1957آذار/مارس  25االقتتادية األوروبية )روما،  املعاهدة املنشئة للجماعة
version of the Treaty establishing the European Com-
munity, Official Journal of the European Communities, 
No. C 340, 10 November 1997, p.173.  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 295, No. 4301, p. 259  (1957آذار/مارس  25)روما،  املعاهدة املنشئة للجماعة األوروبية للااقة الذرية

نيسةان/أبريل  8االتىلاق املنشةئ ملتةرف التنميةة للبلةدان األمري يةة )وارةنان العالةمة، 
1959) 

 Ibid., vol. 389, No. 5593, p. 69. 

كةةةةةانون   14)لريةةةةةس،  االتىلاقيةةةةةة املتعلقةةةةةة مبنظمةةةةةة التعةةةةةاون والتنميةةةةةة يف امليةةةةةدان االقتتةةةةةاد  
 (1960األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 888, No. 12736, p. 179. 

 .Ibid., vol. 456. No. 6564, p. 301  (1962متوز/يوليه  23اإلع ن املتعلق بياد الو )جنيف، 

) رتا بورغ،  اتىلاقية توحيد نقاط معينة من القانون املوضوع  املتعلق برباءات اال رتاع
 (1963تشرين الثان/نوفمرب  27

 Ibid., vol. 1249, No. 20401, p. 369. 

 .Ibid., vol. 571, No. 8303, p. 123  (1965كانون األول/ديسمرب   4)ماني ،  االتىلاق املنشئ ملترف التنمية اآل يو 

 .Ibid., vol. 1275, No. 21051, p. 540  (1970نيسان/أبريل  23)بروكسل،  االتىلاقية الدولية املتعلقة بعقود السىلر

 .Ibid., vol. 985, No. 14403, p. 350  (1970أيلول/ بتمرب  27)م سي و  ي ،  العامليةظمة السياحة النظم األ ا ية ملن

https://www.ilo.org/
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اتىلاقية منح بةراءات اال ةرتاع األوروبيةة )االتىلاقيةة األوروبيةة لةرباءات اال ةرتاع( )ميةونخ، 
( والتةةةةةةك املةةةةةةنقّ ح ل تىلاقيةةةةةةة األوروبيةةةةةةة لةةةةةةرباءات 1973تشةةةةةةرين األول/أكتةةةةةةوبر  5

 (2000تشرين الثان/نوفمرب  29اع )ميونخ، اال رت 

 Ibid., vol. 1065, No. 16208, p. 199, and European Patent 
Office, Special edition No. 1 of the Official Journal 
2001, p. 1. 

 السةلاات اإلقليميةة االتىلاقية اإلطارية األوروبيةة للتعةاون عةرب احلةدود بةني اجلماعةات أو
 (1980أاير/مايو  21)مدريد، 

 United Nations, Treaty Series, vol. 1272, No. 20967, p. 61. 

 Ibid., vol. 2247, No. 40015, p. 201  (1991رباط/فرباير  26االتىلاق املؤ س لو ام اجلماعة ال اريبية )بورت أوف  بني، 

 .Ibid., vol. 1757, No. 30615, p.3  (1992اير رباط/فرب  7معاهدة االحتاد األورويب )معاهدة ما رتخيت( )ما رتخيت، 



 

__________ 
 .75-51، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الىلقرات 2011حولية من هذا الىلتل يف  1-انظر الىلروع من ألف إىل هاء والىلرع واو * 

25 

 الفص  الرايع 
*( ختام املعاهدات   التحفظات  لى  

نةةد ةليةة  املااوسةةة املتعلةةق ابلتحفظةةات  لةةى املعاهةةدات   -واو 
 الذي ا تادته اللجنة يف ةوواا ال ال ة وال ت   

نةةةةةز املبةةةةةادئ التوجيهيةةةةةة الةةةةة  يتةةةةةألف منهةةةةةا دليةةةةةل   -1
ق بشةةةةةةةةةةأن احلةةةةةةةةةةوار املتعلةةةةةةةةةةق  املمار ةةةةةةةةةةة، يليةةةةةةةةةةه مرفةةةةةةةةةة 

 للتحىلظات

يتةةةةةألف منهةةةةةا دليةةةةةل  يةةةةةرد أدانه نةةةةةز املبةةةةةادئ التوجيهيةةةةةة الةةةةة    -1
املمار ة املتعلق للتحىلظات على املعاهةدات الةذ  اعتمدتةه اللجنةة يف  

 . دورهتا الثالثة والستني، يليه مرفق بشأن احلوار املتعلق للتحىلظات 

 ةلي  املااوسة املتعلق ابلتحفظات
 اهدات لى املع 

 التعاويف  -1

 تعريف التحفظات 1-1

ت ةةايته،  يعةة” لالةةتحفعال إ ةةالانا انفةةراةايا، اايا تانةة   ةةي ته او -1 
التصديق  ليهةا  منظاة ةولية  ند التوقيع  لى معاهدة او تصدوه ةولة او

تصةةدوه  االنضةةاام إليهةةا او او  ليهةةااملوافقةةة  قبوهلةةا او إقراوهةةا وايةةاا او او
املنظاة  ولة اوإشعاواا ابخلالفة يف معاهدة، وادف يه الد ةولة  ند تقدميها
تعدي  األثر القانون ألحكام معينةة مةر املعاهةدة مةر حية   إىل استبعاة او

 هذه املنظاة الدولية. انطباق تلك األحكام  لى هذه الدولة او

ر الفقةةةةرة  -2   لةةةةى اشةةةةا تشةةةةا  التحفظةةةةات الةةةة  ترمةةةة  إىل  1تف ةةةةل
للاعاهةدة   اواألثر القانون ألحكام معينة مةر املعاهةدة، تعدي   استبعاة او
يتعلق يبعض اجلوانب احملدةة، مر حي  انطباق تلك األحكةام  تك  فياا

 املنظاة الدولية ال  تصوغ التحفع. اجلوانب  لى الدولة او او

 اإل الانت الرامية إىل احلد مر التزامات ا حاهبا 1-1-1

راب منظاةةة ةوليةةة  نةةد إ ةة  ه ةولةةة اواإل ةةالن االنفةةراةي الةةذي تصةةوغ 
تلك املنظاة  ةر موافقتهةا  لةى االلتةزام ابملعاهةدة، والةذي  ة اوتلك الدول

يهدف يه  احبه إىل احلد مر االلتزامات ال  تفرضها  ليةه املعاهةدة، هةو 
 إ الن يشك  حتفظاا.

 اإل الانت الرامية إىل الوفاء ابلتزام يطرق معاةلة 1-1-2

راب منظاةةة ةوليةةة  نةةد إ ةة  ةولةةة اواةي الةةذي تصةةوغه اإل ةةالن االنفةةر  
تلةك املنظاةة  ةر موافقتهةا  لةى االلتةزام ابملعاهةدة واةدف  تلك الدولة او

تلةةك املنظاةةة إىل الوفةةاء ابلتةةزام  اةةالا ابملعاهةةدة يطريقةةة  يةةه تلةةك الدولةةة او
ختتلةةف  ةةر تلةةك الةة  تفرضةةها املعاهةةدة، ولكةةر  ةةاحب اإل ةةالن يعت هةةا 

 هو إ الن يشك  حتفظاا.معاةلة هلا، 

 التحفظات املتعلقة ابلتطبيق اإلقليا  للاعاهدة 1-1-3
يشةةةك  حتفظةةةاا اإل ةةةالن االنفةةةراةي الةةةذي ت ةةةتهدف منةةةه الدولةةةة اسةةةتبعاة   

يتعلةق يةبعض اجلوانةب   املعاهدة تك  فياةا  تطبيق احكام معينة مر املعاهدة، او 
 . هذا اإل النوة احملدةة،  لى إقليم تان  ستنطبق  ليه يف حالة  دم وج 

 للاعاهدة  اإلقليا    التطبيق   نطاق   توسيع    ند   تصاغ   ال   ات التحفظ  1-1-4
يشك  حتفظاا اإل الن االنفراةي الذي ت تهدف منه الدولة،  ند مد  

تعةةدي  األثةةر  إىل إقلةةيم مةةر األقةةاليم، اسةةتبعاة او نطةةاق تطبيةةق معاهةةدة مةةا
 هبذا اإلقليم.يتعلق  القانون ألحكام معينة مر املعاهدة فياا

 التحفظات ال  تصاغ يصووة مشرتتة 1-1-5
يف  منظاةةةات ةوليةةةة يف  ةةةوغ حتفةةةع مةةةا ال يةةةؤثر اشةةةرتاك  ةةةدة ةول او 

 الطايع االنفراةي لذلك التحفع.

التحفظةةةةات الةةةة  تصةةةةاغ ذقتضةةةةى ينةةةةوة   ن  ةةةةراحة ابسةةةةتبعاة  1-1-6
 املعاهدة تعدي  احكام معينة مر او
ليةةة  نةةد إ ةةراب منظاةةة ةو  دوه ةولةةة اواإل ةةالن االنفةةراةي الةةذي تصةة  

املنظاةةة  ةةر موافقتهةةا  لةةى االلتةةزام ابملعاهةةدة، وفقةةاا لبنةةد  تلةةك الدولةةة او
تعةةةةدي  األثةةةةر القةةةةانون  لبعضةةةةها ابسةةةةتبعاة او أي ن  ةةةةراحة لفطةةةةراف او

يتعلق ابلطرف الةذي ا ةدو اإل ةالن، هةو  ألحكام معينة مر املعاهدة فياا
 عاهدة  راحة.ظات ال    ن هبا املإ الن يشك  حتفظاا مر التحف

 تعريف اإل الانت التف ريية 1-2
يعةةةةةة” لاإل ةةةةةةالن التف ةةةةةةرييال إ ةةةةةةالانا انفةةةةةةراةايا، اايا تانةةةةةة   ةةةةةةةي ته  
تلةك  منظاة ةولية، وادف يه تلك الدولةة او ت ايته، تصدوه ةولة او او

 يعض احكامها. نطاق املعاهدة او إيضاح معىن او املنظاة إىل حتديد او
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 اإل الانت التف ريية ال  تصاغ يصووة مشرتتة 1-2-1
منظاةةةةةات ةوليةةةةةة يف  ةةةةةوغ اإل ةةةةةالن  ال يةةةةةؤثر اشةةةةةرتاك  ةةةةةدة ةول او 

 التف ريي يف الطايع االنفراةي هلذا اإل الن التف ريي.

 التاييز ي  التحفظات واإل الانت التف ريية 1-3

ايا، تف ةةةري إ ةةةالانا  حيةةةدلة طةةةايع اإل ةةةالن االنفةةةراةي، يو ةةةفه حتفظةةةاا او 
 ابألثر القانون الذي يقصد  احب اإل الن إحداثه.

 اسلوب التاييز ي  التحفظات واإل الانت التف ريية 1-3-1

منظاةةة   إ ا تةةان اإل ةةالن االنفةةراةي الةةذي تصةةوغه ةولةةة او  لتحديةةد مةةا  
إ الانا تف ريايا، ينب   تف ةري   ةولية يشأن إحدى املعاهدات يشك  حتفظاا او 

نية وفقاا للاعىن املعتاة الذي ينب   إ طاؤه ملصةطلحاته، ي يةة   اإل الن حب ر 
 ان حتدلة مر خالله نية  احبه، يف ضوء املعاهدة ال  يتعلق هبا اإل الن. 

 الصي ة والت اية 1-3-2

الت ةاية الة  تعطةى لن ةالن االنفةراةي مؤشةراا لفثةر  توفر الصةي ة او 
 القانون املقصوة.

 ي يف حالة حظر التحفظاتة وغ إ الن انفرا 1-3-3

 لةةةةةةى    نةةةةةةدما حتظةةةةةةر املعاهةةةةةةدة التحفظةةةةةةات  لةةةةةةى  يةةةةةةع احكامهةةةةةةا او  
منظاةة   معينة منها، فإنةه يففةرتأ ان اي إ ةالن انفةراةي تصةوغه ةولةة او  احكام 

يشةةةك  حتفظةةةاا. ومةةةع  لةةةك يشةةةك  هةةةذا   يتعلةةةق هبةةةذه األحكةةةام ال  ةوليةةةة فياةةةا 
األثةةر القةةانون ألحكةةام  ي  دتعةة  اسةةتبعاة اواإل ةةالن حتفظةةاا إ ا تةةان يهةةدف إىل  

يتعلةةق يةةبعض اجلوانةةب احملةةدةة،   تكةة  فياةةا للاعاهةةدة  معينةةة مةةر املعاهةةدة، او 
 اجلوانب  لى  احب اإل الن.  مر حي  انطباق تلك األحكام او 

 اإل الانت التف ريية املشروطة 1-4

اإل ةةةالن التف ةةةريي املشةةةرو  هةةةو إ ةةةالن انفةةةراةي تصةةةوغه ةولةةةةة   -1 
إقراوهةا وايةاا   التصةديق  ليهةا او  ع  لةى معاهةدة او د التوقية ةوليةة  نة منظاة   او 
تصةةةوغه ةولةةة  نةةةدما تقةةةدم   االنضةةةاام إليهةةا، او  املوافقةةةة  ليهةةا او  قبوهلةةا او  او 

ع ذوجبةةةه تلةةةك الدولةةةة او  ضةةة  الدوليةةةة   املنظاةةةة  إشةةةعاواا ابخلالفةةةة يف معاهةةةدة، وختف
 كامها. لبعض اح  عاهدة او موافقتها  لى ان تلتزم ابملعاهدة لتف ري حمدة للا 

  لةى تنطبةق ال  للقوا د املشروطة التف ريية اإل الانت ختضع -2 
 .التحفظات

 اإل الانت االنفراةية خالف التحفظات واإل الانت التف ريية 1-5

ال تةةةدخ  يف نطةةةاق ةليةةة  املااوسةةةة هةةةذا اإل ةةةالانت االنفراةيةةةة الةةة   
ت تف ةةريية إ ةةالان حتفظةةات اوتكةةون  تصةةاغ يشةةأن إحةةدى املعاهةةدات وال

 يف  لك اإل الانت التف ريية املشروطة(.  ذا

 إ الانت  دم اال رتاف 1-5-1

ال يدخ  يف نطاق ةلي  املااوسة هذا اإل الن االنفةراةي الةذي تشةري  
يعةة” اال ةةرتاف يكيةةان  فيةةه إحةةدى الةةدول إىل ان اشةةرتاتها يف املعاهةةدة ال

اسةةةتبعاة تطبيةةةق اهلةةةدف منةةةه  إ ا تةةةانتعةةةرتف هةةة  يةةةه، و لةةةك حةةة   ال مةةةا
 اهدة ي  الدولة الصاةو  نها اإل الن والكيان غري املعرَتف يه.املع

 الداخل  اإل الانت املتعلقة يطرائق تنفيذ املعاهدة  لى الصعيد 1-5-2

ال يةةةدخ  يف نطةةةةاق ةليةةةة  املااوسةةةةة هةةةذا اإل ةةةةالن االنفةةةةراةي الةةةةذي  
املنظاةةةة  تلةةةك تلةةةك الدولةةةة او منظاةةةة ةوليةةةة وتبةةة  فيةةةه تصةةةوغه ةولةةةة او

لةة  تعتةةزم هبةةا تنفيةةذ املعاهةةدة  لةةى الصةةعيد الةةداخل  مةةر ةون ان الطريقةةة ا
يكةةةةةةون لةةةةةةذلك  ثةةةةةةري  لةةةةةةى حقوقهةةةةةةا والتزامااةةةةةةا إزاء الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة 

 املنظاات املتعاقدة األخرى. او

 اإل الانت االنفراةية الصاةوة ذوجب يند جييز االختياو 1-5-3

نفراةي الةذي سة هذا اإل الن اال نطاق ةلي  املااو ال يدخ  يف -1 
منظاةة ةوليةةة وفقةةاا لبنةد مةةر ينةةوة املعاهةدة جييةةز لفطةةراف  تصةدوه ةولةةة او
جييز هلةا االختيةاو  تفرضه احكام اخرى يف تلك املعاهدة، او قبول التزام ال
 ات ر مر احكام املعاهدة. ي  حكا  او

بةةة  فيةةةه الةةةواوة يف إ ةةةالن تقالشةةةر   ال يشةةةك  حتفظةةةاا القيةةةد او -2 
تفرضةةةةه  اةةةة ةوليةةةة، اسةةةتناةاا إىل ينةةةد يف املعاهةةةدة، التزامةةةاا المنظ ةولةةةة او

 احكام اخرى يف تلك املعاهدة.

 يتعلق ابملعاهدات ال نائية اإل الانت االنفراةية فياا 1-6

 لالتحفظاتال  لى املعاهدات ال نائية 1-6-1

ه ةولةة ت ةايته، الةذي تصةوغ اإل الن االنفراةي، اايا تان   ةي ته او 
يعةةد  ليةةة يعةةد التوقيةةع ابألحةةرف األوىل  لةةى معاهةةدة ثنائيةةة اومنظاةةة ةو  او

تلةةك  التوقيةةع  ليهةةا، ولكةةر قبةة  يةةدء نفا هةةا، واةةدف يةةه تلةةك الدولةةة او
املنظاة إىل احلصول مر الطرف اآلخر  لةى تعةدي  ألحكةام املعاهةدة، هةو 

 ذا.يف ةلي  املااوسة هيشك  حتفظاا ابملعىن املقصوة  إ الن ال

 يتعلق ابملعاهدات ال نائية اإل الانت التف ريية فياا 1-6-2

  التف ةةةةريية   اإل ةةةةالانت    لةةةةى   4-1و   2-1  التوجيهيةةةةان   املبةةةةدآن   ينطبةةةةق  
 . ال واء    لى   ال نائية   واملعاهدات  األطراف   املتعدةة  ابملعاهدات  يتعلق  فياا 

معاهةةةدة ثنائيةةة إل ةةةالن األثةةر القةةانون لقبةةةول الطةةرف اآلخةةر يف  1-6-3
  ريي  اةو يشأشاتف

التف ةةري الناشةة   ةةر إ ةةالن تف ةةريي  ةةدو يشةةأن معاهةةدة ثنائيةةة مةةر  
منظاة ةولية طرف يف هذه املعاهدة، وقبله الطرف اآلخر،  جانب ةولة او

 يشك  تف رياا واياا هلذه املعاهدة.
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 يدائ  التحفظات واإل الانت التف ريية 1-7

 اتيدائ  التحفظ 1-7-1

وز ايضةةةةةةاا للةةةةةةدول لنتةةةةةةائ  التحفظةةةةةةات، جيةةةةةة  لتحقيةةةةةةق نتةةةةةةائ   اثلةةةةةةة 
 يل : املنظاات الدولية ان تلجأ إىل اساليب يديلة، م   ما او

 املعاهةةةةةدة نطةةةةةاق مةةةةةر احلةةةةةد إىل يرمةةةةة  ينةةةةةداا  املعاهةةةةةدة تضةةةةةا  (ا  
 تطبيقها؛ مر او

إيةةرام اتفةةاق، ذوجةةب حكةةم حمةةدة مةةر احكةةام املعاهةةدة، اةةدف   ب( 
ي  تعةةد ات ةةر إىل اسةةتبعاة او تةةان اومنظاتةةان ةولي ات ةةر او ةولتةةان اومنةةه 

املعاهةةةةدة مةةةةر حيةةةة  انطباقهةةةةا  لةةةةى  األثةةةةر القةةةةانون ألحكةةةةام معينةةةةة مةةةةر
 العالقات فياا يينها.

 يدائ  اإل الانت التف ريية 1-7-2

احكةةام معينةةةة منهةةةا،  نطةةةاق املعاهةةةدة او توضةةةيع معةةىن او لتحديةةد او 
سةاليب غةري اسةلوب املنظاةات الدوليةة ان تلجةأ إىل ا جيوز ايضاا للةدول او

 يل :  ريية، م   مااإل الانت التف

 تضا  املعاهدة احكاماا ترم  إىل تف ريها؛  ا( 

إيرام اتفاق تكايل  حتقيقاا لنفس ال ايةة، يف نفةس الوقة  الةذي   ب( 
 يف وق  الحق لذلك. يتم فيه إيرام املعاهدة او

 نطاق التعاويف 1-8

الواوةة يف هذا اجلزء يصحة هذه خت  تعاويف اإل الانت االنفراةية ال  
  الانت وآباثوها القانونية ذوجب القوا د ال  تنطبق  ليها.اإل

 اإلجراءات -2

 شك  التحفظات واإلخطاو هبا 2-1

 شك  التحفظات 2-1-1

 جيب ان يصاغ التحفع تتايةا. 

 تعلي  التحفظات 2-1-2

يةةةةةة الةةةةةتحفع، يقةةةةةدو اإلمكةةةةةان، إىل األسةةةةةباب الدا ينب ةةةةة  ان يشةةةةةري  
  وغه. إىل

 التا ي  ل رأ  وغ حتفع  لى الصعيد الدويل 2-1-3

وهنةةةةةاا ابملااوسةةةةةات املتبعةةةةةة  ةةةةةاةة يف املنظاةةةةةات الدوليةةةةةة الوةيعةةةةةة   -1 
 حتفع:  ملنظاة ةولية ل رأ  وغ  للاعاهدات، يفعت  الشخد   الا لدولة او 

تفةةةويض مطلةةةق مناسةةةبة ل ةةةرأ  إ ا قةةةدم هةةةذا الشةةةخد وثيقةةةة  ا( 
ل رأ التعبةري  ند املعاهدة ال  يصاغ يشأشا التحفع او توثيق ا تااة او

 املنظاة  لى االلتزام ابملعاهدة؛ او  ر موافقة الدولة او

مةةةةةةةةر ىةةةةةةةةروف اخةةةةةةةةرى ان قصةةةةةةةةد   إ ا تبةةةةةةةة  مةةةةةةةةر املااوسةةةةةةةةة او   ب(  
 ةةة الا للدولةةةةة  واملنظاةةةات الدوليةةةة املعنيةةةة تةةةان ا تبةةةاو هةةةذا الشةةةخد   الةةةدول 

 مطلق.  ةون حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض  املنظاة الدولية هلذا ال رأ مر  او 

يفعتةةةة  األشةةةةخاص التةةةةالون، حبكةةةةم وىةةةةائفهم وةو ةةةةا حاجةةةةة إىل  -2 
وثيقةةةة تفةةةويض مطلةةةق،   لةةة  لةةةدولتهم ل ةةةرأ  ةةةوغ حتفةةةع  لةةةى  تقةةةدمي

 الصعيد الدويل:

 اوجية؛وؤساء الدول ووؤساء احلكومات ووزواء اخل  ا( 

متر ةويل، ل ةةرأ  ةةوغ املا لةون املعتاةةدون مةةر الةةدول لةةدى مةةؤ   ب( 
 ادت يف  لك املؤمتر؛حتفع  لى معاهدة ا تف 

لةدى احةد  املا لون املعتادون مر الدول لدى منظاة ةوليةة او  ج( 
األجهةةزة التايعةةة هلةةا، ل ةةرأ  ةةوغ حتفةةع  لةةى معاهةةدة ا تفاةةدت يف تلةةك 

  لك اجلهاز؛ املنظاة او

حتفةع ساء البع ات الدائاة لدى منظاةة ةوليةة، ل ةرأ  ةوغ وؤ   ة( 
 ت وتلك املنظاة. لى معاهدة ايرم  ي  الدول املرسلة للبع ا

 ةةةدم ترتةةةب اي اثةةةر  لةةةى الصةةةعيد الةةةدويل  لةةةى انتهةةةاك قوا ةةةد  2-1-4
 ةاخلية متعلقة يصوغ التحفظات

القوا ةد  ات الصةلة لكة   حيدة القانون الداخل  لك  ةولةة او -1 
هةا  لةى الصةعيد ة ةولية ال لطة املختصة واإلجراءات الواجب اتبا منظا

 الداخل  لصوغ التحفع.

ملنظاة ةولية ان حتت ، ل رأ إيطال التحفع،  ال جيوز لدولة او -2 
أبن هذا التحفع قد  يغ انتهاتاا حلكم مر احكام القانون الداخل  لتلك 

ق ابختصةةةةةاص يتعلةةةةة  لقا ةةةةةدة مةةةةةر قوا ةةةةةد تلةةةةةك املنظاةةةةةة فياةةةةةا الدولةةةةةة او
 وإجراءات  وغ التحفظات.

 لتحفظاتإيالغ ا 2-1-5

جيةةةةب إيةةةةالغ الةةةةتحفع تتايةةةةةا إىل الةةةةدول املتعاقةةةةدة واملنظاةةةةات  -1 
املتعاقةةدة وإىل الةةدول واملنظاةةات الدوليةةة األخةةرى الةة  حيةةق هلةةا ان تصةةبع 

 اطرافاا يف املعاهدة.

ملنظاةةة الةةتحفع  لةةى معاهةةدة انفةةذة تشةةك  الصةةك التأسي ةة   -2 
 ةولية جيب ان يبللغ ايضاا إىل تلك املنظاة.

 إجراءات إيالغ التحفظات 2-1-6

تتفةةةةةق الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة واملنظاةةةةةات  تةةةةةند املعاهةةةةةدة او مةةةةةا م -1 
 يل : املتعاقدة  لى حكم خمالف، جيري إيالغ التحفع  لى املعاهدة تاا

يتوجيةه يف حالة  دم وجوة جهة وةيعة، يقةوم  ةاحب الةتحفع   ا( 
ة وإىل الةةةةدول اإليةةةةالغ مباشةةةةرة إىل الةةةةدول املتعاقةةةةدة واملنظاةةةةات املتعاقةةةةد

 طرافاا يف املعاهدة؛ اوواملنظاات الدولية األخرى ال  حيق هلا ان تصبع ا



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 28
 

 

يف حالة وجوة جهةة وةيعةة، تبلةلغ تلةك اجلهةة الوةيعةة الة  تقةوم   ب( 
ملقصةةةةةوةة يف اقةةةةةرب وقةةةةة   كةةةةةر نخطةةةةةاو الةةةةةدول واملنظاةةةةةات الدوليةةةةةة ا

 اإليالغ. هبذا

منظاةةة  او لن ةةبة لدولةةة مةةاال يفعتةة  ان إيةةالغ الةةتحفع قةةد   اب -2 
 املنظاة.  ندما تتلقاه تلك الدولة او إال ةولية ما

إيةةةةالغ الةةةةتحفع  لةةةةى املعاهةةةةدة يوسةةةةيلة اخةةةةرى غةةةةري املةةةةذترة  -3 
الفةةاتس، جيةةب  ، م ةة  ال يةةد اإللكةةرتون اوالوةيةةعإشةةعاو  الديلوماسةةية او

هةةةةذا اإلشةةةةعاو.  يةةةةده يف غضةةةةون فةةةةرتة زمنيةةةةة مناسةةةةبة هبةةةةذه املةةةةذترة او ت
 يل. تلك احلالة، يعت  ان التحفع قد  يغ يف اتويخ اإليالغ األو   يفو 

 وىائف اجلهة الوةيعة 2-1-7
إ ا تةان الةتحفع  لةى املعاهةدة الةذي  تتحقق اجلهةة الوةيعةة  ةا -1 

للشةةةةةةةةك  الواجةةةةةةةةب  م ةةةةةةةةتوفياا  منظاةةةةةةةةة ةوليةةةةةةةةة مةةةةةةةةا  ةةةةةةةةاغته ةولةةةةةةةةة او
 إىل املعنية دوليةلا املنظاة او الدولة نظر االقتضاء،  ند وتوجه، وال ليم،

 امل ألة. هذه

منظاةةةة ةوليةةةة واجلهةةةة  يف حالةةةة نشةةةوء اي خةةةالف يةةة  ةولةةةة او -2 
 الوةيعة يشأن اةاء مهام هذه األخرية، تعرأ اجلهة الوةيعة امل ألة  لى:

واملنظاةةةةةةات املوقعةةةةةةة والةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة واملنظاةةةةةةات الةةةةةةدول   ا( 
 املتعاقدة؛ او

 الدولية املعنية،  ند االقتضاء.اجلهاز املختد يف املنظاة   ب( 

  تيد التحفظات 2-2
التأتيةةةةد الراةةةة  للتحفظةةةةات الةةةة  تصةةةةاغ  نةةةةد التوقيةةةةع  لةةةةى  2-2-1

 املعاهدة

ق  ليهةةا إ ا  ةةيغ الةةتحفع  نةةد التوقيةةع  لةةى معاهةةدة وهنةةاا ابلتصةةدي 
املنظاةة  املوافقة  ليها، وجةب  لةى الدولةة او قبوهلا او إقراوها واياا او او

املتحفظةةة ان تؤتةةد هةةذا الةةتحفع وايةةاا  نةةد إ راهبةةا  ةةر موافقتهةةا الدوليةةة 
ه احلالةةة، يفعتةة  ان الةةتحفع قةةد  ةةيغ يف هةةذ  لةةى االلتةةزام ابملعاهةةدة. ويف

 اتويخ  تيده.

  فيهةا  تيةد التحفظةات الة  تصةاغ  نةد يفشرت  احلاالت ال  ال 2-2-2
 التوقيع  لى املعاهدة

لتوقيةةع  لةةى املعاهةةدة  تيةةداا ال يتطلةةب الةةتحفع الةةذي يصةةاغ  نةةد ا 
املنظاةةة الدوليةةة هبةةذا التوقيةةع  ةةر موافقتهةةا  اا  نةةدما تعةةرب الدولةةة اوالحقةة 

  لى االلتزام ابملعاهدة.

املعاهةةةدة تةةةند التحفظةةات الةةة  تصةةةاغ  نةةةد التوقيةةةع إ ا تانةةة   2-2-3
  لى  لك  راحة

ية للانظاة الدول  ندما تند املعاهدة  راحة  لى انه جيوز للدولة او 
ع يتطلةةةب هةةةذا الةةةتحف ان تصةةةوغ حتفظةةةاا  نةةةد التوقيةةةع  لةةةى املعاهةةةدة، ال

املنظاةةة الدوليةةة املتحفظةةة  نةةد إ راهبةةا   تيةةداا وايةةاا مةةر جانةةب الدولةةة او
 ة. ر موافقتها  لى االلتزام ابملعاهد

 شك  التأتيد الرا  للتحفظات 2-2-4
 جيب ان يكون التأتيد الرا  للتحفع تتايةا. 

 ات املتأخرلتحفظ وغ ا 2-3
ملنظاةة ةوليةة ان تصةوغ حتفظةاا  لةى معاهةدة يعةد ان  ال جيوز لدولةة او 

إ ا تانةة  املعاهةةدة  تعةةرب  ةةر موافقتهةةا  لةةى االلتةةزام هبةةذه املعاهةةدة، إال
تعةةةةةاوأ ايا مةةةةةر الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة  إ ا م تةةةةةند  لةةةةةى حكةةةةةم خمةةةةةالف او

 واملنظاات املتعاقدة األخرى  وغ التحفع املتأخر.

 قبول  وغ التحفع املتأخر 2-3-1
م تكر املااوسةة الراسةخة الة    تند املعاهدة  لى حكم خمالف او ما  ما م  

إ ا   إال يعتةةة   ةةةوغ الةةةتحفع املتةةةأخر مقبةةةوالا   تتبعهةةةا اجلهةةةة الوةيعةةةة خمتلفةةةة، ال 
منظاةةة متعاقةةدة قةةد  اوضةة  هةةذا الصةةوغ املتةةأخر   تكةةر اي ةولةةة متعاقةةدة او  م 

  شر شهراا التالية لتاويخ تلق  اإلشعاو ابلتحفع.    ند انقضاء مهلة االث” 

 مهلة  وغ اال رتاأ  لى التحفع املصاغ متأخراا  2-3-2
اثةة”   اال ةةرتاأ  لةةى الةةتحفع املصةةاغ متةةأخراا يف غضةةون   يصةةاغ جيةةب ان   

 . 1-3-2 شر شهراا مر قبول  وغ التحفع املتأخر وفقاا للابدا التوجيه  

هةةةةدة عةةةةدي  األثةةةةر القةةةةانون للاعات حةةةةدوة إمكانيةةةةة اسةةةةتبعاة او 2-3-3
 يوسائ  غري التحفظات

تعةةدل األثةةر  منظاةةة متعاقةةدة ان ت ةةتبعد او ال جيةةوز لدولةةة متعاقةةدة او 
 القانون ألحكام املعاهدة مر خالل:

 تف ري حتفع سايق؛ او  ا( 

 إ الن انفراةي يصدو الحقاا ذقتضى يند يند  لى خياوات.  ب( 

 توسيع نطاق التحفع 2-3-4
ع تعةةدي  حتفةةع قةةائم مةةر اجةة  توسةةيع نطاقةةه لةةنفس القوا ةةد الةة  ضةة خي 

حالةة معاوضةة هةذا التعةدي ، يبقةى  ت ري  لى  وغ التحفع املتأخر. ويف
 التحفع األ ل  ةو ا ت يري.

 إلجراءات اخلا ة ابإل الانت التف رييةا 2-4
 شك  اإل الانت التف ريية 2-4-1

 ةا.يفضل  ان يصاغ اإل الن التف ريي تتاي 

 التا ي  ل رأ  وغ اإل الانت التف ريية 2-4-2
جيةةةةةب ان يصةةةةةوغ اإل ةةةةةالن التف ةةةةةريي شةةةةةخد يعتةةةةة   ةةةةة الا للدولةةةةةة  
ل رأ التعبري  او توثيق ند املعاهدة للانظاة الدولية ل رأ ا تااة او او

 املنظاة الدولية  لى االلتزام ابملعاهدة.  ر موافقة الدولة او
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اك قوا ةةةد لصةةةعيد الةةةدويل  لةةةى انتهةةة  ةةةدم ترتةةةب اي اثةةةر  لةةةى ا 2-4-3
 ةاخلية متعلقة يصوغ اإل الانت التف ريية

القوا ةةةةد  ات الصةةةةلة  حيةةةةدة القةةةةانون الةةةةداخل  لكةةةة  ةولةةةةة او -1 
الةةة  هلةةةا اختصةةةاص  ةةةوغ اإل ةةةالن التف ةةةريي منظاةةةة ةوليةةةة اجلهةةةة  لكةةة 

 واإلجراءات الواجب اتبا ها يف  لك  لى الصعيد الداخل .

حتت ، ل ةرأ إيطةال اإل ةالن ملنظاة ةولية ان  ال جيوز لدولة او -2 
التف ةةريي، أبن هةةذا اإل ةةالن قةةد  ةةيغ انتهاتةةاا حلكةةم مةةر احكةةام القةةانون 

يتعلةةةق  لةةةك املنظاةةةة فياةةةالقا ةةةدة مةةةر قوا ةةةد ت الةةةداخل  لتلةةةك الدولةةةة او
 ابختصاص وإجراءات  وغ اإل الانت التف ريية.

 الوق  الذي جيوز فيه  وغ إ الن تف ريي 2-4-4

، جيةوز 7-4-2و 4-1م اإلخةالل أبحكةام املبةداير التةوجيهي   د مع 
  وغ اإل الن التف ريي يف اي وق .

 إيالغ اإل الانت التف ريية 2-4-5

ينب ةةة  ان يةةةتم إيةةةالغ اإل ةةةالن التف ةةةريي الكتةةةا  وفقةةةاا لنجةةةراءات  
 .7-1-2و 6-1-2و 5-1-2احملدةة يف املباةئ التوجيهية 

لةة  تصةةاغ  نةةد التوقيةةع  ةةالانت التف ةةريية ا ةةدم لةةزوم  تيةةد اإل 2-4-6
  لى املعاهدة

ال يتطلب اإل الن التف ريي الذي يصةاغ  نةد التوقيةع  لةى املعاهةدة  
املنظاةةة الدوليةةة  ةةر موافقتهةةا  لةةى   تيةةداا الحقةةاا  نةةدما تعةةرب الدولةةة او

 االلتزام ابملعاهدة.

  وغ اإل الانت التف ريية املتأخر 2-4-7

يف   وغ اإل ةةةالانت التف ةةةريية إال ة  لةةةى  ةةةدم جةةةواز  ةةة إ ا نصةةة  املعاهةةةد  
يشةأن  ملنظاةة ةوليةة ان تصةوغ إ ةالانا تف ةريايا   جيةوز لدولةة او  اوقات حمةدةة، ال 

تعةةةةرتأ ايا مةةةةر الةةةةدول املتعاقةةةةدة   إ ا م  هةةةةذه املعاهةةةةدة يف وقةةةة  الحةةةةق، إال 
 واملنظاات املتعاقدة األخرى  لى  وغ اإل الن التف ريي املتأخر. 

  الن التف ريي  اإلتعدي 2-4-8

م تند املعاهةدة  لةى  جيوز تعدي  اإل الن التف ريي يف اي وق ، ما 
 خالف  لك.

 الانت التف ريية وتعديلهاسحب التحفظات واإل  2-5

 سحب التحفظات 2-5-1

تند املعاهدة  لى حكم خمالف، جيةوز سةحب الةتحفع يف اي وقة    ما م  
 نظاة الدولية ال  قبل  التحفع. امل  تفشرت  ل حبه موافقة الدولة او  وال 

 شك  ال حب 2-5-2

 جيب ان يصاغ سحب التحفع تتايةا. 

 التحفظاتاالستعراأ الدووي جلدوى  2-5-3

 ةدة  املنظاةات الدوليةة الة   ةاغ  حتفظةاا او ينب   للدول او -1 
ان تقوم ابستعراأ ةووي هلا وان تنظر يف سحب  حتفظات  لى معاهدة ما

 تعد تف  ابل رأ الذي  ي   مر اجله. التحفظات ال  م

يف هةةذا االسةةتعراأ، ينب ةة  ان تةةويل الةةدول واملنظاةةات الدوليةةة  -2 
هةةدف املتا ةة  يف احلفةةاس  لةةى سةةالمة املعاهةةدات املتعةةدةة  نايةةة خا ةةة لل

األطةةراف وان تنظةةر، حي اةةا يكةةون  لةةك مالئاةةاا، يف جةةدوى اإليقةةاء  لةةى 
 طةةةرات الةة  والتطةةةووات داخل لةة ا قانوشةةا ضةةةوء يفسةةياا  التحفظةةات، وال

 منذ  وغ هذه التحفظات.  ليه

 التا ي  ل رأ سحب حتفع  لى الصعيد الدويل 2-5-4

 ابملااوسةةةات املتبعةةةة  ةةةاةة يف املنظاةةةات الدوليةةةة الوةيعةةةة وهنةةةاا  -1 
ملنظاةةة ةوليةةة ل ةةرأ سةةحب  للاعاهةةدات، يفعتةة  الشةةخد  ةة الا لدولةةة او

 ة:منظاة ةولي ابسم ةولة او  يغحتفع 

إ ا قدم هذا الشخد وثيقة تفةويض مطلةق مناسةبة ل ةرأ هةذا   ا( 
 ال حب؛ او

ىةةةةروف اخةةةةرى ان قصةةةةد الةةةةدول  مةةةةر   إ ا تبةةةة  مةةةةر املااوسةةةةة او   ب(  
املنظاةة   واملنظاات الدولية املعنية تان ا تبةاو هةذا الشةخد  ة الا للدولةة او 
 الدولية هلذا ال رأ مر ةون حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق. 

يعت  األشخاص التالون، حبكم وىائفهم وةو ا حاجة إىل تقدمي  -2 
حتفةةةع  لةةةى الصةةةعيد  وثيقةةة تفةةةويض مطلةةةق،   لةةة  للدولةةةة ل ةةرأ سةةةحب

 الدويل ابسم هذه الدولة:

 وؤساء الدول ووؤساء احلكومات ووزواء اخلاوجية؛  ا( 

لةدى احةد  املا لون املعتادون مر الدول لدى منظاة ةوليةة او  ب( 
هةةزة التايعةةة هلةةا، ل ةةرأ سةةحب حتفةةع  لةةى معاهةةدة ا تفاةةدت يف تلةةك األج

 يف  لك اجلهاز؛ او املنظاة

البع ات الدائاة لدى منظاة ةولية، ل رأ سحب حتفع وؤساء   ج( 
  لى معاهدة ايرم  ي  الدول املرسلة للبع ات وتلك املنظاة.

 ةةةدم ترتةةةب اي اثةةةر  لةةةى الصةةةعيد الةةةدويل  لةةةى انتهةةةاك قوا ةةةد  2-5-5
 اخلية متعلقة ي حب التحفظاتة

القوا ةد  ات الصةلة لكة   حيدة القانون الداخل  لك  ةولةة او -1 
لية ال لطة املختصة واإلجراءات الواجب اتبا هةا  لةى الصةعيد منظاة ةو 

 الداخل  ل حب التحفع. 

ملنظاةة ةوليةة ان حتةت ، ل ةرأ إيطةال سةحب  ال جيةوز لدولةة او -2 
تاا حلكم مةر احكةام القةانون الةداخل  لتلةك التحفع، أبنه قد سفحب انتها 

ص يتعلةةةةةق ابختصةةةةةا لقا ةةةةةدة مةةةةةر قوا ةةةةةد تلةةةةةك املنظاةةةةةة فياةةةةةا الدولةةةةةة او
 وإجراءات سحب التحفظات.
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 إيالغ سحب التحفع 2-5-6

تفتبع يف إجراءات إيالغ سحب التحفع القوا د ال اوية يف جمال إيةالغ   
 6-1-2و   5-1-2التحفظةةةةةةات املنصةةةةةةوص  ليهةةةةةةا يف املبةةةةةةاةئ التوجيهيةةةةةةة  

 . 7-1-2و 

 اآلاثو املرتتبة  لى سحب التحفع 2-5-7
األحكةةةام الةةة  يتعلةةةق هبةةةا يرتتةةةب  لةةةى سةةةحب الةةةتحفع تطبيةةةق  -1 

املنظاةةةة الدوليةةةة الةةة   الةةةتحفع تطبيقةةةاا تةةةامالا يف العالقةةةات يةةة  الدولةةةة او
سةةحب  الةةتحفع و يةةةع األطةةراف األخةةرى، سةةةواء قبلةة  هةةذه األطةةةراف 

 ا رتض   ليه. التحفع او

يرتتةةةب  لةةةى سةةةحب الةةةتحفع ةخةةةول املعاهةةةدة حيةةةز النفةةةا  يف  -2 
لدوليةةةة الةة  سةةحب  الةةتحفع والدولةةةة املنظاةةة ا العالقةةات يةة  الدولةةة او

املنظاة الدولية ال  تان  قد ا رتض   لى التحفع و اوض  ةخول  او
املنظاة الدوليةة املتحفظةة ي ةبب  املعاهدة حيز النفا  يينها وي  الدولة او

 حفع.هذا الت

 اتويخ نفا  سحب التحفع 2-5-8
يفتفةةق  لةةى امةةر خمةةالف،  م   تةةند املعاهةةدة  لةةى حكةةم خمةةالف، او مةةا  مةةا م  
منظاةةة   يصةةبع سةةحب الةةتحفع انفةةَذ املفعةةول ابلن ةةبة إىل ةولةةة متعاقةةدة او  ال 

 ال حب.  تلك املنظاة إشعاواا يذلك   ندما تت لم تلك الدولة او  متعاقدة إال 

لةةتحفع ان حيةةدة اتويةةخ نفةةا  وز فيهةةا لصةةاحب ااحلةةاالت الةة  جيةة  2-5-9
 سحب التحفع

املنظاة  التاويخ الذي حتدةه الدولة او يصبع سحب التحفع انفذاا يف 
 الدولية ال  ت حب التحفع:

 نةةدما يكةةون هةةةذا التةةاويخ الحقةةاا للتةةةاويخ الةةذي ت ةةلا  فيةةةه   ا( 
 اواملنظاات املتعاقدة األخرى إشعاواا يه؛  الدول املتعاقدة او

املنظاةةةة الدوليةةةة  يضةةةيف ال ةةةحب حقوقةةةاا للدولةةةة او  نةةةدما ال  ب( 
 املنظاات املتعاقدة األخرى. اه الدول املتعاقدة اوال احبة للتحفع جت

 ال حب اجلزئ  للتحفع 2-5-10
حيةةد ال ةةحب اجلزئةة  للةةتحفع مةةر األثةةر القةةانون للةةتحفع ويكفةة    -1 

الدولةة   قةاا او  يف العالقةات ية  املعاهدة تك ، تطبي  تطبيق احكام املعاهدة، او 
 املعاهدة.  خرى يف املنظاة الدولية ال احبة للتحفع واألطراف األ  او 

واإلجرائيةة   خيضع ال حب اجلزئ  للتحفع لنفس القوا ةد الشةكلية  -2 
 ال  تنطبق  لى ال حب الكل ، ويصبع انفذاا وفقاا لنفس الشرو . 

 اثر ال حب اجلزئ  للتحفع 2-5-11
اجلزئةة  للةةتحفع األثةةر القةةانون للةةتحفع ابلقةةدو  ال ةةحب يعةةد ل -1 

الصي ة اجلديدة للتحفع. وتظ  آاثو اي ا رتاأ  ةيغ املنصوص  ليه يف 
ةام اال رتاأ  م يقم  احبه ي حبه، وما يشأن  لك التحفع م تارة، ما

 ينطبق حصراا  لى  لك اجلزء مر التحفع الذي   سحبه. ال

ال ةحب د  لى التحفع النات   ةر ال جيوز  وغ ا رتاأ جدي -2 
 اجلزئ  اثر متييزي.إ ا تان هلذا ال حب  اجلزئ ، إال

 سحب اإل الانت التف ريية 2-5-12
جيةةوز سةةحب اإل ةةالن التف ةةةريي يف اي وقةة  مةةر جانةةب ال ةةةلطات  

للانظاة الدولية هلذا ال رأ، و لك ابتباع نفس  ال  تفعت    لة للدولة او
  وغه. اإلجراءات ال اوية  لى

  وغ اال رتاضات 2-6
 تتعريف اال رتاضات  لى التحفظا 2-6-1

ت ايته، تصدوه  يع” لاال رتاأال إ الانا انفراةايا، اايا تان   ي ته او 
منظاةة ةوليةة اخةرى،   اغته ةولة او حتفعمنظاة ةولية وةاا  لى  ةولة او

آلاثو املنظاةةة األوىل إىل منةةع الةةتحفع مةةر إحةةدا  ا واةةدف يةةه الدولةةة او
 تعاوأ يه التحفع  لى حنو آخر. املتوخاة منه او

 حق  وغ اال رتاضات 2-6-2
للانظاةةةة الدوليةةةة ان تصةةةوغ ا رتاضةةةاا  لةةةى الةةةتحفع  جيةةةوز للدولةةةة او 

 يصرف النظر  ر جواز هذا التحفع.

  احب اال رتاأ 2-6-3
 جيوز  وغ اال رتاأ  لى التحفع مر ق ب : 

 تعاقدة؛منظاة م اي ةولة متعاقدة او  ا( 

 يف املعاهةةدة؛ منظاةة ةوليةة حيةةق هلةا ان تصةبع طرفةاا  اي ةولةة او و ب( 
ينت   ر هذا اال رتاأ اي اثر قانون إىل ح  إ ةراب  هذه احلالة، ال ويف

 املنظاة الدولية  ر موافقتها  لى االلتزام ابملعاهدة. الدولة او

  وغ اال رتاضات يصووة مشرتتة 2-6-4
يف  ةوغ اال ةرتاأ  لةى منظاات ةولية  ةول اوال يؤثر اشرتاك  دة  

 لذلك اال رتاأ.الطايع االنفراةي 

 شك  اال رتاضات 2-6-5
 جيب ان يصاغ اال رتاأ تتايةا.  

احلةةةةةةةةق يف معاوضةةةةةةةةة يةةةةةةةةدء نفةةةةةةةةا  املعاهةةةةةةةةدة يف العالقةةةةةةةةة مةةةةةةةةع  2-6-6
 التحفع  احب

للانظاةة الدوليةة الة  تصةوغ ا رتاضةاا  لةى حتفةع مةر  جيةوز للدولةة او 
 فظات ان تعاوأ يدء نفا  املعاهدة يينها وي   احب التحفع.التح

 اإل راب  ر نية منع يدء نفا  املعاهدة 2-6-7

املنظاةةة الدوليةةة الةة  تصةةوغ ا رتاضةةاا  لةةى  إ ا تانةة  لةةدى الدولةةة او 
حتفةةةةع مةةةةر التحفظةةةةات نيةةةةة منةةةةع يةةةةدء نفةةةةا  املعاهةةةةدة يينهةةةةا ويةةةة  الدولةةةةة 

ها ان تعرب يوضوح  ر تلةك النيةة قبة  املنظاة الدولية املتحفظة، فعلي او
 اهبا  نها، نفا  املعاهدة يينهاا.ان يبدا، يف حال  دم إ ر 
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 إجراءات  وغ اال رتاضات 2-6-8

 6-1-2و 5-1-2و 4-1-2و 3-1-2تنطبةةةةةق املبةةةةةاةئ التوجيهيةةةةةة  
 يقتضيه اختالف احلال.  لى اال رتاضات، مع مرا اة ما 7-1-2و

 تعلي  اال رتاضات 2-6-9

 الدا يةةةةة األسةةةةباب إىل اإلمكةةةةان، يقةةةةدو اال ةةةةرتاأ، يشةةةةري ان  ينب ةةةة  
  وغه. إىل

 ةةةةةةدم لةةةةةةزوم  تيةةةةةةد اال ةةةةةةرتاأ الةةةةةةذي يصةةةةةةاغ قبةةةةةة   تيةةةةةةد  2-6-10
 واياا  التحفع

منظاةةةةة ةوليةةةةة يشةةةةأن حتفةةةةع مةةةةر  اال ةةةةرتاأ الةةةةذي تصةةةةوغه ةولةةةةة او 
 1-2-2التحفظةةةةات قبةةةة   تيةةةةد هةةةةذا الةةةةتحفع وفقةةةةاا للابةةةةدا التةةةةوجيه  

  اته  تيداا.يتطلب يف حد  ال

قبة  اإل ةراب  ةر املوافقةة  لةى  تيد اال ةرتاأ الةذي يصةاغ  2-6-11
 ابملعاهدة االلتزام

ال يتطلةةةب اال ةةةرتاأ الةةةذي يصةةةاغ قبةةةة  اإل ةةةراب  ةةةر املوافقةةةة  لةةةةى   
املنظاةةة الدوليةةة املعرتضةةة  نةةد   االلتةةزام ابملعاهةةدة  تيةةداا وايةةاا مةةر الدولةةة او 

تلةك املنظاةة مةر   ام إ ا تانة  تلةك الدولةة او إ راهبا  ر املوافقة  لةى االلتةز 
املنظاات املوقعةة  لةى املعاهةدة  نةدما  ةاغ  اال ةرتاأ؛ وجيةب   الدول او 

 املنظاة الدولية قد وقع   لى املعاهدة.  تكر الدولة او   تيده إ ا م 

 مهلة  وغ اال رتاضات 2-6-12

 للانظاةةةة تةةةند املعاهةةةدة  لةةةى حكةةةم خمةةةالف، جيةةةوز للدولةةةة او مةةةا م 
حفظات يف غضون اث”  شر الدولية ان تصوغ ا رتاضاا  لى حتفع مر الت

يف مو د اقصةاه التةاويخ الةذي تعةرب  شهراا مر اتويخ إشعاوها ابلتحفع او
املنظاةة الدوليةة  ةر موافقتهةا  لةى االلتةزام ابملعاهةدة،  فيه تلةك الدولةة او
 ايهاا تان الحقاا.

 اال رتاضات املصاغة متأخراا  2-6-13

دال   حفظةةةات يعةةةد   اال ةةةرتاأ الةةةذي يصةةةاغ يشةةةأن حتفةةةع مةةةر التحيةةةف
 يةةع اآلاثو القانونيةةة  12-6-2انقضةةاء املهلةةة احملةةدةة يف املبةةدا التةةوجيه  

 لال رتاأ الذي يصاغ يف حدوة هذه املهلة.

 سحب اال رتاضات  لى التحفظات وتعديلها 2-7

 سحب اال رتاضات  لى التحفظات 2-7-1

م تند املعاهدة  اى التحفع يف اي وق ، مجيوز سحب اال رتاأ  ل 
 ى خالف  لك. ل

 شك  سحب اال رتاضات  لى التحفظات 2-7-2

 جيب ان يصاغ سحب اال رتاأ  لى التحفع تتايةا. 

  وغ وإيالغ سحب اال رتاضات  لى التحفظات 2-7-3
، مةةع مرا ةةاة 6-5-2و 5-5-2و 4-5-2ت ةةري املبةةاةئ التوجيهيةةة  
 التحفظات.ال،  لى سحب اال رتاضات  لى يقتضيه اختالف احل ما

 ما خيل فه سحب اال رتاأ مر اثر  لى التحفع 2-7-4
املنظاةةة الدوليةةة قةةد قبلةة  الةةتحفع إ ا سةةحب   يففةةرتأ ان الدولةةة او 

 اال رتاأ الذي  اغته يشأن  لك التحفع.
 اتويخ نفا  سحب اال رتاأ 2-7-5

تفةةةق  لةةةى إجةةةراء م يف  تةةةند املعاهةةةدة  لةةةى حكةةةم خمةةةالف او مةةةا مةةةا م 
 نةدما تت ةلم  بع سةحب اال ةرتاأ  لةى الةتحفع انفةذاا إاليص خمالف، ال
 املنظاة الدولية ال   اغ  التحفع إشعاواا يذلك ال حب. الدولة او

احلةةاالت الةة  جيةةوز فيهةةا لصةةاحب اال ةةرتاأ حتديةةد اتويةةخ نفةةا   2-7-6
 سحب اال رتاأ

حيدةه  احبه إ ا تان يصبع سحب اال رتاأ انفذاا يف التاويخ الذي  
املنظاةةة الدوليةةة  التةةاويخ الحقةةاا للتةةاويخ الةةذي ت ةلا  فيةةه الدولةةة اوهةذا 

 املتحفظة إشعاواا يه.

 ال حب اجلزئ  لال رتاأ 2-7-7

للانظاةةةةة الدوليةةةة ان ت ةةةةحب ا رتاضةةةاا  لةةةةى  جيةةةوز للدولةةةة او -1 
 م تند املعاهدة  لى خالف  لك. حتفع مر التحفظات سحباا جزئياا، ما

 القوا ةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةنفس ال ةةةةةةةةةةرتاأل اجلزئةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةحب خيضةةةةةةةةةةع -2 
 وفقةاا  انفةذاا  ويصةبع الكلة ، ال ةحب  لةى تنطبق ال  واإلجرائية الشكلية
 الشرو . لنفس

 اثر ال حب اجلزئ  لال رتاأ 2-7-8

يةةةؤةي ال ةةةةحب اجلزئةةةة  إىل تعةةةدي  اآلاثو القانونيةةةةة لال ةةةةرتاأ  لةةةةى  
ب الةةةتحفع ابلقةةةدو العالقةةةات التعاهديةةةة يةةة   ةةةاحب اال ةةةرتاأ و ةةةاح

 املنصوص  ليه يف الصي ة اجلديدة لال رتاأ.

 توسيع نطاق اال رتاأ  لى التحفع 2-7-9

ا رتاضةةاا  لةةى حتفةةع مةةر   ةةاغ منظاةةة ةوليةةة  جيةةوز لدولةةة او -1 
التحفظةةات ان توسةةع نطةةاق  لةةك اال ةةرتاأ خةةالل املهلةةة املشةةاو إليهةةا يف 

 .12-6-2املبدا التوجيه  

 رتاأ  لى هذا النحةو اثةر لتوسيع نطاق اال ال ميكر ان يكون -2 
  لى وجوة العالقات التعاهدية ي   احب التحفع و احب اال رتاأ. 

  وغ قبول التحفظات 2-8

 اشكال قبول التحفظات 2-8-1

مةر  قد ينشأ قبول التحفع مر إ الن انفراةي يصةدو هلةذا ال ةرأ او 
ت  يف املةةدت  احملةةدة املتعاقةةدة خةةالل املنظاةةة سةةكوت الدولةةة املتعاقةةدة او

 .12-6-2املبدا التوجيه  
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 القبول الضا” للتحفظات 2-8-2

املنظاةةة  تةةند املعاهةةدة  لةةى حكةةم خمةةالف، يفعتةة  ان الدولةةة او مةةا م 
تكر قد ايدت ا رتاضاا  لى هذا التحفع  الدولية قد قبل  التحفع إ ا م

 .12-6-2لتوجيه  خالل املهلة املنصوص  ليها يف املبدا ا

 القبول الصريع للتحفظات 2-8-3
للانظاةةةةة الدوليةةةةة ان تقبةةةة   ةةةةراحةا، يف اي وقةةةة ،  جيةةةةوز للدولةةةةة او 

 منظاة ةولية اخرى. التحفع الذي  اغته ةولة او

 شك  القبول الصريع للتحفظات 2-8-4
 جيب ان يصاغ القبول الصريع للتحفع تتايةا. 

 الصريع للتحفظاتإجراءات  وغ القبول  2-8-5
 6-1-2و 5-1-2و 4-1-2و 3-1-2التوجيهيةةةةةة ملبةةةةةاةئ ت ةةةةةري ا 

يقتضةةةةيه   لةةةةى القبةةةةول الصةةةةريع للتحفظةةةةات، مةةةةع مرا ةةةةاة مةةةةا 7-1-2و
 اختالف احلال.

  دم لزوم  تيد القبول الذي يصاغ قب   تيد التحفع واياا  2-8-6
منظاةة ةوليةة يشةأن حتفةع مةر  القبول الصريع الةذي تصةوغه ةولةة او 

 1-2-2الةةةتحفع وفقةةةاا للابةةةدا التةةةوجيه   التحفظةةةات قبةةة   تيةةةد  لةةةك
 يتطلب يف حد  اته  تيداا. ال

 قبول التحفظات ابإل اع 2-8-7
ت   يف حالة التحفع الذي يتطلب قبوالا ابإل اع مر جانب يعض او 

الةةة  حيةةةق هلةةةا ان  املنظاةةةات الدوليةةةة األطةةةراف يف املعاهةةةدة، او اوالةةةدول 
 شائياا م  حتقق.تصبع اطرافاا فيها، يكون هذا القبول 

 قبول التحفع  لى الصك التأسي   ملنظاة ةولية 2-8-8
تةند املعاهةدة  م إ ا تان  املعاهدة  كاا  سي ياا ملنظاة ةوليةة، ومةا 
 املنظاة. تلك  يف   املختد  اجلهاز  قبول   التحفع  يتطلب   خمالف،  حكم   لى 

 اجلهاز املختد يقبول التحفع  لى  ك  سي   2-8-9
يعةةةوة اختصةةةاص قبةةةول الةةةتحفع  لةةةى  ةةةك د املنظاةةةة، وهنةةةاا يقوا ةةة  

 :يف ابلب  سي   ملنظاة ةولية إىل اجلهاز املختد 

 قبول  ضو يف املنظاة؛ او  ا( 

 تعدي  الصك التأسي  ؛ او  ب( 

 تف ري  لك الصك.  ج( 

 طرائق قبول التحفع  لى  ك  سي   2-8-10

ز صةاةو  ةر جهةان القبةول اليكو  وهناا يقوا د املنظاة، جيب اال -1 
املنظاةةة  املنظاةةة املخةةتد قبةةوالا ضةةانياا. غةةري ان قبةةول  ضةةوية الدولةةة او

 الدولية  احبة التحفع يشك  قبوالا لذلك التحفع.

ألغةةةراأ قبةةةول الةةةتحفع  لةةةى  ةةةك  سي ةةة  ملنظاةةةة ةوليةةةة،  -2 
املنظاةات الدوليةة  يفشرت  القبول الفرةي للتحفع مر جانب الةدول او ال

 ظاة.ضاء يف املناأل 

 يبدا نفا ه يعد قبول التحفع  لى  ك  سي   م 2-8-11

يكةةون  و نةةدما ال 8-8-2يف احلالةةة املشةةاو إليهةةا يف املبةةدا التةةوجيه   
تعةةرتأ  الصةةك التأسي ةة  قةةد يةةدا نفةةا ه يعةةد، يفعتةة  الةةتحفع مقبةةوالا إ ا م

شةهراا  منظاة ةوليةة موقعةة يف غضةون االثة”  شةر  ليه اي ةولة موقعة او
إشعاواا يةذلك الةتحفع. ويكةون هةذا القبةول اإل ةا   شائيةاا  لية لتلقيهاالتا

 م  حتقق.

 الصةك  لةى التحفظات يشأن ةولية منظاة يف العضو فع  وة 2-8-12
 التأسي  

املنظاةةةةةات الدوليةةةةةة  الةةةةةدول او 10-8-2ال مينةةةةةع املبةةةةةدا التةةةةةوجيه   
مةةة حتفةةع مالء األ ضةةاء يف منظاةةة ةوليةةة مةةر اختةةا  موقةةف يشةةأن جةةواز او

تأسي   للانظاة. ويكون هذا الراي يف حد الصك المر التحفظات  لى 
  اته  دمي األثر مر الناحية القانونية.

 الطايع النهائ  لقبول التحفع 2-8-13

 .تعدي  قبول التحفع ال جيوز سحب او 

  وغ وةوة الفع   لى اإل الانت التف ريية 2-9

 املوافقة  لى اإل الن التف ريي 2-9-1

تعةة” لاملوافقةةةال  لةةى اإل ةةالن التف ةةريي إ ةةالانا انفةةراةايا تصةةدوه ةولةةة  
منظاةةةة ةوليةةةة وةاا  لةةةى إ ةةةالن تف ةةةريي متعلةةةق ذعاهةةةدة  ةةةاغته ةولةةةة  او

املنظاةةة األوىل  ةةر  الدولةةة اومنظاةةة ةوليةةة اخةةرى، وتعةةرب فيةةه  اخةةرى او
 اتفاقها مع التف ري املصاغ يف اإل الن التف ريي.

 ريي  الن التف معاوضة اإل 2-9-2

تعةةةة” لمعاوضةةةةةال اإل ةةةةالن التف ةةةةريي إ ةةةةالانا انفةةةةراةايا تصةةةةدوه ةولةةةةة  
منظاةةةة ةوليةةةة وةاا  لةةةى إ ةةةالن تف ةةةريي متعلةةةق ذعاهةةةدة  ةةةاغته ةولةةةة  او

املنظاةةة األوىل  ةةر  تعةةرب فيةةه الدولةةة اومنظاةةة ةوليةةة اخةةرى، و  اخةةرى او
يف  لةةك  ةةر   ةةدم اتفاقهةةا مةةع التف ةةري املصةةاغ يف اإل ةةالن التف ةةريي، ذةةا

 طريق  وغ تف ري يدي .

 إ اةة تكييف اإل الن التف ريي 2-9-3

تع” لإ اةة تكييفال اإل الن التف ريي إ ةالانا انفةراةايا تصةدوه  -1 
تف ريي متعلق ذعاهدة  اغته ةولةة  منظاة ةولية وةاا  لى إ الن ةولة او

 إىل املنظاةةةة األوىل منظاةةةة ةوليةةةة اخةةةرى، وترمةةة  يةةةه الدولةةةة او اخةةةرى او
 معاملة اإل الن التف ريي يو فه حتفظاا.

املنظاة الدولية ال  تعتزم معاملة إ الن تف ةريي   ينب   للدولة او  -2 
 . 3-3-1إىل    3-1يو فه حتفظاا ان تضع يف ا تباوها املباةئ التوجيهية مر 
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 إ اةة التكييف املعاوضة او احلق يف  وغ املوافقة او 2-9-4
منظاةةةة  ألي ةولةةةة اومنظاةةةة متعاقةةةدة، و  ة اوجيةةةوز ألي ةولةةةة متعاقةةةد 

هلةا ان تصةبع طرفةاا يف املعاهةدة، ان تصةوغ يف اي وقة  موافقةةا  ةولية حيةق
 إ اةَة تكييف فياا يتص  ن الن مر اإل الانت التف ريية. معاوضةا او او

 شك  املوافقة واملعاوضة وإ اةة التكييف 2-9-5

معاوضةةةةةته  لتف ةةةةةريي اويفضةةةةةل  ان تصةةةةةاغ املوافقةةةةةة  لةةةةةى اإل ةةةةةالن ا 
 يةا.إ اةة تكييفه تتا او

 تعلي  املوافقة واملعاوضة وإ اةة التكييف 2-9-6

إ ةاةة  معاوضةته او او التف ةرييينب   ان تب  املوافقةة  لةى اإل ةالن  
 تكييفه، يقدو اإلمكان، األسباب الدا ية إىل إ داوها.

 ييفإ اةة التك املعاوضة او  وغ وإيالغ املوافقة او 2-9-7

 6-1-2و 5-1-2و 4-1-2و 3-1-2ت ةةةةةري املبةةةةةاةئ التوجيهيةةةةةة  
يقتضةةةيه اخةةةتالف احلةةةال،  لةةةى املوافقةةةة  لةةةى  ، مةةةع مرا ةةةاة مةةةا7-1-2و

 إ اةة تكييفه.  معاوضته او اإل الن التف ريي او

 املعاوضة  دم افرتاأ املوافقة او 2-9-8

 معاوضته. ال تففرتأ املوافقة  لى إ الن تف ريي او -1 

، 2-9-2و 1-9-2غم مةةةةر احكةةةةام املبةةةةداير التةةةةوجيهي  لةةةةر اب -2 
جيةةةوز، يف حةةةةاالت اسةةةت نائية، ان تف ةةةةتنت  املوافقةةةةة  لةةةى إ ةةةةالن تف ةةةةريي 

املنظاةةةات الدوليةةةة املعنيةةةة، مةةةع  معاوضةةةته مةةةر خةةةالل سةةةلوك الةةةدول او او
 مرا اة  يع الظروف  ات الصلة.

 ال كوت إزاء إ الن تف ريي 2-9-9

اإل ةالن التف ةريي مةةر جمةرة سةكوت الدولةةة  لةةى  ال تف ةتنت  املوافقةة 
 املنظاة الدولية. او

 جواز التحفظات واإل الانت التف ريية -3

 التحفظات اجلائزة 3-1

التصةةديق  ليهةةا  للانظاةةة الدوليةةة،  نةةد توقيةةع معاهةةدة او للدولةةة او 
االنضةاام إليهةا، ان تصةةوغ  املوافقةةة  ليهةا او قبوهلةا او إقراوهةا وايةاا او او
 م: اا، مافظحت

 حتظر املعاهدة هذا التحفع؛ او  ا( 

حتفظةةةات فياةةةا  ةةةدا  إ ةةةداوجيةةةوز  تةةةند املعاهةةةدة  لةةةى انةةةه ال  ب( 
 حتفظات حمدلةة ليس مر يينها التحفع املع”؛ او

يكر التحفع، يف غري احلاالت ال  تشالها الفقةراتن الفر يتةان   ج( 
 ا.نه ا( و ب(، منافياا ملوضوع املعاهدة وال رأ م

 التحفظات ال  حتظرها املعاهدة  3-1-1

 : حكااا   تتضار  املعاهدة   تان    إ ا  املعاهدة  ذوجب   حمظوواا   التحفع  يكون  

 حيظر  يع التحفظات؛ او  ا( 

 حيظر التحفظات  لى احكام حمدلةة يتعلق هبا التحفع املع”؛ او   ب(  

 املع”.حيظر فئات معينة مر التحفظات تشا  التحفع   ج( 

 تعريف التحفظات احملدلةة 3-1-2

، يعةةةةةة” تعبةةةةةةري لالتحفظةةةةةةات احملةةةةةةدلةةال  1-3ألغةةةةةةراأ املبةةةةةةدا التةةةةةةوجيه    
التحفظةةات الةةة  تةةند املعاهةةةدة  ةةراحةا  لةةةى إمكانيةةة  ةةةوغها يشةةأن احكةةةام  

 يتعلق يبعض اجلوانب احملدلةة.  يشأن املعاهدة تك  فياا  معيلنة مر املعاهدة او 

 حتظرها املعاهدة التحفظات ال  الجواز  3-1-3

جيةةةةوز لدولةةةةة  إ ا تانةةةة  املعاهةةةةدة حتظةةةةر  ةةةةوغ حتفظةةةةات معي نةةةةة، فةةةةال 
إ ا تةةةةان هةةةةذا  حتظةةةةره املعاهةةةةدة إال منظاةةةةة ةوليةةةةة ان تصةةةةوغ حتفظةةةةاا ال او

 يتنا  مع موضوع املعاهدة وال رأ منها. التحفع ال

 جواز التحفظات احملدلةة 3-1-4

ن فظةات حمةدةة ةون ا لةى إمكانيةة  ةوغ حتإ ا تان  املعاهةدة تةند  
منظاةة ةوليةة ان تصةوغ مةر التحفظةات  جيوز لدولةة او تع   مضاوشا، فال

 يكون غري متناف مع موضوع املعاهدة وال رأ منها. إال ما

 تنايف التحفع مع موضوع املعاهدة وال رأ منها 3-1-5

 ا مةةس يكةةون الةةتحفع متنافيةةاا مةةع موضةةوع املعاهةةدة وال ةةرأ منهةةا إ 
اهةةدة يكةون ضةرووايا ملضةاوشا العةام، حبيةة  ياا مةر  نا ةر املع نصةراا اساسة 

 خي  يعلة وجوة املعاهدة.

 حتديد موضوع املعاهدة وال رأ منها 3-1-5-1

حيدلة موضوع املعاهدة وال رأ منها حب ر نية مع مرا اة مصةطلحااا  
املعاهةدة وةيباجتهةا. وجيةوز سةياا  نةوان  يف ال ةياق الةذي ووةت فيةه، وال

لاعاهةةةدة والظةةةروف الةةة   قةةةدت ع ايضةةةاا إىل األ اةةةال التحضةةةريية لالرجةةو 
 فيها وتذلك، حي اا تان مناسباا، املااوسة الالحقة لفطراف.

 العامة التحفظات ال امضة او 3-1-5-2

يصةةاغ الةةتحفع  لةةى حنةةو يتةةيع فهةةم معنةةاه، ي يةةة تقيةةيم مةةدى توافقةةه  
 موضوع املعاهدة وال رأ منها.يصفة خا ة مع 

 التحفظات  لى حكم يع   ر قا دة  رفية 3-1-5-3

إن تعبةةري حكةةم مةةر احكةةةام املعاهةةدة  ةةر قا ةةةدة مةةر قوا ةةد القةةةانون  
يشةةةةك  يف حةةةةد  اتةةةةه  ائقةةةةاا امةةةةام  ةةةةوغ حتفةةةةع  لةةةةى  الةةةةدويل العةةةةريف ال

 احلكم.  لك



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 34
 

 

منهةا جيوز االنتقةاص  التحفظات  لى احكام تتعلق حبقوق ال 3-1-5-4
 أبي حال مر األحوال

اة ةولية ان تصوغ حتفظاا  لةى حكةم يف معاهةدة ملنظ ولة اوال جيوز لد 
إ ا تةةان  جيةةوز االنتقةةاص منهةةا أبي حةةال مةةر األحةةوال، إال يتعلةةق حبقةةوق ال

التحفع املع” يتوافق مع احلقةوق وااللتزامةات األساسةية النا ةة  ةر تلةك 
ا ةةةى األ يةةةة الةةة  اولتهةةةا األطةةةراف تقيةةةيم  لةةةك التوافةةةق، تر  املعاهةةدة. ويف

 اص.قوق املعنية جبعلها غري قايلة لالنتقللح

 التحفظات املتعلقة ابلقانون الداخل  3-1-5-5

تعةدي    منظاة ةولية إىل استبعاة او  ال جيوز  وغ حتفع ترم  يه ةولة او  
للاعاهدة تكة ،  ةوانا ل ةالمة   األثر القانون ألحكام معينة مر املعاهدة، او 

قوا ةةةد حمةةةدةة لتلةةةك   الدولةةةة او وا ةةةد حمةةةدةة يف القةةةانون الةةةداخل  لتلةةةك  ق 
يف حةةدوة  ةةةدم م ةةةا    تكةةةون سةةةاوية يف اتويةةخ  ةةةوغ الةةةتحفع، إال املنظاةةة  

 ذضاوشا العام.  التحفع يعنصر اساس  مر  نا ر املعاهدة او 

التحفظات  لى املعاهدات ال  تتضةار العديةد مةر احلقةوق  3-1-5-6
 وااللتزامات املرتايطة

وع وغةةةرأ معاهةةةدةن تتضةةةار لتقيةةةيم مةةةدى توافةةةق الةةةتحفع مةةةع موضةةة  
احلقوق وااللتزامات املرتايطة، ينب   ان يؤخةذ يف احل ةبان هةذا  العديد مر

الرتايط، وتذلك ا يةة احلكةم الةذي يتعلةق يةه الةتحفع يف سةياق املضةاون 
 العام للاعاهدة، ومدى  ثري التحفع  لى املعاهدة.

ملناز ةات التحفظات  لى احكام يف املعاهدة تتعلق يت ةوية ا 3-1-5-7
 ير د تنفيذ املعاهدة او

ال يكةةةون الةةةتحفع  لةةةى حكةةةم مةةةر احكةةةام املعاهةةةدة يتعلةةةق يت ةةةوية  
ير ةةةد تنفيةةةذ املعاهةةةدة متنافيةةةاا، يف حةةةد  اتةةةه، مةةةع موضةةةوع  املناز ةةةات او

 م يكر هذا التحفع: املعاهدة وال رأ منها، ما

تعةةةدي  األثةةةر القةةةانون حلكةةةم مةةةر احكةةةام    إىل اسةةةتبعاة اويرمةةة   ا( 
 يد منه للحفاس  لى  لة وجوةها؛ او ملعاهدة الا

املنظاةةةةة الدوليةةةةة  يرتتةةةةب  ليةةةةه اثةةةةر مةةةةؤةاه اسةةةةتبعاة الدولةةةةة او  ب( 
يتعلةق  لر ةد تنفيةذ املعاهةدة فياةا املتحفظة مةر آليةة لت ةوية املناز ةات او
قبولةةةه، إ ا تةةةان إ اةةةال هةةةذه اآلليةةةة حبكةةةم مةةةر احكةةةام املعاهةةةدة سةةةبق هلةةةا 

 ى مر املعاهدة.يشك   ات ال رأ املتوخ

 تقييم جواز التحفظات 3-2

للجهةةات التاليةةة، تةة  يف جمةةال اختصا ةةه، ان تقةةي م جةةواز التحفظةةات  
 منظاة ةولية يشأن معاهدة ما: ال  تصوغها ةولة او

 املنظاات املتعاقدة؛ الدول املتعاقدة او  ا( 

  وية املناز ات؛هيئات ت  ب( 

 هيئات و د املعاهدات.  ج( 

 ات و د املعاهدات يف تقييم جواز التحفظاتص هيئاختصا 3-2-1
جيوز هليئة و د املعاهدة، ل رأ الوفاء ابلوىائف املوتلةة إليهةا،  -1 

 منظاة ةولية. تقييم جواز التحفظات ال  تصوغها ةولة او

للتقيةةيم الةةذي جتريةةه تلةةك اهليئةةة  نةةد ال يتجةةاوز األثةةر القةةانون  -2 
 ذي يتضار التقييم مر اثر قانون.للصك ال  اوسة هذا االختصاص ما

 التحفظات  جواز   تقييم   يف  املعاهدات  و د   هيئات  اختصاص   حتديد  3-2-2
املنظاةةةات الدوليةةةة،  نةةةد تكليةةةف هيئةةةاتن  ينب ةةة  ان حتةةةدة الةةةدول او 

 لةةةةك مالئاةةةةاا، طةةةةايع ابختصةةةةاص و ةةةةد تطبيةةةةق املعاهةةةةدات، حي اةةةةا تةةةةان 
 ت. وحدوة اختصاص تلك اهليئات يف تقييم جواز التحفظا

 النظر يف تقييم هيئات و د املعاهدات 3-2-3
 لةةى الةةدول واملنظاةةات الدوليةةة الةة   ةةاغ  حتفظةةات  لةةى معاهةةدة  

انشةةةأت هيئةةةة لر ةةةد تطبيقهةةةا ان تةةةويل اال تبةةةاو لتقيةةةيم تلةةةك اهليئةةةة جلةةةواز 
 التحفظات.

اهليئةةات املختصةةة يتقيةةيم جةةواز التحفظةةات يف حالةةة إنشةةاء هيئةةة  3-2-4
 املعاهدة لر د

خيةة  اختصةةاص تلةةك  تنشةة  املعاهةةدة هيئةةة لر ةةد تطبيقهةةا، ال دما نةة  
املنظاةةات املتعاقةةدة يف تقيةةيم جةةواز  اهليئةةة ابختصةةاص الةةدول املتعاقةةدة او
ابختصةةاص هيئةةات ت ةةوية املناز ةةات  التحفظةةات  لةةى تلةةك املعاهةةدة، وال

 تطبيق املعاهدة. املختصة يف تف ري او

 تقييم جواز التحفظات اختصاص هيئات ت وية املناز ات يف 3-2-5
 نةةةدما تكةةةون هيئةةةة لت ةةةوية املناز ةةةات خمتصةةةة ابختةةةا  قةةةراوات ملزمةةةة  

الزمةةةاا  لفطةةراف يف مناز ةةةة مةةةر املناز ةةةات، ويكةةةون تقيةةيم جةةةواز حتفةةةع مةةةا
لتقيةةيم، يو ةةفه  نصةةراا مةةر لوفةةاء تلةةك اهليئةةة ابختصا ةةها، يكةةون  لةةك ا

  نا ر القراو، ملزماا قانوانا لفطراف.

 التحفع دم جوازنتائ    3-3
  دم اال تداة ابلتاييز ي  اسس  دم اجلواز 3-3-1

يكةةةون الةةةتحفع الةةةذي يصةةةاغ ابلةةةرغم مةةةر احلظةةةر الناشةةة   ةةةر احكةةةام  
غري ابلرغم مر تنافيه مع موضوع املعاهدة وال رأ منها حتفظاا  املعاهدة او

جةةةةائز، ةو ةةةةا حاجةةةةة إىل التاييةةةةز يةةةة  النتةةةةائ  املرتتبةةةةة  لةةةةى اسةةةةس  ةةةةدم 
 هذه. اجلواز

  دم جواز التحفظات وامل ؤولية الدولية 3-3-2
د   ةةوغ الةةتحفع غةةري اجلةةائز نتائجةةه ذقتضةةى قةةانون املعاهةةدات   حيةةف
 املنظاة الدولية ال   اغته. تنشأ  نه امل ؤولية الدولية للدولة او وال

 دم  ثري القبول الفرةي للتحفع يف جواز التحفع  3-3-3
ئز يف منظاةةة متعاقةةدة لةةتحفع غةةري جةةا وال يةةؤثر قبةةول ةولةةة متعاقةةدة ا 

  دم جواز هذا التحفع.
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 جواز وةوة الفع   لى التحفظات 3-4

 جواز قبول التحفع 3-4-1

 ال خيضع قبول التحفع ألي شر  يتعلق ابجلواز. 

 التحفعجواز اال رتاأ  لى  3-4-2

املنظاةة الدوليةة ان  اال رتاأ  لى التحفع الذي تقصد يه الدولةة او 
يف  القااةةةا مةةةع  ةةةاحب الةةةتحفع تطبيةةةق احكةةةام مةةةر املعاهةةةدة ت ةةةتبعد 

 إ ا: يكون ا رتاضاا جائزاا إال ال يتعلق هبا التحفع ال

تان  األحكةام الة  اسةتبعدت  لةى هةذا النحةو تةرتبط اوتباطةاا    ا( 
 ال  يتعلق هبا التحفع؛ تافياا ابألحكام

يف  خيةةةة  ذوضةةةةوع املعاهةةةةدة وال ةةةةرأ منهةةةةا تةةةةان اال ةةةةرتاأ ال و ب( 
 العالقات ي   احب التحفع و احب اال رتاأ.

 جواز اإل الن التف ريي 3-5

م يكةةر  تصةةوغ إ ةةالانا تف ةريايا مةةا انللانظاةةة الدوليةة  جيةوز للدولةةة او 
 اإل الن التف ريي حمظوواا ذوجب املعاهدة.

 جواز اإل الن التف ريي الذي يشك  يف الواقع حتفظاا  3-5-1

انا تف ةريايا يشةك  يف راةي الصةاةو يو ةفه إ ةالإ ا تان اإل الن االنفة  
 1-3الواقع حتفظاا، وجب تقييم جوازه وفقاا ألحكام املباةئ التوجيهية مر 

 .7-5-1-3إىل 

 جواز وةوة الفع   لى اإل الانت التف ريية 3-6

إ ةةةةاةة  معاوضةةةةته او ختضةةةةع املوافقةةةةة  لةةةةى اإل ةةةةالن التف ةةةةريي اوال  
 .تكييفه ألي شر  يتعلق ابجلواز

 اآلاثو القانونية للتحفظات واإل الانت التف ريية -4

 منظاة ةولية اخرى إنشاء التحفع إزاء ةولة او 4-1

منظاةةةة ةوليةةةة إزاء ةولةةةة متعاقةةةدة   يفنشةةةأ الةةةتحفع الةةةذي تصةةةوغه ةولةةةة او  
عاقدة إ ا تان جةائزاا و ةيغ وفقةاا ملقتضةيات الشةك  واإلجةراءات،  منظاة مت  او 

 املنظاة املتعاقدة.  تعاقدة او وإ ا قبلته تلك الدولة امل 

 إنشاء التحفع الذي جتيزه املعاهدة  راحة 4-1-1

ال يتطلب التحفع الذي جتيزه املعاهدة  راحة اي قبول الحةق  -1 
م تةةند املعاهةةدة  املتعاقةةدة األخةةرى، مةةامةةر الةةدول املتعاقةةدة واملنظاةةات 

  لى  لك.

الةدول املتعاقةدة  يفنشأ التحفع الذي جتيزه املعاهدة  راحة إزاء -2 
إ ا جةةةرى  ةةةوغه وفقةةةاا ملقتضةةةيات الشةةةك  واملنظاةةةات املتعاقةةةدة األخةةةرى 

 واإلجراءات.

 إنشاء التحفع  لى معاهدة يلزم تطبيقها ابلكام  4-1-2

 نةةدما يتبةة ، مةةر العةةدة احملةةدوة للةةدول واملنظاةةات املتفاوضةةة يشةةأن  
لكامةة  يةة  املعاهةةدة ومةةر موضةةو ها وال ةةرأ منهةةا، ان تطبيةةق املعاهةةدة اب

 يةةع األطةةراف شةةر  اساسةة  ملوافقةةة تةة  طةةرف  لةةى االلتةةزام هبةةا، يفنشةةأ 
قةةةدة واملنظاةةةات املتعاقةةةدة الةةةتحفع  لةةةى هةةةذه املعاهةةةدة إزاء الةةةدول املتعا

رى إ ا تةان جةةائزاا و ةيغ وفقةاا ملقتضةةيات الشةك  واإلجةةراءات، وإ ا األخة 
 .األخرىقبلته  يع الدول املتعاقدة واملنظاات املتعاقدة 

 إنشاء التحفع  لى  ك  سي   ملنظاة ةولية 4-1-3

 ندما تكون املعاهدة  كاا  سي ياا ملنظاة ةولية، يفنشأ التحفع  لى  
عاقةةدة واملنظاةةات املتعاقةةدة األخةةرى إ ا تةةان هةةذه املعاهةةدة إزاء الةةدول املت

جةةةائزاا و ةةةيغ وفقةةةاا ملقتضةةةيات الشةةةك  واإلجةةةراءات، وإ ا   قبولةةةه وفقةةةاا 
 .11-8-2إىل  8-8-2التوجيهية مر للاباةئ 

 آاثو التحفع املفنشأ 4-2
 وضع  احب التحفع املفنشأ 4-2-1

، 3-1-4إىل  1-4ذجرة إنشاء التحفع وفقاا للاباةئ التوجيهية مر  
 منظاة متعاقدة يف املعاهدة. يصبع  احب التحفع ةولة متعاقدة او

 اثر إنشاء التحفع يف يدء نفا  املعاهدة 4-2-2
تكر املعاهدة قد يدا نفا ها يعد، يدوَج  احب الةتحفع  م  اإ -1 

تعاقةدة واملنظاةات املتعاقةدة لبةدء نفةا  ضار العدة املطلوب مر الدول امل
 املعاهدة ذجرة إنشاء التحفع.

جيةةوز مةةع  لةةك إةواج  ةةاحب الةةتحفع يف اتويةةخ سةةايق لتةةاويخ  -2 
واملنظاةةةات  إنشةةةاء الةةةتحفع ضةةةار العةةةدة املطلةةةوب مةةةر الةةةدول املتعاقةةةدة

تعةةةةاوأ  لةةةةك اي ةولةةةةة متعاقةةةةدة  املتعاقةةةةدة لبةةةةدء نفةةةةا  املعاهةةةةدة، إ ا م
 اقدة.منظاة متع او

اثةةةر إنشةةةاء الةةةتحفع يف وضةةةع  ةةةاحب الةةةتحفع يو ةةةفه طرفةةةاا  4-2-3
 املعاهدة يف

جيع  إنشاء التحفع  احبه طرفاا يف املعاهدة ابلن بة للدول املتعاقدة  
لةةتحفع إزاءهةا إ ا تانةة  املعاهةدة انفةةذة واملنظاةات املتعاقةدة الةة  انشة  ا

 م  يدا نفا ها. او

 املفنشأ يف العالقات التعاهديةاثر التحفع  4-2-4

يعةةةدل ابلن ةةةبة إىل   إن إنشةةةاء الةةةتحفع إزاء طةةةرف آخةةةر ي ةةةتبعد او  -1 
املنظاة الدولية املتحفظة، يف  القااا مع  لك الطةرف اآلخةر، األثةر   الدولة او 

األثةةر القةةانون للاعاهةةدة   عاهةةدة الةة  يتعلةةق هبةةا الةةتحفع او القةةانون ألحكةةام امل 
 يند  ليه التحفع.  ض اجلوانب احملدةة، يف حدوة ما يتعلق يبع  تك  فياا 

ي ةةتبعد الةةتحفع املفنشةةأ األثةةر القةةانون لةةبعض احكةةام  يقةةدو مةةا -2 
تكةةةون  ليةةةه التزامةةةات  يكةةةون لصةةةاحب الةةةتحفع حقةةةوق وال املعاهةةةدة، ال

يف  القاته مع األطراف األخرى ال  انش  التحفع  ذوجب هذه األحكام
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تكةةون  ليهةةا  ذه األطةةراف األخةةرى حقةةوق والتكةةون هلةة  إزاءهةةا. وابمل ةة ، ال
 التزامات ذوجب هذه األحكام يف  القااا مع  احب التحفع.

يعةةةد ل الةةةتحفع املفنشةةةأ األثةةةر القةةةانون لةةةبعض احكةةةام  يقةةةدو مةةةا -3 
وق وتكةةون  ليةةه التزامةةات ذوجةةب املعاهةةدة، يكةةون لصةةاحب الةةتحفع حقةة 

  القاتةه مةع األطةراف هذه األحكام، يصي تها املعدلة ذوجب التحفع، يف
األخرى ال  انش  التحفع إزاءها. ويكون هلةذه األطةراف األخةرى حقةوق 
وتكةةون  ليهةةا التزامةةات ذوجةةب هةةذه األحكةةام، يصةةي تها املعدلةةة ذوجةةب 

 التحفع، يف  القااا مع  احب التحفع.

 التطبيق غري املتباةل لاللتزامات ال  يتعلق هبا التحفع 4-2-5

تكةةون االلتزامةةات الناشةةئة  ةةر األحكةةام الةة  يتعلةةق هبةةا الةةتحفع   مةةا يقةةدو   
التزامةةةةات غةةةةةري خاضةةةةعة للتطبيةةةةةق املتبةةةةاةل ي ةةةةةبب طبيعةةةةة تلةةةةةك االلتزامةةةةةات  

يتأثر مضةاون التزامةات األطةراف   ي بب موضوع املعاهدة وال رأ منها، ال  او 
يتةةةةأثر تةةةةذلك مضةةةةاون التزامةةةةات هةةةةذه   ألخةةةةرى غةةةةري  ةةةةاحب الةةةةتحفع. وال ا 

 يكون التطبيق املتباةل  كناا ي بب مضاون التحفع.   ندما ال األطراف 

 تف ري التحفظات 4-2-6

جيب تف ري التحفع حب ر نية، مع مرا اة نيةة  ةاحب الةتحفع  لةى  
ضةةةوع النحةةةو الةةةذي يعةةة   نةةةه يف املقةةةام األول نةةةد الةةةتحفع، وتةةةذلك مو 

 املعاهدة وال رأ منها والظروف احمليطة يصوغ التحفع.

  رتاأ  لى حتفع  حيعاثر اال 4-3

منظاةة ةوليةة معرتضةة، فةإن  يكر التحفع قد انش  إزاء ةولة او ما م 
 وغ ا رتاأ  لى حتفع  حيع مينع حدو  اآلاثو املتوخاة مةر الةتحفع 

 تلك املنظاة الدولية. إزاء تلك الدولة او

ر اال ةةةرتاأ يف يةةةدء نفةةةا  املعاهةةةدة يةةة   ةةةاحب اال ةةةرتاأ ثةةة ا 4-3-1
 التحفعو احب 

منظاةة متعاقةدة  لةى حتفةع  ةحيع  ال مينع ا رتاأ ةولةة متعاقةدة او 
املنظاةةةة  املنظاةةةة املعرتضةةةة والدولةةةة او يةةةدء نفةةةا  املعاهةةةدة يةةة  الدولةةةة او

 .5-3-4يف احلالة املذتووة يف املبدا التوجيه   املتحفظة، إال

 اثر اال رتاأ  لى التحفع املصاغ متأخراا  4-3-2
منظاة متعاقدة يف املعاهةدة  لةى حتفةع  إ ا ا رتض  ةولة متعاقدة او 

، يبدا نفةا  1-3-2  قبول  وغه املتأخر ابإل اع وفقاا للابدا التوجيه  
املنظاةةةة الدوليةةةة املتحفظةةةة  تظةةة  انفةةةذة، ابلن ةةةبة للدولةةةة او املعاهةةةدة، او

 .يدون إنشاء التحفع

 و احب اال رتاأ يدء نفا  املعاهدة ي   احب التحفع 4-3-3
يبةةةةةةدا نفةةةةةةا  املعاهةةةةةةدة يةةةةةة   ةةةةةةاحب الةةةةةةتحفع الصةةةةةةحيع والدولةةةةةةة  

املنظاة املتعاقدة املعرتضة حاملا يصبع  ةاحب الةتحفع ةولةة  او املتعاقدة
ويبةةةدا نفةةةا   1-2-4منظاةةةة متعاقةةةدة وفقةةةاا للابةةةدا التةةةوجيه   متعاقةةةدة او
 املعاهدة.

ع  ندما يفشةرت   دم يدء نفا  املعاهدة ابلن بة لصاحب التحف 4-3-4
 القبول ابإل اع

إ ا تةةان إنشةةاء الةةتحفع يتطلةةب قبةةول هةةذا الةةتحفع مةةر جانةةب  يةةع  
الدول املتعاقدة واملنظاات املتعاقدة، فإن اي ا رتاأ تبديه ةولة متعاقدة 

ن ةةةبة منظاةةة متعاقةةةدة  لةةى حتفةةةع  ةةحيع مينةةةع يةةدء نفةةةا  املعاهةةدة ابل او
 املنظاة املتحفظة. للدولة او

م يةةةةةدء نفةةةةةا  املعاهةةةةةدة يةةةةة   ةةةةةاحب الةةةةةتحفع و ةةةةةاحب  ةةةةةد 4-3-5
 اال رتاأ  ي األثر األقصى

منظاة متعاقدة  لى حتفع  حيع يةدء  مينع ا رتاأ ةولة متعاقدة او 
املنظاة املتحفظة،  املنظاة املعرتضة والدولة او نفا  املعاهدة ي  الدولة او

النيةة وفقةاا  املنظاة املعرتضة يوضةوح  ةر تلةك   الدولة اوو لك إ ا ا ري
 .7-6-2للابدا التوجيه  

 اثر اال رتاأ يف العالقات التعاهدية 4-3-6
املنظاةةةة الدوليةةةة املعرتضةةةة  لةةةى حتفةةةع  تعةةةاوأ الدولةةةة او إ ا م -1 

املنظاةةةةة املتحفظةةةةة،   ةةةةحيع يةةةةدء نفةةةةا  املعاهةةةةدة يينهةةةةا ويةةةة  الدولةةةةة او
الةةتحفع والدولةةة الةة  يتعلةةق هبةةا الةةتحفع يةة   ةةاحب  ت ةةري األحكةةام ال
 يند  ليه التحفع. املنظاة املعرتضة، يف حدوة ما او

يهةةدف الةةتحفع الصةةحيع إىل اسةةتبعاة األثةةر القةةانون  يقةةدو مةةا -2 
منظاةةة متعاقةةدة قةةد  لةةبعض احكةةام املعاهةةدة، وإ ا تانةة  ةولةةة متعاقةةدة او

اوأ يةدء نفةا  املعاهةدة يينهةا ايدت ا رتاضاا  لى هذا التحفع ةون ان تع
املنظاةةةةة املعرتضةةةةة و ةةةةاحب  تفلةةةةَزم الدولةةةة او  ةةةةاحب الةةةةتحفع، ال ويةةة 

 التحفع، يف  القاااا التعاهدية، ابألحكام ال  يتعلق هبا التحفع.

يهةةةدف الةةةتحفع الصةةةحيع إىل تعةةةدي  األثةةةر القةةةانون  يقةةةدو مةةةا -3 
منظاةةة متعاقةةدة قةةد  لةةبعض احكةةام املعاهةةدة، وإ ا تانةة  ةولةةة متعاقةةدة او

لى هذا التحفع ةون ان تعاوأ يةدء نفةا  املعاهةدة يينهةا ايدت ا رتاضاا  
املنظاةةةةة املعرتضةةةةة و ةةةةاحب  تفلةةةةَزم الدولةةةة او ويةةة   ةةةةاحب الةةةةتحفع، ال

التحفع، يف  القاااا التعاهدية، أبحكام املعاهدة يف  ي تها املعدلة وفقاا 
 يهدف إليه التحفع. ملا

الةةتحفع  لةةك الةة  يتعلةةق هبةةااملعاهةةدة غةةري ت تظةة   يةةع احكةةام -4 
 املنظاة املعرتضة. املنظاة املتحفظة والدولة او ساوية ي  الدولة او

 اثر اال رتاأ يف احكام غري تلك ال  يتعلق هبا التحفع 4-3-7

يتعلةةةق يةةةه الةةةتحفع، ولكنةةةه  ال ي ةةةري حكةةةم املعاهةةةدة الةةةذي ال -1 
يتعلةةةق هبةةةا الةةةتحفع،  لةةةى العالقةةةات يةةةرتبط اوتباطةةةاا تافيةةةاا ابألحكةةةام الةةة  

 ةةةيغ وفقةةةاا للابةةةدا  ا ةةةرتاألتعاهديةةةة يةةة   ةةةاحب الةةةتحفع و ةةةاحب ا
 .2-4-3التوجيه  

املنظاة الدولية املتحفظة، يف غضةون االثة”  شةر   جيوز للدولة او  -2 
، ان  1 شةةهراا التاليةةة لنشةةعاو اب ةةرتاأ يكةةون لةةه األثةةر املشةةاو إليةةه يف الفقةةرة 

حةةال   املنظاةة املعرتضةة. ويف  او لةةة  عاهةةدة يينهةا وية  الدو تعةاوأ يةدء نفةا  امل 
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 دم حدو  تلك املعاوضة، تنطبق املعاهدة ية   ةاحب الةتحفع و ةاحب  
 اال رتاأ.  اال رتاأ ابلقدو املتوخى يف التحفع ويف 

حق  احب التحفع الصحيع يف  دم االمت ةال للاعاهةدة ةون  4-3-8
 االستفاةة مر حتفظه

ابالمت ةال ألحكةام املعاهةدة ةون ع غةري ملةزم  احب التحفع الصحي 
 االستفاةة مر حتفظه.

 اثر التحفع يف احلقوق وااللتزامات املنفصلة  ر املعاهدة 4-4

 اخرى   معاهدات  ذوجب   القائاة  وااللتزامات  احلقوق   يف   األثر   انعدام  4-4-1

ي ةةةتبعد  يعةةةد ل وال اال ةةةرتاأ  ليةةةه ال قبةةةول الةةةتحفع او الةةةتحفع او 
اال ةةةةرتاأ ذوجةةةةب  القبةةةةول او ت ا ةةةةحاب الةةةةتحفع اوزامةةةةاوالتحقةةةةوق 

 معاهدات اخرى هم اطراف فيها.

انعةةةدام األثةةةر يف احلقةةةوق وااللتزامةةةات القائاةةةة ذوجةةةب القةةةانون  4-4-2
 الدويل العريف

الةةتحفع  لةةى حكةةم مةةر احكةةام املعاهةةدة يعةة    ةةر قا ةةدة مةةر قوا ةةد   
تزامةةات القائاةةة  قةةوق واالل  اتةةه يف احل يةةؤثر يف حةةد   القةةانون الةةدويل العةةريف ال 
املنظاةة   ي تار انطباقها يصفتها هذه ي  الدولة او  ذوجب هذه القا دة، إ  

 املنظاات الدولية األخرى امللزمة يتلك القا دة.  املتحفظة والدول او 

انعدام األثر يف سراين قا دة قطعية مةر القوا ةد العامةة للقةانون  4-4-3
 الدويل  قا دة آمرة(

ع  لى حكم مر احكام املعاهدة يع   ر قا ةدة ر التحفال يؤث -1 
قطعيةةة مةةر القوا ةةد العامةةة للقةةانون الةةدويل  قا ةةدة آمةةرة( يف الطةةايع امللةةزم 

املنظاةة  لتلك القا ةدة، حية  ي ةتار سةرايشا يصةفتها هةذه ية  الدولةة او
 املنظاات الدولية األخرى. املتحفظة والدول او

ثةةر القةةانون للاعاهةةدة يعةةدل األ اوان ي ةةتبعد ال جيةةوز للةةتحفع  -2 
  لى حنو يتنا  مع قا دة قطعية مر القوا د العامة للقانون الدويل.

 النتائ  املرتتبة  لى التحفع غري الصحيع 4-5

 يطالن التحفع غري الصحيع 4-5-1

ي ةةةتويف شةةةرو  الصةةةحة الشةةةكلية واجلةةةواز  يكةةةون الةةةتحفع الةةةذي ال 
ةلي  املااوسة ابطالا والغياا،  وال ال  مرير ال ان املنصوص  ليها يف اجلزا

 يرتتب  ليه ابلتايل اي اثر قانون. وال

 وةوة الفع   لى حتفع يفعت  غري  حيع 4-5-2

تبديةةه ةولةةة  ال يتوقةةف يطةةالن الةةتحفع غةةري الصةةحيع  لةةى مةةا -1 
 قبول. منظاة متعاقدة مر ا رتاأ او متعاقدة او

ان حتفظةاا مةر    الدوليةة الة  تةرى   املنظاة  للدولة او ومع  لك، ينب     -2 
 التحفظات غري  حيع ان تصوغ ا رتاضاا معللالا يشأنه يف اقرب وق   كر. 

 وضع  احب التحفع غري الصحيع ابلن بة إىل املعاهدة 4-5-3

يتوقةةةةف وضةةةةع  ةةةةاحب الةةةةتحفع غةةةةري الصةةةةحيع ابلن ةةةةبة إىل  -1 
دوليةةة املتحفظةةة املنظاةةة ال ولةةة اواملعاهةةدة  لةةى النيةةة الةة  تعةةرب  نهةةا الد

إ ا تان  تعتزم االلتزام ابملعاهدة يدون االستفاةة مر التحفع او  أن مايش
 إ ا تان  تعت  نف ها غري ملزمة ابملعاهدة. ما

يعةةرب  ةةاحب الةةتحفع غةةري الصةةحيع  ةةر نيةةة خمالفةةة او  مةةا م -2 
ذا ةولةةة م ت بةة  تلةةك النيةةة  لةةى حنةةو آخةةر، يفعتةة   ةةاحب الةةتحفع هةة  مةةا

 دون االستفاةة مر التحفع.منظاة متعاقدة ي ومتعاقدة ا

، جيةوز لصةاحب الةتحفع 2و 1 لةى الةرغم مةر احكةام الفقةرت   -3 
غري الصحيع ان يعرب يف اي وق   ر نيته  دم االلتزام ابملعاهةدة يةدون 

 االستفاةة مر التحفع.

غةةري   حتفظةةاا مةةا إ ا ا رية  هيئةةة و ةةد املعاهةةدة  ةر واي مفةةاةه ان   -4 
يةةةة املتحفظةةةة تعتةةةزم  ةةةدم االلتةةةزام  املنظاةةةة الدول  الدولةةةة او    ةةةحيع وتانةةة  

ابملعاهدة يدون االستفاةة مر التحفع، ينب   هلا ان تعرب  ةر هةذه النيةة يف  
 غضون االث”  شر شهراا التالية لتاويخ إ الن هيئة و د املعاهدة وايها. 

 ةألطراف األخرى يف املعاهدانعدام اثر التحفع يف العالقات ي  ا 4-6

ال ي ري التحفع مر احكام املعاهةدة ابلن ةبة إىل األطةراف األخةرى يف  
 املعاهدة يف  القااا فياا يينها.

 اثر اإل الانت التف ريية 4-7

 توضيع احكام املعاهدة يواسطة إ الن تف ريي 4-7-1

املعاهةةدة. ال يعةةد ل اإل ةةالن التف ةةريي االلتزامةةات الناشةةئة  ةةر  -1 
يعطيةةه  ةةاحب النطةةاق الةةذي  يوضةةع املعةةىن او اويعةةدو ان حيةةدة  وهةةو ال

لةبعض احكامهةا، وجيةوز، ح ةباا يكةون مناسةباا، ان  اإل ةالن للاعاهةدة او
يشةةةك   نصةةةراا يتعةةة  اخةةةذه يف احل ةةةبان ألغةةةراأ تف ةةةري املعاهةةةدة وفقةةةاا 

 للقا دة العامة لتف ري املعاهدات.

ن خةةذ يف احل ةةبان ايضةةاا، ح ةةباا يكةةو  نةةد تف ةةري املعاهةةدة، تؤ  -2 
املنظاةةةةات املتعاقةةةدة األخةةةةرى  لةةةةى  قةةةةدة اومناسةةةباا، موافقةةةةة الةةةدول املتعا

 معاوضتها إايه. اإل الن التف ريي او

 سحب اإل الن التف ريي اثر تعدي  او 4-7-2

سةةةةحب اإل ةةةةالن التف ةةةةريي اآلاثو   ال جيةةةةوز ان ترتتةةةةب  لةةةةى تعةةةةدي  او  
ون الةدول  تكة  ، و لةك يقةدو مةا 1-7-4املنصوص  ليهةا يف املبةدا التةوجيه   

 املنظاات املتعاقدة األخرى قد ا تادت  لى اإل الن األويل.  ة او املتعاقد 

األثةةر املرتتةةب  لةةى إ ةةالن تف ةةريي وافقةة   ليةةه  يةةع الةةدول  4-7-3
 قدة واملنظاات املتعاقدةاملتعا

جيوز ان يشك  اإل الن التف ريي الذي تكون  يةع الةدول املتعاقةدة  
    ليه اتفاقاا يشأن تف ري املعاهدة.واملنظاات املتعاقدة قد وافق



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 38
 

 

التحفظةةةةةةات وقبةةةةةةول التحفظةةةةةةات واال ةةةةةةرتاأ  ليهةةةةةةا واإل ةةةةةةالانت  -5
 التف ريية يف حاالت خالفة الدول

 حاالت خالفة الدولالتحفظات يف  5-1
 الدول امل تقلة حدي اا  5-1-1

ح  ت ب  ةولة م تقلة حدي اا، نشعاو ابخلالفة،  فتها تدولةة  -1 
تطرف يف معاهدة متعدةة األطراف، يفعت  اشا قةد ايقة   لةى  متعاقدة او

يتعلةةق  عاهةةدة تةان ينطبةةق، يف اتويةةخ خالفةة الةةدول، فياةةااي حتفةع  لةةى امل
م تقةةم، لةةدى إ ةةداوها اإلشةةعاو  اولةةه خالفةةة الةةدول، مةةاابإلقلةةيم الةةذي تتن

يصةةوغ حتفةةع يتنةةاول نفةةس  ابخلالفةة، ابإل ةةراب  ةةر نقةةيض هةةذا القصةد او
 ل  تان  موضعاا للتحفع املذتوو.امل ألة ا

للدولةةة امل ةةتقلة حةةدي اا، لةةدى إ ةةداوها إشةةعاواا ابخلالفةةة ي بةة   -2 
ة األطةراف، ان تصةوغ تطرف يف معاهدة متعةدة  فتها تدولة متعاقدة او

جيةةةوز  ةةةوغها طبقةةةاا ألحكةةةام  م يكةةةر مةةةر التحفظةةةات الةةة  ال حتفظةةةاا، مةةةا
 .1-3ملبدا التوجيه   ج( مر ا  ب( او  ا( او الفر يةالفقرات 

، تنطبةةق 2حةة  تصةةوغ ةولةةة م ةةتقلة حةةدي اا حتفظةةاا وفقةةاا للفقةةرة  -3 
ال ةةان مةةر ةليةة   لةةى هةةذا الةةتحفع القوا ةةد  ات الصةةلة الةةواوةة يف اجلةةزء 

 املااوسة  اإلجراءات(.

ألغةةةةراأ هةةةةذا اجلةةةةزء مةةةةر ةليةةةة  املااوسةةةةة، يعةةةة” تعبةةةةري لةولةةةةة  -4 
لياها، قب  اتويخ خالفة الةدول مباشةرة، م تقلة حدي ااال ةولة خلفاا تان إق

 ه الدولية.إقليااا اتيعاا تتوىل الدولة ال لف م ؤولية  القات

 انفصاهلا احتاة الدول او 5-1-2
، تفعتةةة  الدولةةةة اخللةةةف 3-1-5هنةةةاا أبحكةةةام املبةةةدا التةةةوجيه  و  -1 

النفصةةةاهلا قةةةد ايقةةة   لةةةى اي  الطةةةرف يف معاهةةةدة نتيجةةةة الحتةةةاة ةول او
يتعلةةةق  اتويةةةخ خالفةةةة الةةةدول، فياةةةا املعاهةةةدة تةةةان ينطبةةةق، يفحتفةةةع  لةةةى 

 تعةةرب، يف اتويةةخ اخلالفةةة،  ةةر م ابإلقلةةيم الةةذي تتناولةةه خالفةةة الةةدول، مةةا
ات ةةةةر مةةةةر التحفظةةةةات الةةةة   ةةةةاغتها  اإليقةةةةاء  لةةةةى حتفةةةةع اونيتهةةةا  ةةةةدم 

 ال لف. الدولة

ال جيةةةةوز لدولةةةةة خلةةةةف طةةةةرف يف معاهةةةةدة نتيجةةةةة الحتةةةةاة ةول  -2 
 توسيع نطاق حتفع   اإليقاء  ليه.  هلا  وغ حتفع جديد والالنفصا او

انفصةةةاهلا   نةةةدما توجةةةه ةولةةةة خلةةةف انشةةةئة  ةةةر احتةةةاة ةول او -3 
تكةر انفةذة، يف اتويةخ  إشعاواا ت ب  يه  فتها تدولة متعاقةدة يف معاهةدة م

خالفةةةة الةةةدول، جتةةةاه الدولةةةة ال ةةةلف، لكةةةر الدولةةةة ال ةةةلف تانةةة  ةولةةةة 
 لةةى اي حتفةةع  لةةى املعاهةةدة  هةةذه الدولةةة قةةد ايقةة   تةة تفعمتعاقةةدة فيهةةا، 
يتعلةةق ابإلقلةةيم الةةذي تتناولةةه   اتويةةخ خالفةةة الةةدول، فياةةاتةةان ينطبةةق، يف
م تعرب  ر نقةيض هةذا القصةد لةدى إ ةداوها اإلشةعاو  خالفة الدول، ما

تصةغ حتفظةاا يتنةاول نفةس امل ةألة الة  تانة  موضةع الةتحفع  ابخلالفة، او
 هلذه الدولة ان تصوغ حتفظاا جديداا  لى املعاهدة.املذتوو. وجيوز 

م يكةر  مةا 3ال جيوز لدولةة خلةف ان تصةوغ حتفظةاا وفقةاا للفقةرة  -4 
جيةةةوز  ةةةوغها طبقةةةاا ألحكةةةام  مةةةر غةةةري التحفظةةةات الةةة  الهةةةذا الةةةتحفع 

وتنطبةةق  .1-3 ج( مةةر املبةةدا التةةوجيه    ب( او  ا( او الفر يةةةالفقةةرات 
 ةةان مةةر ةليةة   ات الصةةلة الةةواوةة يف اجلةةزء ال  لةةى هةةذا الةةتحفع القوا ةةد

  اإلجراءات(.املااوسة 

  دم اال تداة يتحفظات معينة يف حاالت احتاة الدول 5-1-3

 ةةدة ةول وي ةةتار إزاء الدولةةة اخللةةف نفةةا    نةةدما تتحةةد ةولتةةان او 
معاهةةدة تانةة ، يف اتويةةخ خالفةةة الةةدول، انفةةذة إزاء اي مةةر هةةذه الةةدول، 

خالفةة ل   اغتها ةولة مر هذه الدول تانة ، يف اتويةخ فإن التحفظات ا
 تعوة قائاة. تكر املعاهدة انفذة إزاءها ال الدول، ةولة متعاقدة وم

 ال لف   الدولة   اغتها   ال   للتحفظات  اإلقليا    النطاق   لى   اإليقاء  5-1-4

، يظة  الةتحفع الةذي يفعتة  انةه 5-1-5وهناا أبحكام املبدا التةوجيه   
 1الفقةرة  او 1-1-5مةر املبةدا التةوجيه   1ليةه ذوجةب الفقةرة قد ايقة   

حمتفظاا ابلنطاق اإلقلياة  الةذي تةان لةه  2-1-5مر املبدا التوجيه   3 او
 م تعرب الدولة اخللف  ر نقيض هذا القصد.  يف اتويخ خالفة الدول، ما

 للتحفظات يف حاالت احتاة الدولالنطاق اإلقليا   5-1-5

ة ةول، وتصةةةةبع معاهةةةةدة تانةةةة   ةةةةد ةولتةةةةان او نةةةةدما تتحةةةةد  -1 
انفةةذة، يف اتويةةخ خالفةةة الةةدول، إزاء ةولةةةة واحةةدة فقةةط مةةر الةةدول الةةة  
تشةةك  الدولةةة اخللةةةف معاهةةدةا تنطبةةةق  لةةى جةةةزء مةةر إقلةةةيم تلةةك الدولةةةة 

لةف قةد ايقة   ليةه تكر تنطبق  ليه، فإن اي حتفع يفعتة  ان الدولةة اخل م
 م: ينطبق  لى هذا اإلقليم، ما

تعةةرب الدولةةة اخللةةف،  نةةد اإلشةةعاو يتوسةةيع النطةةاق اإلقلياةة    ا( 
 للاعاهدة،  ر نقيض هذا القصد؛ او

ال ةةةرأ منةةةه سةةةبباا حيةةةول ةون جتةةةاوزه  تكةةةر طبيعةةةة الةةةتحفع او  ب( 
 اإلقليم الذي تان ينطبق  ليه يف اتويخ خالفة الدول.

، يف   دة ةول، وتصبع معاهدة تان  انفةذة  حد ةولتان او  ندما تت  -2 
ر الةةدول الةة  نشةةأ  نهةةا االحتةةاة  ات ةةر مةة  اتويةةخ خالفةةة الةةدول، إزاء ةولتةة  او 

تكةر تنطبةق  ليةه يف اتويةخ   معاهدةا تنطبق  لى جزء مةر إقلةيم الدولةة اخللةف م 
 : م  ، ما حتفع   اي  تطبيق   إليه   ميتد  ال  اإلقليم خالفة الدول، فإن هذا  

تلةةةك  يكةةةر حتفةةةع متطةةةايق قةةةد  ةةةيغ مةةةر جانةةةب تةةة  ةولةةةة مةةةر  ا( 
 اتويخ خالفة الدول؛ او الدول ال  تان  املعاهدة انفذة إزاءها يف

تعةةرب الدولةةة اخللةةف،  نةةد اإلشةةعاو يتوسةةيع النطةةاق اإلقلياةة    ب( 
 للاعاهدة،  ر قصد خمالف؛ او

يففهةةم  لةةى حنةةو آخةةر نقةةيض هةةذا القصةةد مةةر الظةةروف احمليطةةة   ج( 
 الفة هذه الدولة يف املعاهدة.خب
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توسةةةيع النطةةاق اإلقلياةةة  للةةةتحفع،  و الرامةة  إىليكةةون اإلشةةةعا -3 
 ب(، إشةةةعاواا  ةةدمي األثةةر إن تةةةان هةةذا التوسةةيع يةةةؤةي إىل 2وفقةةاا للفقةةرة 

 تطبيق حتفظات متناقضة  لى اإلقليم نف ه.

يقتضةةةيه  مةةةا، مةةةع مرا ةةةاة 3إىل  1تنطبةةةق احكةةةام الفقةةةرات مةةةر  -4 
ا مر جانب ةولة اختالف احلال،  لى التحفظات ال  تفعت  قد افيق   ليه
تكةر انفةذة يف  م خلف تكون،  قب احتاة ةول، ةولة متعاقةدة يف معاهةدة

اتويةةخ خالفةةة الةةدول إزاء اي ةولةةة مةةر الةةدول الةة  انشةةأت االحتةةاة، لكةةر 
متعاقةدة فيهةا،  ات ةر مةر هةذه الةدول تانة  يف  لةك التةاويخ ةوالا  ةولة او

الدولةةة اخللةةف  و لةةك  نةةدما تصةةبع املعاهةةدة سةةاوية  لةةى جةةزء مةةر إقلةةيم
 تكر تنطبق  ليه يف اتويخ خالفة الدول. م

النطةةاق اإلقلياةة  لتحفظةةات الدولةةة اخللةةف يف حةةاالت اخلالفةةة  5-1-6
 املتعلقة جبزء مر اإلقليم

الةدول  ندما يرتتب  لى خالفةة ةول تتعلةق جبةزء مةر إقلةيم ةولةة مةر  
عاقةةدة ان ت ةةري  لةةى  لةةك اإلقلةةيم معاهةةدة تكةةون الدولةةة اخللةةف ةولةةة مت
سةةايقاا فيهةةا، فةةإن اي حتفةةع  لةةى املعاهةةدة تكةةون تلةةك الدولةةة قةةد  ةةاغته 

 م: ينطبق ايضاا  لى  لك اإلقليم ا تباواا مر اتويخ خالفة الدول، ما

 تعرب الدولة اخللف  ر نقيض هذا القصد؛ او  ا( 

الةةتحفع ان نطاقةةه يقتصةةر  لةةى إقلةةيم الدولةةة اخللةةف يتبةة  مةةر   ب( 
 لةى جةزء مةر  حدوةها قب  اتويخ خالفة الدول، او الذي تان يقع ةاخ 

 .هذا اإلقليم

توقي  اآلاثو املرتتبةة  لةى  ةدم إيقةاء الدولةة اخللةف  لةى حتفةع  5-1-7
  اغته الدولة ال لف

 1-1-5ال يصةةبع  ةةدم إيقةةاء الدولةةة اخللةةف، وفقةةاا للابةةدا التةةوجيه   
متعاقةةدة  ،  لةةى حتفةةع  ةةاغته الدولةةة ال ةةلف انفةةذاا إزاء ةولةةة2-1-5 او

تلةةك املنظاةةة  تلةةك الدولةةة او  نةةدما تت ةةلم منظاةةة متعاقةةدة إال اخةةرى او
 إشعاواا يذلك.

 الصوغ املتأخر لتحفع مر جانب الدولة اخللف 5-1-8

 يفعت  التحفع حتفظاا متأخراا إ ا  اغته: 

ةولة م ةتقلة حةدي اا يعةد ان تكةون قةد ا ةدوت إشةعاو اخلالفةة   ا( 
 يف املعاهدة؛ او

ف لي   مر الدول امل تقلة حدي اا يعد ان تكةون قةد ولة خلة  ب( 
تكةر  ا دوت اإلشعاو الذي ت ب  يه  فتها تدولة متعاقةدة يف معاهةدة م

فةةة الةةدول إزاء الدولةةة ال ةةلف، لكةةر الدولةةة ال ةةلف  انفةةذة يف اتويةةخ خال
 تان  ةولة متعاقدة فيها؛ او

يتعلةةةق  ةولةةةة خلةةةف لي ةةة  مةةةر الةةةدول امل ةةةتقلة حةةةدي اا فياةةةا  ج( 
 الدول. ذعاهدة تظ  انفذة جتاه تلك الدولة  قب خالفة

 اال رتاضات  لى التحفظات يف حاالت خالفة الدول 5-2
اخللةةةةةةةف  لةةةةةةةى اال رتاضةةةةةةةات الةةةةةةة   ةةةةةةةاغتها  الدولةةةةةةةةإيقةةةةةةةاء  5-2-1

 ال لف الدولة

، تفعت  الدولةة اخللةف قةد ايقة  2-2-5وهناا أبحكام املبدا التوجيه   
الدولة ال لف يشأن حتفع  اغته ةولةة متعاقةدة  لى اي ا رتاأ  اغته 

 .م تعرب  ند اخلالفة  ر نقيض هذا القصد متعاقدة، ما منظاة او

 رتاضات معينة يف حاالت احتاة الدول دم اال تداة اب  5-2-2

 ةدة ةول، وي ةتار إزاء الدولةة الناشةئة   ندما تتحد ةولتان او -1 
خالفةةة الةةدول، انفةةذة إزاء اي   ةةر االحتةةاة نفةةا  معاهةةدة تانةة ، يف اتويةةخ

ةولةةة مةةر هةةذه الةةدول، فةةإن اال رتاضةةات الةة   ةةاغتها يشةةأن حتفةةع مةةر 
تكر املعاهدة انفذة إزاءها يف اتويخ  ت اي ةولة مر هذه الدول مالتحفظا
 تعوة قائاة. لدول الخالفة ا
 ةةةدة ةول، وتصةةةبع الدولةةةة اخللةةةف ةولةةةة    نةةةدما تتحةةةد ةولتةةةان او  -2 

  1-1-5ة ايق   لى حتفظات يشةأشا وفقةاا للابةدا التةوجيه   متعاقدة يف معاهد 
، فةةةإن اال رتاضةةةات  لةةةى حتفةةةع  ةةةاةو  ةةةر ةولةةةة متعاقةةةدة اخةةةرى  2-1-5 او 
معةةةةاةالا   مطايقةةةةاا او   تعةةةوة قائاةةةةة إ ا تةةةان هةةةةذا الةةةتحفع  منظاةةةة متعاقةةةةدة ال  او 

 لتحفع ايق   ليه الدولة اخللف نف ها. 
 ال لف يتحفظات الدولةاإليقاء  لى اال رتاضات املتعلقة  5-2-3

 1-1-5إ ا ا تف  ان الدولة اخللف قةد ايقة  وفقةاا للابةدا التةوجيه   
 لةةةى حتفةةةع  ةةةاغته الدولةةةة ال ةةةلف، فةةةإن اي ا ةةةرتاأ  لةةةى  2-1-5 او

منظاةة متعاقةدة يفعتة  قائاةاا   لك التحفع  ةاغته ةولةة متعاقةدة اخةرى او
 إزاء الدولة اخللف.

 تصدو ا رتاضات يشأشا م حتفظات الدولة ال لف ال  5-2-4
 1-1-5للابةدا التةوجيه   وفقةاا  ندما تفعت  الدولةة اخللةف قةد ايقة   
للانظاة  جيوز للدولة او  لى حتفع  اغته الدولة ال لف، ال  2-1-5 او

تصةةغ ا رتاضةةاا  لةةى هةةذا الةةتحفع إزاء الدولةةة ال ةةلف ان  الدوليةةة الةة  م
 إ ا: تعرتأ  ليه إزاء الدولة اخللف، إال

م تكر مهلة  وغ اال ةرتاأ قةد انقضة  يعةد يف اتويةخ خالفةة   ا( 
 املهلة؛ اوالدول و دو اال رتاأ يف حدوة هذه 

تةةان توسةةيع النطةةاق اإلقلياةة  للةةتحفع يةةؤةي إىل ت يةةري جةةذوي   ب( 
 يف شرو  تطبيق هذا التحفع.

 الدولة اخللف يف  وغ ا رتاضات  لى التحفظات حق 5-2-5

 إشةةةعاواا ابخلالفةةةة ي بةةة  ة امل ةةةتقلة حةةةدي اا  نةةةدما تصةةةدو الدولةةة  -1 
 ةةةفتها تدولةةةة متعاقةةةدة، فإشةةةا جيةةةوز هلةةةا، وفقةةةاا للابةةةاةئ التوجيهيةةةة  ات 

منظاةة  الصلة، ان تصوغ ا رتاضاا  لى حتفظات  ةاغتها ةولةة متعاقةدة او
 تكر الدولة ال لف قد ا رتض   ليها. متعاقدة، ح  وإن م

امل ةةتقلة  لي ةة  مةةر الةةدول للدولةةة اخللةةف الةة يفعةةرتف ايضةةاا  -2 
 نةةدما تصةةدو إشةةعاواا ت بةة  يةةه  1حةةدي اا ابحلةةق املنصةةوص  ليةةه يف الفقةةرة 
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تكر انفذة يف اتويخ خالفة الدول جتاه   فتها تدولة متعاقدة يف معاهدة م
 الدولة ال لف، لكر الدولة ال لف تان  ةولة متعاقدة فيها.

يف حالةة  2و 1لفقةرت  املشةاو إليةه يف ايف تبعد، مع  لك، احلق  -3 
 .2-1-4و 7-8-2املعاهدات ال  ينطبق  ليها املبدآن التوجيهيان 

ا رتاضات ةولةة خلةف لي ة  مةر الةدول امل ةتقلة حةدي اا تظة   5-2-6
 معاهدة انفذة إزاءها

ال جيوز لدولة خلف لي   مر الةدول امل ةتقلة حةدي اا، تظة  معاهةدة  
تعةرتأ  م غ ا رتاضاا  لى حتفةعخالفة للدول، ان تصو انفذة إزاءها  قب 

تكر مهلة  وغ اال رتاأ قد انقض  يعد  إ ا م  ليه الدولة ال لف، إال
 يف اتويخ خالفة الدول و دو اال رتاأ يف حدوة هذه املهلة.

 قبول التحفظات يف حاالت خالفة الدول 5-3

 ال لف   الدولة    اغته    ريع  قبول    لى حدي اا   امل تقلة   الدولة   إيقاء  5-3-1

حةةة  ت بةةة  ةولةةةة م ةةةتقلة حةةةدي اا، نشةةةعاو ابخلالفةةةة،  ةةةفتها تدولةةةة  
يف معاهدة، يفعت  اشا قد ايق   لى اي قبول  ريع ايدته الدولة  متعاقدة

م  منظاة متعاقةدة، و لةك مةا ال لف يشأن حتفع  اغته ةولة متعاقدة او
ر شةهراا التاليةة لتةاويخ تعرب  ر نقةيض هةذا القصةد يف غضةون االثة”  شة 

 إلشعاو ابخلالفة.ا

إيقاء ةولة خلةف لي ة  مةر الةدول امل ةتقلة حةدي اا  لةى قبةول  5-3-2
  ريع  اغته الدولة ال لف

تفعتةة  الدولةةة اخللةةف الةة  لي ةة  مةةر الةةدول امل ةةتقلة حةةدي اا،  -1 
وال  تظ  معاهةدة انفةذة إزاءهةا  قةب خالفةة للةدول، قةد ايقة   لةى اي 

 حتفةةةع  ةةةاغته ةولةةةة متعاقةةةدة ايدتةةةه الدولةةةة ال ةةةلف يشةةةأن قبةةةول  ةةةريع
 منظاة متعاقدة. او

 نةةدما تفصةةدو ةولةةة خلةةف لي ةة  مةةر الةةدول امل ةةتقلة حةةدي اا  -2 
تكر انفذة يف  يف معاهدة م إشعاواا ابخلالفة ت ب  يه  فتها تدولة متعاقدة

 اتويخ خالفة الدول جتاه الدولة ال لف، لكةر الدولةة ال ةلف تانة  ةولةة
لةةى اي قبةةول  ةةريع ه الدولةةة اخللةةف قةةد ايقةة   متعاقةةدة فيهةةا، تفعتةة  هةةذ

منظاة متعاقدة،  ايدته الدولة ال لف يشأن حتفع  اغته ةولة متعاقدة او
م تعةةرب  ةةر نقةةيض هةةذا القصةةد يف غضةةون االثةة”  شةةر شةةهراا  و لةةك مةةا

 التالية لتاويخ اإلشعاو ابخلالفة.

قبةةول  املرتتبةة  لةى  ةدم إيقةاء الدولةة اخللةف  لةىتوقية  اآلاثو  5-3-3
  ريع  اغته الدولة ال لف

 1-3-5إن  ةةةةةدم إيقةةةةةاء الدولةةةةةة اخللةةةةةف، وفقةةةةةاا للابةةةةةدا التةةةةةوجيه   
،  لةةةى القبةةةول الصةةةريع الةةةذي 2-3-5مةةةر املبةةةدا التةةةوجيه   2الفقةةةرة  او

منظاةة متعاقةدة  ايدته الدولة ال لف يشأن حتفع  اغته ةولةة متعاقةدة او
 نةةةدما تت ةةةلم  عاقةةةدة إالمنظاةةةة مت بع انفةةةذاا إزاء ةولةةةة متعاقةةةدة اويصةةة  ال

 املنظاة إشعاواا يه. تلك تلك الدولة او

اآلاثو القانونيةةةةةةة للتحفظةةةةةةات والقبةةةةةةول واال رتاضةةةةةةات يف حةةةةةةاالت  5-4
 الدول خالفة

ي ةةتار الةةتحفع والقبةةول واال ةةرتاأ الةةذي يفعتةة  انةةه قةةد افيقةة   -1 
لية  يهيةة املنصةوص  ليهةا يف اجلةزء احلةايل مةر ة ليه،  االا ابملبةاةئ التوج

 وفقاا ألحكام اجلزء الرايع مر الدلي . املااوسة، يف إحدا  آاثوه القانونية 

مةةةةع مرا ةةةةاة ينطبةةةةق اجلةةةةزء الرايةةةةع مةةةةر ةليةةةة  املااوسةةةةة ايضةةةةاا،  -2 
 لى التحفع والقبول واال رتاأ اجلديد الذي  يقتضيه اختالف احلال، ما

 تصوغه الدولة اخللف وفقاا ألحكام اجلزء احلايل مر الدلي . 

 اإل الانت التف ريية يف حاالت خالفة الدول 5-5

ينب ةةةة  ان توضةةةةع الدولةةةةةة اخللةةةةف موقفهةةةةةا يشةةةةأن اإل ةةةةةالانت  -1 
يقةدم هةذا التوضةيع، تفعتة   التف ريية ال   اغتها الدولةة ال ةلف. وإ ا م

 الدولة اخللف قد ايق   لى اإل الانت التف ريية للدولة ال لف.

هةةا الدولةةة اخللةةف قةةد لةة  تكةةون فيابحلةةاالت ا 1ال ختةة  الفقةةرة  -2 
ها، نيةةةة اإليقةةةاء  لةةةى إ ةةةالن تف ةةةريي  ةةةاغته اىهةةةرت، مةةةر خةةةالل سةةةلوت

 نية وفضه. الدولة ال لف او

 املرفق 

 استنتاجات يشأن احلواو املتعلق ابلتحفظات 
 ،الدويل القانون جلنة إن 

إىل األحكام املتعلقة ابلتحفظةات  لةى املعاهةدات الةواوةة يف  إ  تشري 
ملعاهةدات ية  الةدول ية فيينا لقانون املعاهدات واتفاقية فيينا لقانون ااتفاق

 فياا ي  املنظاات الدولية، واملنظاات الدولية او

الةةةةذي قدمةةةةه املقةةةةرو  (1 التقريةةةةر ال ةةةةايع  شةةةةر وإ   خةةةذ يف ا تباوهةةةةا 
اخلةةاص  ةةر موضةةوع لالتحفظةةات  لةةى املعاهةةداتال، وهةةو التقريةةر الةةذي 

 ملتعلق ابلتحفظات،يتناول م ألة احلواو ا

ق تةةةوازن مةةةرأ يةةة  هةةةديَف  ةةةون ضةةةرووة حتقيةةة  وإ  تضةةةع يف ح ةةةباشا 
سةةةالمة املعاهةةةدات املتعةةةدةة األطةةةراف وتفالةةةة املشةةةاوتة فيهةةةا  لةةةى اوسةةةع 

 نطاق  كر،

قد تؤةيه التحفظةات  لةى املعاهةدات مةر ةوو يف حتقيةق  ذا وإ  ت ل م 
 هذا التوازن،

متنافية مةع احلةدوة  فظات ال  تبدوإزاء  دة التح وإ  ي اووها القلق 
مةةةر اتفةةةاقي  فيينةةةا  19سةةةياا املةةةاةة  الةةة  يفرضةةةها قةةةانون املعاهةةةدات، وال

 لقانون املعاهدات،

 للصعوابت ال  ي ريها تقييم  حة التحفظات، وإةواتاا منها 

__________ 
  (1 ) 647/4A/CN. 1وAdd. 68-2، الىلقرات. 
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 يفائدة إقامة حواو  ال  مع  احب التحفع، واقتنا اا منها 

فيهةةا تلةةك  خةةرية، ذةةايف ال ةةنوات األ هةةوة الةة  يةةفذل ابجل وإ  ترحةةب 
املبذولةةة يف إطةةاو املنظاةةات الدوليةةة وهيئةةات معاهةةدات حقةةوق اإلن ةةان، 

 لتشجيع هذا احلواو،

 :يل  ما ترى - اوالا  

ينب   للدول واملنظاات الدولية ال  تعتزم  ةوغ حتفظةات ان تفعة    -1 
نطاقهةا، وان   تتةوخى احلةد مةر    لك أبقصى قدو  كةر مةر الدقةة والتقييةد، وان 

 تكف   دم تنافيها مع موضوع املعاهدة املتعلقة هبا وال رأ منها؛ 

ينب   للدول واملنظاات الدوليةة،  نةد  ةوغها إ ةالانا انفةراةايا،  -2 
إ ا تةةان هةةذا اإل ةةالن يشةةك  حتفظةةاا، وان تشةةرح، إن تةةان  ان توضةةع مةةا

مةر اثةر  سةيكون لةه ضرووايا، ومااألمر تذلك، اسباب ا تباو هذا التحفع 
 ه ابلتزاماته ذوجب املعاهدة؛ لى وفاء  احب

إن التعلةةةيالت الةةة  يقةةةدمها  ةةةاحب الةةةتحفع مهاةةةة يف تقيةةةيم  -3 
 ةةةةحة الةةةةتحفع، وينب ةةةة  للةةةةدول واملنظاةةةةات الدوليةةةةة ان تبةةةة  األسةةةةباب 

 الدا ية إىل اي تعدي  لتحفع مر التحفظات؛

 يةةةةةةة ان ت ةةةةةةتعرأ حتفظااةةةةةةاينب ةةةةةة  للةةةةةةدول واملنظاةةةةةةات الدول -4 
 سحبها حب ب االقتضاء؛ ف احلد مر نطاقها اواستعراضاا ةووايا هبد

تعرب  نها الدول واملنظاات الدولية  إن الشواغ  ال  ت رياا ما -5 
يشأن التحفظات، وتذلك هيئات و د املعاهدات، ميكر ان تكون مفيدة 

 يف تقييم  حة التحفظات؛

و ةةةةةد  الدوليةةةةةة، وتةةةةةذلك هيئةةةةةات ينب ةةةةة  للةةةةةدول واملنظاةةةةةات -6 
ي ةاووها مةر قلةق إزاء  رح لصاحب الةتحفع اسةباب مةااملعاهدات، ان تش

 التحفع، وان تطلب، حب ب االقتضاء، اي توضيع تراه مفيداا؛

ينب ةةةةة  للةةةةةدول واملنظاةةةةةات الدوليةةةةةة، وتةةةةةذلك هيئةةةةةات و ةةةةةد  -7 
املعاهةةةةةةدات، ان تشةةةةةةجع، إن وات  لةةةةةةك مفيةةةةةةداا، سةةةةةةحب التحفظةةةةةةات، 

تةدوجيياا  ةر  تضةييق نطةاق الةتحفع او لنظر يف ضرووة الةتحفع،إ اةة ا او
 طريق  اليات ال حب اجلزئ ؛

ينب   للدول واملنظاةات الدوليةة ان ترا ة  شةواغ  ووةوة فعة   -8 
الدول واملنظاات الدولية األخةرى وهيئةات و ةد املعاهةدات، وان تضةعها 

ر التحفظةةات يف ا تباوهةةا، قةةدو امل ةةتطاع، ي يةةة إ ةةاةة النظةةر يف حتفةةع مةة 
 سحبه؛ اوتعديله  او

ينب ةةةةة  للةةةةةدول واملنظاةةةةةات الدوليةةةةةة، وتةةةةةذلك هيئةةةةةات و ةةةةةد  -9 
املعاهدات، ان تتعاون أبوثةق  ةووة  كنةة مةر اجة  تبةاةل اآلواء خبصةوص 
 التحفظات ال  اثريت شواغ  يشأشا وتن يق التدايري ال  ينب   اختا ها؛

 :تو   أبن - اثنياا  

ة، وتذلك هيئةات و ةد لدول واملنظاات الدوليتد و اجلاعية العامة ا 
عاهةةةدات، إىل يةةةدء هةةةذا احلةةةواو املتعلةةةق ابلتحفظةةةات وموا ةةةلته يصةةةووة امل

 . الية وشفافة

نةةةةةز دليةةةةةل املمار ةةةةةة، متضةةةةةمنا  مقدمةةةةةة، واملبةةةةةادئ   -2
التوجيهيةةةةةة والتعليقةةةةةات عليهةةةةةا، ومرفقةةةةةا  عةةةةةن احلةةةةةوار  

 املتعلق للتحىلظات، وثبتا  للمراجا 
لةةةةق للتحىلظةةةةات علةةةةى أدانه نةةةةز دليةةةةل املمار ةةةةة املتعيةةةةرد  -2

متضمنا  مقدمة، واملبادئ التوجيهية والتعليقات عليهةا، املعاهدات، 
 ومرفقا  عن احلوار املتعلق للتحىلظات، وثبتا  للمراجا.

 ةلي  املااوسة املتعلق ابلتحفظات
  لى املعاهدات

 مقدمة  )أ(
ات علةى املعاهةدات مةن  يتألف دليل املمار ة املتعلق للتحىلظة  ( 1) 

والةةةةة  تةةةةةرد أدانه مقرونةةةةةة    ( 2) نةةةةةة التوجيهيةةةةةة الةةةةة  اعتمةةةةةدهتا اللج املبةةةةةادئ  
للتعليقةات عليهةا. والتعليقةات لةيس هلةا نىلةس أويةة املبةادئ التوجيهيةةة،  

غةةةةه عنهةةةةا   يتجةةةةزأ مةةةةن الةةةةدليل وت ملةةةةة ال  بيةةةةد أهنةةةةا تشةةةة ل جةةةةزءا  ال 
ل معانيهةةةا وتشةةةرحها. وال  مي ةةةن   للمبةةةادئ التوجيهيةةةة، حيةةةث إهنةةةا تىلتةةةّ

ة الةة  قةةد  ، مهمةةا تعةةددت، أن تغاةة  مجيةةا األ ةةئل أل  أح ةةام مةةوجزة 
د   تاةةرأ بشةةأن هةةةذا املوضةةوع الةةةذ  يتسةةم بقةةةدر كبةةأ مةةةن التقنيةةة والتعقةةةّ

 . ( 3) أن تقدم مجيا الشروح ال  قد يستىليد منها املمار ون املعنيون  أو 
والغةةةرض مةةةن دليةةةل املمار ةةةة، مثلمةةةا يشةةةأ امسةةةه، هةةةو تقةةةدمي   (2)

يواجهةةةةةون   دويل الةةةةةذين غالبةةةةةا  مةةةةةا املسةةةةةاعدة للمشةةةةةتغلني للقةةةةةانون الةةةةة 
 ت حسا ةةةة تتعلةةةق بتةةةىلة  الةةةة بتةةةحة وآاثر التحىلظةةةات  مشةةة  

فاألح ةةام الةةواردة بشةةأن هةةذه املسةةألة يف اتىلاقيةةة    -علةةى املعاهةةدات  
 اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام   ب يلةة    املعاهةةدات )يشةةار إليهةةا فيمةةا   فيينةةا لقةةانون 

شةةةةار إليهةةةةا  “( واتىلاقيةةةةة فيينةةةةا   فةةةةة الةةةةدول يف املعاهةةةةدات )ي 1969
“( واتىلاقيةةةةةةة فيينةةةةةا لقةةةةةةانون  1978يينةةةةةةا لعةةةةةام   اتىلاقيةةةةةة ف  ب يلةةةةةة    فيمةةةةةا 

فيمةةةةا بةةةةني املنظمةةةةات   املعاهةةةةدات بةةةةني الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة أو 
  ( 4) “( 1986 اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام   ب يلةةةة    الدوليةةةةة )يشةةةةار إليهةةةةا فيمةةةةا 

ومشة  ت    -تتخللها ثغرات وي تنىلها الغموض يف غالب األحيان  
يمةةةةةا يتتةةةةةل أبح ةةةةةام  قةةةةةدر أقةةةةةل، لإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية ف تتعلةةةةةق، ب 

تتاةةةرق إليهةةةا هةةةذه االتىلاقيةةةات علةةةى   املعاهةةةدات، وهةةة  إعةةة انت ال 
ينحتةةر علةةى أيةةةة   ال  أو   -يتمثةةل   اإلطةة ق. والغةةرض مةةن الةةةدليل ال 

يف إعاةةةةاء القةةةةارئ دلةةةةي   يتعلةةةةق مبمار ةةةةات  ةةةةابقة )غالبةةةةا     -حةةةةال  
يف توجيهه حنو حلول تتسق  ت ون غأ مؤكدة( يف هذا اجملال، بل   ما 

حنةةو احللةةول الةة    اعةةد القائمةةة )عنةةد وجةةود هةةذه القواعةةد( أو مةةا القو 
 تبدو أكثر م ءمة لتحقيق التاوير التدرجي  هلذه القواعد. 

ويف هةةذا التةةدد، ينبغةة  التشةةديد علةةى أن دليةةل املمار ةةة،   (3)
ي ةن ملزمةا  أب  رة ل مةن  وإن ل ، متةدر رمسة “ أو -كتك 

__________ 
 .61، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الىلقرة 2011حولية انظر  ( 2)  
 مبدأ  توجيهيا . 179ل احلايل على حيتو  الدلي ( 3)  
 حيز النىلاذ بعد. 1986ل تد ل اتىلاقية فيينا لعام  ( 4)  
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توجيهيةةةةةة إن أح امةةةةةه املختلىلةةةةةة الةةةةةواردة يف املبةةةةةادئ الاألرةةةةة ال، فةةةةة 
تشمل نااقا  وا عا  مةن درجةات اإللةزام وتتسةم بقةيم قانونيةة متباينةة 

  (5)تباينا  كبأا  
بعضةها يستنسةخ فقةط األح ةام الةواردة يف اتىلاقيةات فيينةا الة    - 

عنةةد إدراجهةةا يف    ( 6) مثةةأة للجةةدل  إمةةا غةةأ حةةددت قواعةةد عرفيةةة كانةةت  
؛ ولةةةةئن  ( 8) ألةةةةبحت كةةةةذلك منةةةةذ ذلةةةةك الوقةةةةت  أو   ( 7) تىلاقيةةةةات تلةةةةك اال 

ت ةةةن هةةةذه القواعةةةد قاعيةةةة بابيعتهةةةا، فإهنةةةا مةةةا ذلةةةك ملزمةةةة جلميةةةا   ل 
 ؛ ال  الدول واملنظمات الدولية  واء كانت طرفا  يف تلك االتىلاقيات أم 

ات فيينةةا ملزمةةة لألطةةراف يف  القواعةةد األ ةةرى الةةواردة يف اتىلاقيةة  - 
؛ ومةن رةأن  ( 9) طابعها العريف مىلتةوح للتسةا ل   تلك االتىلاقيات، غأ أن 

ا تنسةةةةا  هةةةةذه القواعةةةةد يف دليةةةةل املمار ةةةةة أن يسةةةةاهم يف حتويلهةةةةا إىل  
 قواعد عرفية؛ 

يف بعز احلةاالت، ت ةون املبةادئ التوجيهيةة الةواردة يف الةدليل   - 
ئةةةق تنىليةةةذها، غةةةأ أن هةةةذه  م ملةةةة ألح ةةةام تعاهديةةةة  ةةة تت عةةةن طرا 

مالوبةةةةة   أو   ( 10) الاةةةةابا يف حةةةةد ذاهتةةةةا جةةةةدال عرفيةةةةة   القواعةةةةد هةةةة  بةةةة  
 ؛ ( 11) أل باب مناقية واضحة 

__________ 
هذا النااق وا ا للغايةة، وتوزيةا املبةادئ التوجيهيةة بةني اتلةف الىلئةات   ( 5)  

جةرى تقدميةه يف    -يتسم بقدر كبأ من عدم الدقة ال مي ةن معةه اتبةاع مقةرتح متةواتر  
  -ات الةة  دارت يف اللجنةة الساد ةةة للجمعيةة العامةةة  نها املناقشة منا ةبات مةن ضةةم 

الة  جتسةد القةانون املوجةود وتلةك ومىلاده أنه ينبغة  التمييةز بةني املبةادئ التوجيهيةة  
 ال  ليغت يف إطار القانون املنشود.

ينابةةةةق ذلةةةةك، علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال، علةةةةى القاعةةةةدة األ ا ةةةةية الةةةة   ( 6)  
لةةةوغ حتىلةةةظ ال يتسةةةق مةةةا  دوليةةة مةةةا منظمةةةة أو مةةةامىلادهةةا أنةةةه ال جيةةةوز لدولةةةة 

)و( مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا 19موضةةةةوع املعاهةةةةدة وغرضةةةةها، وقةةةةد وردت يف املةةةةادة 
 .1-3وا تنسخت يف املبدأ التوجيه   1986و 1969لعام  
 ) ةةةةةحب التحىلظةةةةةات( 1-5-2 ةالتوجيهيةةةةة  املبةةةةةادئانظةةةةةر، مةةةةةث  ،  ( 7)  

)رةةةةة ل  ةةةةةحب االعرتاضةةةةةات علةةةةةى  2-7-2)رةةةةة ل السةةةةةحب( و 2-5-2و
 4والىلقةرة  22مةن املةادة  1حىلظات( ال  تستنسةخ القواعةد الةواردة يف الىلقةرة الت

 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   23من املادة 
)التأكيةةةةةةد الرمسةةةةةة   1-2-2القاعةةةةةةدة الةةةةةةواردة يف املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 8)  

  تستنسةةخ، مةةا مراعةةاة للتحىلظةةات الةة  تتةةاغ عنةةد التوقيةةا علةةى املعاهةةدة( الةة 
مةن اتىلةاقي  فيينةا يبةدو أهنةا  23مةن املةادة  2يه ا ت ف احلال، الىلقةرة يقتض ما

 . 1969اكتسبت وضعا  عرفيا  منذ اعتماد اتىلاقية فيينا لعام 
 3-1-2 التةةةةةةوجيهيني املبةةةةةةدأينينابةةةةةةق ذلةةةةةةك إىل حةةةةةةد كبةةةةةةأ علةةةةةةى  ( 9)  

)إبةةةةةةة غ  5-1-2)التمثيةةةةةةل لغةةةةةةةرض لةةةةةةوغ حتىلةةةةةةةظ علةةةةةةةى التةةةةةةعيد الةةةةةةةدويل( و
يقتضيه ا ت ف احلال، لةيغة  ، ما مراعاة ماتنسخان اللذين يسالتحىلظات( 

 12-6-2علةةى املبةةدأ التةةوجيه  ، و 1986مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  23و 7املةةادتني 
 )مهلة لوغ االعرتاضات(.

مي ةن القةول    2-1-3تعريف  التحىلظات احملدَّدة“ يف املبةدأ التةوجيه    ( 10)  
)التحىلظةات علةى    7-5-1-3يه   إنه اكتسب وضعا  عرفيةا . انظةر أيضةا  املبةدأ التةوج 
 برلد تنىليذ املعاهدة(.  أح ام يف املعاهدة تتعلق بتسوية املنازعات أو 

إلمجةةةاع( )قبةةةول التحىلظةةةات ل 7-8-2انظةةةر مةةةث   املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 11)  
مةةةن اتىلةةةاقي   20مةةةن املةةةادة  3الةةةذ  يسةةةتخلز اال ةةةتنتاو الواضةةةح مةةةن الىلقةةةرة 

 . 1986و 1969فيينا لعام  

يف حةةةةةةاالت أ ةةةةةةرى، تتنةةةةةةاول املبةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةة مسةةةةةةائل  - 
جمةةةةةةال للشةةةةةةك يف  تتناوهلةةةةةةا االتىلاقيةةةةةةات، ل نهةةةةةةا تبةةةةةةنّي قواعةةةةةةد ال ل

 ؛(12)العريف طابعها

ت ةةةةةةون القواعةةةةةةد الةةةةةةواردة يف املبةةةةةةادئ  ،األحيةةةةةةانيف بعةةةةةةز  - 
، وت ةةون، (13) إطةةار القةةانون املنشةةودالتوجيهيةةة موضةةوعة بوضةةوح يف

يف بعز احلاالت، قائمة على املمار ات ال  تاورت على هامش 
 ؛(14)اتىلاقيات فيينا

مثة قواعد أ ةرى تشة ل جمةرد تولةيات، والغةرض منهةا هةو  - 
 .(15)التشجيا فقط

ئةةةة األ ةةةأة مةةةن املبةةةادئ التوجيهيةةةة تسةةةلط الضةةةوء وهةةةذه الىل (4)
لدليل املمار ة. فاألح ام ال  من   على إحدى ا تائز الرئيسية

عةة تقليديةة مةن مشةاريا املةواد كانةت لتُةدر و يف جممو  هذا القبيةل مةا
الةةةةة  يُعتةةةةةزم حتويلهةةةةةا، بسةةةةةب االقتضةةةةةاء، إىل معاهةةةةةدة  إن لةةةةةوغ 

. غةةةةأ أن املسةةةةألة (16)يسةةةةتخدم فيةةةةه أ ةةةةلوب احلةةةةز املعاهةةةةدات ال
توجيهيةة“ يشأ العنةوان وكلمةة  مبةادئ  اتلىلة هنا إىل حد ما، إذ

 جمموعةةةة  يتعلةةةق بةةةنز ملةةةزم بةةةل يتعلةةةق بةةةدليل أو إىل أن األمةةةر ال
وات“ جيد فيها املتىلاوضةون بشةأن املعاهةدات واملعنيةون بتنىليةذها أد

اإلجةةةةالت علةةةةى األ ةةةةئلة العمليةةةةة الةةةة  تثأهةةةةا التحىلظةةةةات، وردود 
فعةةةال إزاء التحىلظةةةات، واإلعةةة انت التىلسةةةأية، علةةةى أن ي ةةةون األ

اإلجةةالت، يف إطةةار القةةانون الوضةةع ، قةةد تةةرتاوح مىلهومةةا  أن هةةذه 
أقل أتكيدا  بسب السؤال املاروح،  بني إجالت مؤكدة وأ رى ما

حة    وأن التعليقات تشأ إىل ر وك قد حتةيط مبةدى كةون حةل مةا
 م ئما .  مؤكدا  أو

ضةةةوء هةةةذه ا تةةةائز، غةةةين عةةةن القةةةول إن األح ةةةام ويف  (5)
متنا أب  حال من األحوال قيةام الةدول  الواردة يف دليل املمار ة ال

تةرى أنةه  ا بينها، ل تبعاد ماواملنظمات الدولية، مبوجب اتىلاق فيم
__________ 

)انعةةةةةةةدام األثةةةةةةةر يف احلقةةةةةةةوق    2-4-4مةةةةةةةث   املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   انظةةةةةةةر   ( 12)  
 وااللتزامات القائمة مبوجب القانون الدويل العريف(. 

)اإلعةة انت التىلسةأية الةة   1-2-1انظةر مةث   املبةةدأين التةوجيهيني  ( 13)  
 )جواز االعرتاض على التحىلظ(. 2-4-3تتاغ بتورة مشرتكة( و

)أثر إنشاء التحىلظ يف بةدء  2-2-4يني انظر مث   املبدأين التوجيه ( 14)  
)أثةةر االعةةرتاض يف أح ةةام غةةأ تلةةك الةة  يتعلةةق هبةةا  7-3-4نىلةةاذ املعاهةةدة( و

 التحىلظ(. 
ب احلةةةةةةةز؛ انظةةةةةةةر مةةةةةةةث   املبةةةةةةةدأين  تتةةةةةةاغ دائمةةةةةةةا  ل ةةةةةةةتخدام أ ةةةةةةةلو  ( 15)  

)اال تعراض الةدور  جلةدوى  3-5-2)تعليل التحىلظات( و  2-1-2التوجيهيني 
 التحىلظات(. 

من اتىلاقية عام  7ت ون هناك ا تثناءات من ذلك )انظر املادة قد  ( 16)  
بشةةةةأن األراضةةةة  الرطبةةةةة ذات األويةةةةة الدوليةةةةة و الةةةةة بولةةةةىلها مةةةةوئ    1971

مةةةن  16مةةةة يف رامسةةةار )مجهوريةةةة إيةةةران اإل ةةة مية(، واملةةةادة للايةةةور املائيةةةة، املرب 
سةبقة عةن علةم علةى املتعلقة بتابيةق إجةراء املوافقةة امل 1998اتىلاقية روتردام لعام 

مةةواد كيميائيةةة ومبيةةدات آفةةات معينةةة  اةةرة متداولةةة يف التجةةارة الدوليةةة(، بيةةد 
 يربرها.  ي ون هلا ما أنه اندرا  ما
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غأ م ئم من تلك األح ام لتحقيق أغراض معاهدة ما. والقواعد 
ألحةوال، قواعةد ت ميليةة. وعلةى الواردة يف الدليل ه ، يف أحسن ا

ة قاعية آمرة، فإن عدم يتابن بابيع أن أاي  منها ال أية حال، ومبا
ت الدوليةةةةة( التقيةةةةد بشةةةة ء منهةةةةا مبوافقةةةةة مجيةةةةا الةةةةدول )أو املنظمةةةةا

 املعنية ميثل دائما   يارا  ماروحا .
 1995ويف قةةةةةةةةرار   التولةةةةةةةةل إليةةةةةةةةه بتوافةةةةةةةةق اآلراء يف عةةةةةةةةام  (6)
يوجةةةد  عةةةد ذلةةةك مالقةةةا ، اعتةةةربت اللجنةةةة أنةةةه اليُعةةةرتض عليةةةه ب ول

الةةةةةواردة يف اتىلاقيةةةةةات فيينةةةةةا   ةةةةةبب لتعةةةةةديل األح ةةةةةام ذات التةةةةةلة
عنةد لةةياغة دليةةل  (17)احليةةد عنهةةا أو 1986و 1978و 1969ألعةوام 

املمار ة الذ  يتضمنها مجيعا . غأ أنه ترتب على هذا األمر أيضا  
، وللنسةةةبة للتعليقةةةات أتثةةأات للنسةةةبة ملىلهةةةوم الةةةدليل يف حةةد ذاتةةةه
 على املبادئ التوجيهية على وجه ا توص.

شةةةةةةود هةةةةةةو احملافظةةةةةةة علةةةةةةى قواعةةةةةةد فيينةةةةةةا أن املن اوبقةةةةةةدر مةةةةةة  (7)
وتابيقهةةةا، كةةةان مةةةن الضةةةرور  توضةةةيحها. وهلةةةذا السةةةبب، تتةةةف 

ل تىلاقيةات الةث ل،  التعليقات بتورة مسةهبة األعمةال التحضةأية
 لثغرات املوجودة فيها. يساعد يف توضيح مدلوالهتا وررح ا مما
افة إىل والتعليقةةات، بتةةىلة عامةةة، ماولةةة ومىلتةةلة. فباإلضةة  (8)

نةةةا، فهةةة  تتضةةةمن ولةةةىلا  حتليةةةل األعمةةةال التحضةةةأية التىلاقيةةةات فيي
يتتل لألمر من االجتهةادات القضةائية واملمار ةات وال تةالت  ملا

ورةةةةروح التةةةةين الةةةة  اعتمةةةةدت يف هنايةةةةة األمةةةةر؛ وتقةةةةدم التعليقةةةةات 
ضةةةوء الابيعةةةة التقنيةةةة واملعقةةةدة للمسةةةائل  د مةةةن األمثلةةةة. ويفالعديةةة 

قوبةةةةل  إل ةةةةهاب ضةةةةروراي  للةةةةرغم مةةةةن أنةةةةه كثةةةةأا  مةةةةااملثةةةةارة، يبةةةةدو ا
أن جيةةةةد املمار ةةةةون أجوبةةةةة علةةةةى أيةةةةة  لالنتقةةةةاد. وأتمةةةةل اللجنةةةةة يف

 .(18)أ ئلة قد تثار
 1وينقسةةةةم دليةةةةل املمار ةةةةة إىل مخسةةةةة أجةةةةزاء )مرقمةةةةة مةةةةن  (9)
 ( وفقا  لرتتيب مناق  5 إىل
م ةةرس لتعريةةف التحىلظةةات واإلعةة انت التىلسةةأية  1اجلةةزء  - 
وهو يتضمن مييز بني هذين النوعني من اإلع انت االنىلرادية، وللت

أيضا  عرضةا  عامةا  ملختلةف اإلعة انت االنىلراديةة الة  تتةدر بشةأن 
إعةةةة انت تىلسةةةةأية، ويعةةةةرض   تشةةةة ل حتىلظةةةةات أو دات والاملعاهةةةة 

  التعبأ عنه لراحة  كذلك البدائل احملتملة ل ل منهما؛ ووفقا  ملا
ختةةةةل ه...   ، فةةةإن  ههةةةذه التعةةةاريف  ال8-1يف املبةةةدأ التةةةوجيه  

  وآباثرها القانونية“؛ 1بتحة“ اإلع انت املشمولة لجلزء 
ملسةةةةتخدمني عنةةةةد لةةةةوغ الشةةةة ل واإلجةةةةراء ا 2حيةةةةدد اجلةةةةزء  - 

التحىلظات واإلع انت التىلسأية وردود الىلعل عليها )االعرتاضات 

__________ 
 .487الىلقرة ، 210ص ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، 1995حولية  ( 17)  
ل تةةةرتدد اللجنةةةة، هلةةةذا السةةةبب أيضةةةا ، يف السةةةماح بقةةةدر معةةةنّي مةةةن  ( 18)  
 رار يف التعليقات من أجةل تيسةأ ا ةتخدام دليةل املمار ةة واال ةتىلادة منةه  الت

 كمرجا.

ة علةةةةةى التحىلظةةةةةات وقبوهلةةةةةا، واملوافقةةةةةة علةةةةةى اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأي
 معارضتها(؛ إعادة ت ييىلها أو أو
جبةةةةواز التحىلظةةةةات واإلعةةةة انت التىلسةةةةأية  3يتعلةةةةق اجلةةةةزء  - 

جلواز، ويسةلط الضةوء علةى وردود الىلعل عليها وحيدد معايأ تقييم ا
هذه األمور بسةرد أمثلةة مةا تعليقةات تتنةاول أنةواع التحىلظةات الة  

يتعلق جبواز  فيمايف وجهات النظر بني الدول  ا ت فا  تثأ   غالبا  ما
حتةةدد أيضةةا  بعةةُز املبةةادئ التوجيهيةةة طرائةةق تقيةةيم جةةواز الةةتحىلظ. و 

 التحىلظات والتبعات ال  ترتتب على عدم جوازها؛
اآلاثر القانونيةةةةةة الناجتةةةةةة عةةةةةن التحىلظةةةةةات  4يتنةةةةةاول اجلةةةةةزء  - 

إذا كانةةت لةةحيحة )ويف  واإلعةة انت التىلسةةأية، اعتمةةادا  علةةى مةةا
غةةةأ  ظ قةةةد  أنشةةةئ“ يف حالةةةة قبولةةةه( أوهةةةذه احلالةةةة ي ةةةون الةةةتحىل

لةةةةةةةحيحة؛ وحيلةةةةةةةل هةةةةةةةذا اجلةةةةةةةزء كةةةةةةةذلك آاثر االعرتاضةةةةةةةات علةةةةةةةى 
 التحىلظات وآاثر قبوهلا؛

 م الوحيةد يف اتىلاقيةة فيينةا   فةة الةدول يف  احل   5ي مل اجلزء   - 
املتعلقةةة مبتةةأ    20املةةادة    -املعةةين للتحىلظةةات    1978املعاهةةدات لعةةام  

  -دول مةن جانةةب دولةة مسةتقلة حةةديثا   التحىلظةات يف حالةة   فةةة الة 
انىلتةةةاهلا؛   وي يةةةف احللةةةول للنسةةةبة حلةةةاالت احتةةةاد الةةةدول أو ويسةةةتنبط  

ملسةةائل الةة  تثأهةةا االعرتاضةةات علةةى  ويغاةة  هةةذا اجلةةزء األ ةةأ أيضةةا  ا 
 يتعلق خب فة الدول؛  قبوهلا واإلع انت التىلسأية فيما  التحىلظات أو 

مار ةةةة نةةةز اال ةةةتنتاجات وأ ةةةأا ، يةةةرد يف مرفةةةق بةةةدليل امل - 
 اعتمةةدهتا اللجنةةة بشةةأن احلةةوار املتعلةةق للتحىلظةةات. والتولةةية الةة 

 وقد أرفق أيضا  بدليل املمار ة ثبت للمراجا.

وتقسَّم املبادئ التوجيهية يف كل جزء إىل فروع )يشار إليها  (10)
ترمةةز األوىل منهمةةةا للجةةزء والثانيةةةة للىلةةةرع  ،بةةرقم مؤلةةةف مةةن  ةةةانتني

. ومن حيث املبدأ، حتمل املبادئ التوجيهية يف كل (19)ء(دا ل اجلز 
 .(20)فرع أرقاما  مؤلىلة من ث ل  اانت

__________ 
 جةةةواز ردود الىلعةةةل علةةةى  4-3علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، يتنةةةاول الىلةةةرع  ( 19)  
، يف حةةني يشةةأ 3يةةدل علةةى أنةةه ينةةدرو يف اجلةةزء  3حىلظةةات“، حيةةث الةةرقم الت

وع مببةدأ تةوجيه  من هةذا اجلةزء. وحيثمةا ُيسةتهل أحةد الىلةر  4إىل الىلرع  4الرقم 
ذ  طةةةابا عةةةام إىل حةةةد كبةةةأ بيةةةث يغاةةة  جممةةةل حمتةةةوى ذلةةةك الىلةةةرع، حيمةةةل 

 علةةى ذلةةك املبةةدأ التةةوجيه  نىلةةس عنةةوان ورقةةم الىلةةرع نىلسةةه )ينابةةق ذلةةك مةةث   
 )جواز اإلع ن التىلسأ ((. 5-3املبدأ التوجيه  

ت يف احلالةةةةة اال ةةةةتثنائية املتمثلةةةةة يف املبةةةةادئ التوجيهيةةةةة الةةةة  أُعةةةةد (20) 
لتوضح، عن طريق األمثلة، مسألة تنايف التحىلظ ما موضوع املعاهدة والغرض 

(، فةةةةةةإن هةةةةةةذه املبةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةة 5-1-3منهةةةةةةا )موضةةةةةةوع املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  
حية حتمةةةةل أرقامةةةةا  مؤلىلةةةةة مةةةةن أربةةةةا  ةةةةاانت. وه ةةةةذا، يف حالةةةةة املبةةةةدأ التوضةةةةي

 3الةةرقم )حتديةةد موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا(، يشةةأ  1-5-1-3التةةوجيه  
مةةةةن هةةةةذا اجلةةةةزء )التحىلظةةةةات  1األول إىل الىلةةةةرع  1، ويشةةةةأ الةةةةرقم 3إىل اجلةةةةزء 

 5-1-3إىل املبةةةدأ التةةةوجيه  األكثةةةر عموميةةةة  5اجلةةةائزة(، يف حةةةني يشةةةأ الةةةرقم 
 1)تنةةةايف الةةةتحىلظ مةةةا موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا(، وأ ةةةأا ، يشةةةأ الةةةرقم 

 . أ التوجيه  األكثر عموميةالثان إىل أن هذا هو أول مثال لتوضيح املبد
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 والتعليقات عليها نز املبادئ التوجيهية  )ب( 
 التعاويف -1
 تعريف التحفظات 1-1

يعةةةة” لالةةةةتحفعال إ ةةةةالانا انفةةةةراةايا، اايا تانةةةة   ةةةةي ته  -1 
لتوقيةةةةةةع منظاةةةةةةة ةوليةةةةةةة  نةةةةةةد ا ت ةةةةةةايته، تصةةةةةةدوه ةولةةةةةةة او او

قبوهلةةةةا  إقراوهةةةةا وايةةةةاا او التصةةةةديق  ليهةةةةا او معاهةةةةدة او  لةةةةى
 نةةةةد تصةةةةدوه ةولةةةةة  االنضةةةةاام إليهةةةةا او املوافقةةةةة  ليهةةةةا او او

تقةةةةةةدميها إشةةةةةةعاواا ابخلالفةةةةةةة يف معاهةةةةةةدة، واةةةةةةدف يةةةةةةه الدولةةةةةةة 
تعةةدي  األثةةر القةةانون ألحكةةام معينةةة  املنظاةةة إىل اسةةتبعاة او او

لةك األحكةام  لةى هةذه الدولةة مر املعاهدة مر حي  انطبةاق ت
 هذه املنظاة الدولية. او
 لى اشا تشةا  التحفظةات الة  ترمة   1تف لر الفقرة  -2 

تعدي  األثر القانون ألحكام معينة مر املعاهدة،  ة اوإىل استبعا
يتعلةةةق يةةةبعض اجلوانةةةب احملةةةدةة، مةةةر  للاعاهةةةدة تكةةة  فياةةةا او

املنظاة  لدولة اواجلوانب  لى ا حي  انطباق تلك األحكام او
 الدولية ال  تصوغ التحفع.

 التعليق 
تعريةةةةةةةةف  1-1مةةةةةةةةن املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   1تتضةةةةةةةةمن الىلقةةةةةةةةرة  (1)

التحىلظةةات الةةذ  أقرتةةه اللجنةةة. ولةةيس هةةذا التعريةةف  ةةوى الةةنز 
 1969املركةةةةةب مةةةةةن التعةةةةةةاريف الةةةةةواردة يف اتىلاقيةةةةةةات فيينةةةةةا ألعةةةةةةوام 

عن  2لىلقرة  ، دون إد ال أ  تعديل عليها. وتعرب ا1986و  1978و
 التىلسأ املو ا الذ  أعا  هلذا التعريف يف املمار ة العملية.

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  2مةةةن املةةةادة  )د(1وتتضةةةمن الىلقةةةرة  (2)
 تعريىلا  للتحىلظات على النحو التايل  1969
يقتةةةد بتعبةةةأ  الةةةتحىلظ“ إعةةة ن مةةةن جانةةةب واحةةةد، أاي  كانةةةت لةةةيغته  
التتةةةديق عليهةةةا  مهةةةا بتوقيةةةا معاهةةةدة أوتسةةةميته، تتةةةدره الدولةةةة لةةةدى قيا أو
تغيةةةأ  ا ةةةتبعاد أوبةةةه االنضةةةمام إليهةةةا مسةةةتهدفة  املوافقةةةة عليهةةةا أو قبوهلةةةا أو أو

 األثر القانون ألح ام معينة يف املعاهدة يف تابيقها على تلك الدولة.

ويستنسةةةةةةةخ هةةةةةةةذا التعريةةةةةةةف الةةةةةةةنز الةةةةةةةذ  أقرتةةةةةةةه اللجنةةةةةةةة  (3)
يثةر  ، ول(21)قةانون املعاهةدات يف مشروعها النهائ  ملةواد 1966 عام

يف مةةةةؤمتر األمةةةةم املتحةةةةدة  أو (22)مناقشةةةةات طويلةةةةة  ةةةةواء يف اللجنةةةةة
__________ 

)اجلةزء الثةان(،  /1Rev./6309Aثةان، الوثيقةة ، اجمللد ال1966حولية  (21) 
 .187 ص
، اجمللةةةد 1950حوليةةةة انظةةةر التعةةةاريف الةةة  اقرتحهةةةا السةةةيد بريةةةريل ) (22) 

حوليةة ( والسأ جأالد فيتزموريس )239-238 ، صA/CN.4/23الثان، الوثيقة 
( والسةةأ وىلةةةر  والةةةدوك 110 ، صA/CN.4/101الوثيقةةةة  ، اجمللةةد الثةةةان،1956

(، 32و 31 ، صAdd.1و A/CN.4/144، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1962يةةةةة حول)
، 666، اجمللد األول، اجللسة 1962حولية )  1962ومقرتحات جلنة التياغة عام  

 (.308 ، ص820، اجمللد األول، اجللسة 1965حولية ) 1965( وعام 239 ص

لقةةةانون املعاهةةةدات. وقةةةد ا تُنسةةةخ نةةةز التعريةةةف يف اتىلةةةاقي  فيينةةةا 
 دون أن يثأ أ  مناقشات. (23)1986و 1978لعام  

مةةن  2) ( مةةن املةةادة 1بيةةد أنةةه ينبغةة  م حظةةة أن الىلقةةرة  (4)
مةن اتىلاقيةة فيينةا  2)د( مةن املةادة 1 والىلقةرة 1978نا لعةام اتىلاقية فيي

مةن  2)د( من املةادة 1تستنسخان حرفيا  نز الىلقرة  ال 1986 لعام
، وإمنةةةا تضةةةيف إليةةةه كةةةل منهمةةةا توضةةةيحا  1969اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام 

 ا تلزمته أغراض كل من الت ني 
ر أن الدولة مي ن أن تتد 1978حددت اتىلاقية فيينا لعام  )أ( 

 إرعارا  ل  فة“ يف معاهدة؛حتىلظا   لدى إلدارها 
أن املنظمةةة الدوليةةة مي ةةن  1986أضةةافت اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  )ب( 

أن تتةةةدر حتىلظةةةا  عنةةةد إعراهبةةةا عةةةن موافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام مبعاهةةةدة 
 بوا اة لك إقرار رمس . ما
رور  إدراو وهةةةذه اال ت فةةةات هةةة  الةةة  جعلةةةت مةةةن الضةةة  (5)

إلضةةافات الةة  جةةرت يف دليةةل املمار ةةة، يتضةةمن انةةز مركةةب يف 
، بةةدال  مةةن االقتتةةار علةةى اال تنسةةا  احلةةريف 1986و 1978عةةام  

 .1969لنز عام 
، (24)وهةةةةةةةذا التعريةةةةةةةف الةةةةةةةذ  كر ةةةةةةةته القةةةةةةةرارات القضةةةةةةةةائية (6)

عنةةد الةةرد  وا ةةتخدمته الةةدول يف ممار ةةاهتا عنةةد إلةةدار حتىلظةةات أو
أل ةرى، قةد أقرتةه مؤلىلةات درهتا الدول املتعاقدة اعلى حتىلظات أل
__________ 

إعداد اللجنة ملشروع املواد املتعلق هبةذا املوضةوع اقةرُتح تبسةيط  عند ( 23)  
التعريف لتىلاد  السرد الاويل لألوقةات الة  جيةوز فيهةا إلةدار التحىلظةات مبةا 

، اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء األول(، 1974 حوليةةةةة)انظةةةةر  1969يتىلةةةةق وتعريةةةةف عةةةةام 
إىل  1981ام (. غةةأ أن اللجنةةة رجعةةت يف عةة 295 ، صA/9610/Rev.1الوثيقةةة 

، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء 1981حوليةةة )انظةةر  1969تبةةين نةةز يسةةتند إىل نةةز عةةام 
 (.123-121 الثان(، ص

حزيران/يونيةةةه    30انظةةةر علةةةى  ةةةبيل املثةةةال قةةةرار التح ةةةيم التةةةادر يف   ( 24)  
القضةةةةية املتعلقةةةةة بتعيةةةةني حةةةةدود اجلةةةةرف القةةةةار  بةةةةني اململ ةةةةة املتحةةةةدة  يف    1977

(   بةةر إيةةرواز )قضةةية    دا الشةمالية وبةةني اجلمهوريةةة الىلرنسةية العظمةةى وأيرلنةة لربياانيةا  
Case concerning the delimitation of the Continental Shelf between the 

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

Republic (Mer d'Iroise case), United Nations, Reports of International 

Arbitral Awards, vol. XVIII, United Nations publication (Sales No. 

E/F.80.V.7), pp. 39–40, paras. 54–55    أحاطت حم مة التح يم علما  لتىلاق(
ووةا    -  1969مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام    2)د( مةن املةادة  1الارفني على اعتبةار أن الىلقةرة  

مةةةن    ظةةةات تعريىلةةةا   ةةةليما ، وا تخلتةةةت احمل مةةةة تعةةةّرف التحىل   -ليسةةةا طةةةرفني فيهةةةا  
  5قرار اللجنة األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان املةؤر    يلزم من ا تنتاجات(، أو  ذلك ما 

 .Case concerning Temeltasch v   تيملتةةةاش يف قضةةةية    1982أاير/مةةةايو  

Switzerland, Application no. 9116/80, Decisions and Reports, vol. 31, 

Strasbourg, 1983, pp. 146–149, paras. 69–82  وانظةر أيضةا  الةرأ  املخةالف .
س د  أريشةةاغا والسةةأ وىلةةر  والةةدوك  ي املشةةرتك للقضةةاة أونيامةةا وديةة رد و يمينةة 

التجةارب  التةادر يف قضةية    1974كةانون األول/ديسةمرب    20احل م املةؤر   ة  املرفق ب 
 ,Nuclear Tests (Australia v. France)   النوويةةةة )أ ةةةرتاليا ضةةةد فرنسةةةا( 

Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253, at pp. 349–350, para. 83 .   
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فقهةةةةةةةاء القةةةةةةةانون بشةةةةةةة ل عةةةةةةةام، وإن كةةةةةةةان بعضةةةةةةةهم قةةةةةةةد انتقةةةةةةةدوه 
يتعلةةةةةةق بنقةةةةةةاط معينةةةةةةة واقرتحةةةةةةوا إد ةةةةةةال بعةةةةةةز اإلضةةةةةةافات  فيمةةةةةةا
 .(25)التعدي ت عليه أو
وقةةةد قيةةةل يف هةةةذا التةةةدد إن هةةةذا التعريةةةف خيلةةةط عنالةةةر  (7)

رة أكةرب النظةام القةانون تعريىلية  التة ما عنالر أ رى تتبةا بتةو 
علةةةق للوقةةةت الةةةذ  مي ةةةن فيةةةه لةةةوغ يت للتحىلظةةةات، وخبالةةةة فيمةةةا

التحىلظ. وف رة إدراو قيود زمنية علةى إم انيةة إلةدار التحىلظةات 
يف تعريف هذه التحىلظات ذاته، للةرغم مةن أهنةا تبةدو غةأ مناقيةة 

، نظةةةةرا  لضةةةةخامة (26)مةةةةن الناحيةةةةة اجملةةةةردة، فرضةةةةت نىلسةةةةها تةةةةدرجييا  
ظام يسمح ر الع قات القانونية يف ناطر ال  يتعرض هلا ا تقرااملخ

فةةةإن مبةةةدأ  ،واقةةةا األمةةةر لألطةةةراف بتةةةوغ حتىلةةةظ يف أ  وقةةةت. ويف
العقد رريعة املتعاقدين ذاته هو الذ  قد يتبح حمل رك إذا كان 

أن يرتاجا، بتوغه حتىلظا ، عن  ل تااعة أ  طرف يف معاهدة ما
 ة على عاتقه. االلتزامات التعاهدية امللقا

تضمنته اتىلاقيات فيينا من  نتقادات ملا، ُوجهت اوما ذلك (8)
حتةةةر تقييةةةد  لألوقةةةات الةةة  مي ةةةن فيهةةةا لةةةوغ حتىلةةةظ مةةةا. فمةةةن 

يراع بداية  إم انية  جهة، ارتئ  أنه غأ م تمل أل باب منها أنه ل
أن اتىلاقيةة فيينةا   فةة  ، إال(27)لوغ حتىلةظ يف حالةة   فةة الةدول

ا اإلغىلةةةال. ومةةةن جلةةةت هةةذقةةةد عا 1978املعاهةةةدات لعةةام  الةةدول يف
جهة أ رى، ذكر ال ثأ من املؤلىلني أن من التحيح، يف حةاالت 
معينة، لوغ حتىلظات يف غأ األوقات املنتةوص عليهةا يف تعريةف 

، بل إنه جيوز النز لراحة، يف معاهةدة مةا، علةى إم انيةة (28)فيينا
__________ 

.H. -Pانظر، بتىلة  الة، التعاريف ال  اقرتحها أمبأ ووايتمان   ( 25)  

Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1978, 

p. 18, and M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 14 (1970), 

p. 137. See also F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations 

to Multilateral Treaties, The Hague, T.M.C. Asser Instituut, Swedish 

Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5 

(1988), p. 83. 
ل تشةةةمل أقةةةدم تعةةةاريف التحىلظةةةات، عمومةةةا ، هةةةذا العنتةةةر  الةةةزمين“   ( 26)  

 .D. H)انظةةةر، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، التعةةةاريف الةةة  اقرتحةةةت يف املؤلىلةةةات التاليةةةة   

Miller, Reservations to Treaties: Their Effect and the Procedure in Regard 

Thereto, Washington D. C., 1919, p. 76; D. Anzilotti, Corso di diritto 

internazionale, 4th ed., Padua, CEDAM, 1955, vol. I (Cours de droit 

international, French translation by G. Gidel, Paris, Sirey, vol. I, 1929, 

p. 399); and R. Genet, “Les ‘réserves’ dans les traités”, Revue de droit 

international et des sciences diplomatiques et politiques, 1932, p. 103 ). 
  (27 ) Polish See R. Szafarz, “Reservations to multilateral treaties”, 

Yearbook of International Law, vol. 3 (1970), p. 295. 
  (28 ) treaty (previous footnote) and G. Gaja, “Unruly See Szafarz 

reservations”, in Le droit international à l’heure de sa codification – 

Études en l’honneur de Roberto Ago, Milan, Giuffrè, 1987, vol. I, 

pp. 310–313; D.W. Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?”, 

Australian Year Book of International Law, vol. 16 (1995), pp. 28–29; 

إلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة وقةةةت ا وقةةةت التوقيةةةا أو لةةةوغ حتىلةةةظ يف غةةةأ
 .(29)تزام لملعاهدةعلى االل

بيةةةد أن املراعةةةاة التةةةرحية هلةةةذه اإلم انيةةةة يف دليةةةل املمار ةةةة  (9)
تبةدو مىليةةدة، فلةئن كةةان جيةةوز فعة   أن تةةنز املعاهةدة علةةى هةةذه  ال

اإلم انيةةةة، فةةةإن هةةةذا يتةةةبح عندئةةةذ قاعةةةدة تعاهديةةةة ت ةةةون مبثابةةةة 
املنتةةةةةوص عليهةةةةةا يف قةةةةةانون  ةةةةةاص ينةةةةةتقز مةةةةةن املبةةةةةادئ العامةةةةةة 

 ةةوى مةةلء الىلةةراغ يف  يُقتةةد منهةةا ينةةا، وهةة  مبةةادئ الاتىلاقيةةات في
تعوق أ  انتقاص من هذا النةوع.  حال عدم التعبأ عن اإلرادة وال

ولدليل املمار ة املتعلق للتحىلظات على املعاهدات نىلس الاةابا، 
يبةةةدو منا ةةةبا  أن يشةةةار، حتةةةت كةةةل عنةةةوان مةةةن عناوينةةةه، إىل أن  وال
ا أن ختةةةةةةرو عنةةةةةةه للةةةةةةنز يف ول واملنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة جيةةةةةةوز هلةةةةةة الةةةةةةد
هدات على أهنا تتىلق فيما بينها على رروط بشأن التحىلظةات املعا

 تش ل قواعد  الة يف هذا التدد.
ومن جهة أ رى، فحةى لةو اقتتةر املةرء علةى القواعةد العامةة   ( 10) 

للقانون الدويل، لتبنيَّ أن قائمة احلاالت ال  مي ن فيها لوغ حتىلظ،  
تشمل   من اتىلاقيات فيينا، ال   2من املادة   1ة ه  مبينة يف الىلقر  كما 

كافةةةة و ةةةائل اإلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام مبعاهةةةدة مةةةا. ومةةةا  
أن   هةةةذا احل ةةةم هةةة  يف الواقةةةا أنةةةه جيةةةوز لدولةةةة مةةةا ذلةةةك، فةةةإن روح  

تتةةوغ )أو تؤكةةد( حتىلظةةا  مةةن التحىلظةةات عنةةد إعراهبةةا عةةن موافقتهةةا،  
يتعةةةني   الوقةةةت. ومةةةن  ، ال   يف ذلةةةك  مي نهةةةا القيةةةام هبةةةذا إال  وأنةةةه ال 

تعليق قدر زائد من األوية على نةز هةذا احلتةر، فهةو غةأ م تمةل  
مةن اتىلةاقي     11لةوارد يف املةادة  مياثل، ع وة علةى ذلةك، احلتةر ا  وال 

 . ( 30) 1986و   1969فيينا لعام   
وع وة على ذلك، فقد ا توعبت اللجنة املش لة بوضةوح  (11)

تعلقةة بقةانون املعاهةدات بةني الةدول عندما انقشت مشاريا املواد امل
ة، فقامةةت بتةةورة فيمةةا بةةني املنظمةةات الدوليةة  واملنظمةةات الدوليةةة أو

 
Horn, Reservations and Interpretative Declarations… (footnote 25 

above); and P. Reuter, Introduction au droit des traités, 3rd rev. ed.. (P. 

Cahier), Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 71. 
 ,éserves aux traités Les rImbertانظةر علةى وجةه ا تةوص   ( 29)  

multilatéraux (footnote 25 above), p. 12. 
  1986من اتىلاقية فيينا لعام  11يل  نز املادة  فيما ( 30)  
اإلعةةةراب عةةن رضةةةا دولةةة لالرتبةةةاط مبعاهةةدة للتوقيةةةا مي ةةن أن يةةتم  -1  
املوافقةةةةةةةةة  القبةةةةةةةول أو التتةةةةةةةةديق أو تبةةةةةةةادل الواثئةةةةةةةق امل ونةةةةةةةةة للمعاهةةةةةةةدة أو أو
 أبية و يلة أ رى إذا اتىلق عليها. مام أواالنض أو

يةةةتم اإلعةةةراب عةةةن رضةةةا منظمةةةة دوليةةةة لالرتبةةةاط مبعاهةةةدة مي ةةةن أن  -2  
للقبةةةةول  لإلقةةةةرار الرمسةةةة  أو للمعاهةةةةدة أو تبةةةةادل الواثئةةةةق امل ونةةةةة للتوقيةةةةا أو

  أبية و يلة أ رى إذا اتىلق عليها“. االنضمام أو املوافقة أو أو
 P. Gautier, “1969 Vienna Convention. Article 2: Use ofانظر أيضا     

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

the Law of Treaties: A Commentary, vol. I, Oxford University Press, 

2011, p. 46, para. 34. 
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اح مقررهةةةا ا ةةةاص، السةةةيد رويةةةرت، بتبسةةةيط مبدئيةةةة، بنةةةاء علةةةى اقةةةرت 
تعريةةةةف التحىلظةةةةات واعتزمةةةةت االكتىلةةةةاء بقوهلةةةةا إنةةةةه مي ةةةةن إلةةةةدار 

لتوقيةةا منظمةةة دوليةةة عنةةدما تقةةوم ل التحىلظةةات  مةةن قبةةل دولةةة أو
، وهو (31)لإلعراب عن املوافقة ه...  على االلتزام مبعاهدة ما“ أو
قيةةة املقبلةةة. بيةةد أن مةةن االتىلا 11يعتةةرب إرةةارة ضةةمنية إىل املةةادة  مةةا

اللجنةةةة قامةةةت يف هنايةةةة املاةةةاف، حرلةةةا  منهةةةا علةةةى عةةةدم ا ةةةروو 
، بتةياغة مشةروع الةنز احلةايل علةى 1969قلةي   عةن نةز عةام  إال

 .(32)ت للتايل عن ف رة تبيّن تبسيط مىليدغراره، وختل
 2)د( مةةن املةةادة 1أمةةا اال ت فةةات يف التةةياغة بةةني الىلقةةرة  (12)

فةةت من يف  1986و 1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   11وبةةني املةةادة 
ا  عليهمةةا يف الثانيةةة  منتولةة عةةدم تضةةمني األوىل منهمةةا إم ةةانيتني 

يةةةة و ةةةيلة أ ةةةرى إذا  تبةةةادل الواثئةةةق امل ونةةةة للمعاهةةةدة“ و أو أب
هةدة عامةة متعةددة اتىلةق عليهةا“. ومةن غةأ احملتمةل أن تتشة ل معا
مي ةةن ا ةةتبعاد هةةذه  األطةةراف مةةن تبةةادل للر ةةائل. ومةةا ذلةةك، ال

اإلم انية متاما ، رأهنا يف ذلك رأن ظهور و ائل أ رى لإلعراب 
غةأ الو ةةائل املةذكورة لةةراحة  عةن املوافقةةة علةى االلتةةزام مبعاهةدة مةةا

 من اتىلاقي  فيينا. 11املادة  ويف 2)د( من املادة 1الىلقرة  يف
لإلرةةةةارة إىل واقةةةةرُتح أيضةةةةا  ا ةةةةت مال تعريةةةةف التحىلظةةةةات  (13)

ارةةةةةرتاط إلةةةةةدار التحىلظةةةةةات  ايةةةةةا ، وللةةةةةنز علةةةةةى أن الةةةةةتحىلظ 
أن يهةدف إىل احلةد مةن األثةر القةانون  - مي نةه إال بةل ال - مي نه

 لألح ام ال  يتدر بشأهنا.
تش ل هذه الثغرات وأوجه الغموض املةذكورة أ ةبال  كافيةة  ال  و  ( 14) 

مةةا بةةني األح ةةام  للتشةة يك يف تعريةةف فيينةةا بتةةيغته املسةةتمدة مةةن اجل 
.  1986و   1978و   1969ذات التةةةلة الةةةواردة يف اتىلاقيةةةات فيينةةةا ألعةةةوام  

وعنةةةةد االقتضةةةةاء، يسةةةةت مل دليةةةةل املمار ةةةةة هةةةةذا التعريةةةةف ويوضةةةةحه،  
 . ( 33) اهلدف من دليل املمار ة وعلة وجوده أن هذا هو للتحديد   مبا 
 1وإذا أُ ةةةذ تعريةةةف فيينةةةا الةةةذ  أدرجتةةةه اللجنةةةة يف الىلقةةةرة  (15)

أ ةةذا  حرفيةةا ، فإنةةه يسةةتبعد فيمةةا يبةةدو مةةن الىلئةةة العامةةة للتحىلظةةات 
بةةبعز أح ةةام  تتعلةةق ب ةةم بعينةةه أو اإلعةة انت  االنىلراديةةة الةة  ال

و يؤد  هذا التىلسةأ إىل  املعاهدة وإمنا بنز املعاهدة يف جمموعه.
شةاملة املسةتقرة متامةا يف املمار ةة العمليةة مةن ا تبعاد التحىلظةات ال

 1-1من املبدأ التوجيه   2تعريف التحىلظات، واهلدف من الىلقرة 
 هو أن تؤ ذ هذه التحىلظات يف االعتبار. 

وتتو ى التياغة ال  أقرها واضعو اتىلاقيات فيينا توضيح أن   ( 16) 
األثةةر  تعةةديل   الةةتحىلظ هةةو ا ةةتبعاد أو   لةةاحب نشةةده  اهلةةدف الةةذ  ي 
__________ 

، /1Rev./9610Aيقةة ، اجمللد الثةان )اجلةزء األول(، الوث1974حولية  ( 31)  
لتعليةةةةق علةةةةى مشةةةةروع املةةةةادة موضةةةةا النقةةةةاش، املرجةةةةا ؛ وانظةةةةر أيضةةةةا  ا294 ص

 .297-295 نىلسه، ص
 أع ه. 23انظر احلارية  ( 32)  
 .3-2و 1-1-2و 1-1-1املبادئ التوجيهية   اصانظر بوجه  ( 33)  

ألح ةةةةام معينةةةةة مةةةةن املعاهةةةةدة يتعلةةةةق هبةةةةا الةةةةتحىلظ، ولةةةةيس    القةةةةانون 
. ويتعلةةق أحةةد االنتقةةادات الةة   ( 34) تعةةديل األح ةةام ذاهتةةا  ا ةةتبعاد أو 

وجهةةةت إىل هةةةذه التةةةياغة ل ةةةتعمال عبةةةارة  أح ةةةام معينةةةة“ الةةة   
ّد محي  دة يف ا ةتبعاد التحىلظةات  لوحظ أهنا أُقرت  بناء على رغبة ج 

العموميةةةة وغةةةأ الدقيقةةةة الةةة  تةةةؤد  بنهايةةةة املاةةةاف إىل إلغةةةاء  البالغةةةة  
، وهةةةة  م حظةةةةة قةةةةد جيةةةةر   ( 35) ه...  الاةةةةابا اإللزامةةةة  للمعاهةةةةدة“ 

. فهةة  تتعلةةق يف  2ينبغةة  إدراجهةةا يف املةةادة  التسةةا ل عمةةا إذا كةةان   
  الواقةةا بتةةحة التحىلظةةات. ومةةا ذلةةك، ف ةةون اإلعةة ن يناةةو  علةةى 

تباره حتىلظا  ه... . وفض   عن ذلك،  يعين عدم اع  جائزة ال  آاثر غأ 
فةةإن املمار ةةة تةةوفر العديةةد مةةن األمثلةةة علةةى حتىلظةةات لةةحيحة متامةةا   
رغم عدم تعلقها أبح ام بعينها، فه  تستبعد تابيق املعاهدة برمتها  

 . ( 36) يف حاالت معينة حمددة حتديدا  دقيقا “ 
سةةم بةةني الةةتحىلظ العةةام الةةذ  يتوينبغةة  تةةو   عةةدم ا لةةط  (17)
دم دقةةة مضةةمونه وعموميتةةه وبةةني الةةتحىلظ الشةةامل الةةذ  يتعلةةق بعةة 

املنظمة الدولية ال  تتوغه تابيق  للاريقة ال  تنو  هبا الدولة أو
يؤ ةةةذ عليةةةه للضةةةرورة االفتقةةةار إىل  املعاهةةةدة يف جمموعهةةةا ول ةةةن ال

 عاهدة.أنه يتناول جانبا  حمددا  من جوانب امل الدقة، مبا
تثةةر مةةةن  لة تشةةة ل ممار ةةة رةةةائعة ولإن التحىلظةةات الشةةام (18)

حيةةث هةة  كةةذلك أ  اعرتاضةةات  الةةة. وكةةذلك احلةةال للنسةةبة 
الةةة  حتةةةد مةةةن ناةةةاق  للتحىلظةةةات الةةة  تسةةةتبعد تابيةةةق املعاهةةةدة أو

 تابيقها 
 ؛(37)على بعز فئات األرخاص - 

__________ 
 1969مةن اتىلةاقي  فيينةا لعةام   21من املةادة  1تُعترب لياغة الىلقرة  ( 34)  
أكثةةةةر إاثرة للجةةةةدل، حيةةةةث إهنةةةةا تعةةةةّرف اآلاثر القانونيةةةةة املرتتبةةةةة علةةةةى  1986و

 ال  تتعلق هبا. لألح امالتحىلظات أبهنا تعدي ت 
  (35 ) (see footnote 25  Les réserves aux traités multilatérauxImbert, 

above), p. 14. See also K. Zemanek, “Alain Pellet’s definition of a 

reservation”, Austrian Review of International and European Law, vol. 3 

(1998), pp. 295–299  هاملراجةا املشةةار إليهةا يف احلارةةية احملذوفةة مةةن االقتبةةاس .
املةةةةأ وذ مةةةةن مؤلةةةةف أمبةةةةأ هةةةة  كالتةةةةايل   م حظةةةةات ح ومةةةةة إ ةةةةرائيل علةةةةى  

الثةةةةةان، هالوثيقةةةةةة  اجمللةةةةةد    ، 1965حوليةةةةةة  املشةةةةةروع األول للجنةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدويل ) 
A/CN.4/177  وAdd.1-2 إع ن ممثل ريل  يف الةدورة األوىل ملةؤمتر   ( أو 15 ،  ص
 Official Records of the United Nations Conference on  ه) 1968فيينا هلعام  

the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March–24 May 1968, 

Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 

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

Sales No. E.68.V.7), 4th plenary meeting, para. 5 “ )  . 
  (36 ) (footnote 25  Les réserves aux traités multilatérauxImbert, 

above), pp. 14–15وال، انظر مث     . وعلى نىلس املنSzafarz, “Reservations 

to multilateral treaties” (footnote 27 above), p. 296. 
انظر، على  بيل املثال، حتىلظ اململ ة املتحةدة علةى تابيةق العهةد  ( 37)  

 لقةةةةةةوات املسةةةةةةلحةالةةةةةةدويل ا ةةةةةةاص لحلقةةةةةةوق املدنيةةةةةةة والسيا ةةةةةةية علةةةةةةى أفةةةةةةراد ا
-Multilateral Treaties Deposited with the Secretaryواملسةةةجونني )

General, available from http://treaties.un.org/, chap. IV.4حتىلةةةظ  ( أو

http://treaties.un.org/
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 ؛(38)أو فئات األرياء، و الة املركبات - 
 ؛(39)احلاالت أو على بعز - 
 ؛(40)األقاليم أو على بعز - 
 ؛(41)أو يف بعز الظروف احملددة - 

 
املؤقةةت للمركبةةات غواتيمةةاال علةةى تابيةةق االتىلاقيةةة اجلمركيةةة املتعلقةةة لال ةةتأاد 

، علةةةى األرةةةخاص الابيعيةةةني 1954حزيران/يونيةةةه  4املؤر ةةةة  الاُرقيةةةة ا الةةةة،
 (.ibid., chap. XI.A.8فقط )
انظةةر مةةث   حتىلةةظ يوغو ةة فيا الةةذ  يرمةة  إىل عةةدم تابيةةق أح ةةام  ( 38)  

اتىلاقيةةةة توحيةةةةد قواعةةةةد معينةةةة متعلقةةةةة بةةةةوادل التتةةةادم يف امل حةةةةة الدا ليةةةةة، 
، علةةةةةى السةةةةةىلن املختتةةةةةة حتةةةةةرا  ال ةةةةةتخدام 1960آذار/مةةةةةارس  15املؤر ةةةةةة 

الةذ  حتىلظ مجهورية أملانيا االحتادية  ( أوibid., chap. XII.3امة )السلاات الع
يرمةةةةة  إىل عةةةةةةدم تابيةةةةةةق اتىلاقيةةةةةةة تسةةةةةجيل  ةةةةةةىلن امل حةةةةةةة الدا ليةةةةةةة، املؤر ةةةةةةة 

، علةةى السةةىلن العاملةةة يف البحةةأات والتابعةةة هليئةةة 1965كةةانون الثان/ينةةاير  25
 (.ibid., chap. XII.4الس ك احلديدية االحتادية األملانية )

تتةةاالت االتىلاقيةةة الدوليةةة ل انظةةر مةةث   حتىلظةةات األرجنتةةني علةةى  ( 39)  
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1533)  1982لعام   السل ية وال  ل ية

p. 122 بشةةأن الةةزايدة احملتملةةة يف مسةةاواهتا واحتمةةال عةةدم مراعةةاة األطةةراف )
علةةةةةى ا ةةةةةتبيان اللجنةةةةةة  األ ةةةةةرى اللتزاماهتةةةةةا مبوجةةةةةب االتىلاقيةةةةةة )رد األرجنتةةةةةني

حتىلةةةةةظ فرنسةةةةةا لةةةةةدى التوقيةةةةةا، يف  املعاهةةةةةدات(، أوللتحىلظةةةةةات علةةةةةى  املتعلةةةةةق
الواثئةةةةةةةةةةق ا تاميةةةةةةةةةةة للمةةةةةةةةةةؤمتر اإلدار  اإلقليمةةةةةةةةةة  املعةةةةةةةةةةين ، علةةةةةةةةةةى 1985 عةةةةةةةةةةام

ا ةةةةتعمال تةةةةرددات الراديةةةةو يف امل حةةةةة البحريةةةةة )املنةةةةارات    دمةةةةة للتخاةةةةيط
 Final Acts of the Regional  ال  ةةل ية( يف املناقةةة البحريةةة األوروبيةةة

Administrative Conference for the Planning of the Maritime 

Radionavigation Service (Radiobeacons) in the European Maritime 

Area (International Telecommunication Union publication, Geneva, 

1986, p. 32)للخدمة الىلرنسية ال  تستعمل  ، بشأن متالبات التشغيل السليم
و يف امل حةةة البحريةةة مةةن  ةة ل النظةةام املتعةةدد الةةرتددات لقيةةاس تةةرددات الراديةة 

املراحةةل )رد فرنسةةا علةةى نىلةةس اال ةةتبيان املتعلةةق للتحىلظةةات علةةى املعاهةةدات 
مةن تقريرهةا  489الذ  أعده املقةرر ا ةاص عمة   بقةرار اللجنةة الةوارد يف الىلقةرة 

جمللد الثان )اجلزء ، ا1995حولية  (،  1995ا السابعة واألربعني )عن أعمال دورهت
اال ةةتبيان الةةذ  أُر ةةل إىل الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة  ؛ ويةةرد210 ، صالثةةان(

 A/CN.4/477، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء األول(، الوثيقةةةة 1996 حوليةةةةاألعضةةةاء يف 
 الثان والثالث(. املرفقني، Add.1و

 .3-1-1بدأ التوجيه  انظر أيضا  امل ( 40)  
انظةةر حتىلةةظ فرنسةةا علةةى التةةك العةةام للتح ةةيم )تسةةوية املنازعةةات  ( 41)  

، ومىلةةةةةةةاده أن 1928أيلول/ ةةةةةةبتمرب  26الدوليةةةةةةة للو ةةةةةةائل السةةةةةةلمية(، املةةةةةةؤر  
 هاالنضةةمام إىل هةةذا التةةك  لةةن يشةةمل يف املسةةتقبل املنازعةةات املتعلقةةة أبيةةة 

فيهةةةةةةا“   طرفةةةةةةا  سةةةةةةية أحةةةةةةدال قةةةةةةد تقةةةةةةا  ةةةةةة ل حةةةةةةرب ت ةةةةةةون احل ومةةةةةةة الىلرن
Multilateral Treaties ... (footnote 37 above), chap. II.29 ، وقةد ألةدرت

(. انظر أيضا  حتىلظةات غالبيةة .ibidاململ ة املتحدة ونيوزيلندا حتىلظات مماثلة )
الةةةةةةدول األطةةةةةةراف يف بروتوكةةةةةةول حظةةةةةةر اال ةةةةةةتعمال احلةةةةةةريب للغةةةةةةازات ا انقةةةةةةة 

، وهة  1925ام لعة  ئل احلةرب الب رتيولوجيةةراهبها وحظر و ةا السامة أو ما أو
حتىلظةةات تةةنز علةةى أن هةةذا التةةك ال ي ةةون ملزمةةا  حل ومةةة الدولةةة املتحىلظةةة 

ال حيةرتم حلىلا هةا أوجةه احلظةر  إزاء أ  دولة معاديةة ال حتةرتم قواهتةا املسةلحة أو
 Status of Multilateral Armsالةةة  تشةةة ل موضةةةوع هةةةذا الربوتوكةةةول )

 لتةةةةةةاحبأو أل ةةةةةةباب  الةةةةةةة ترجةةةةةةا إىل املركةةةةةةز الةةةةةةدويل  - 
 ؛(42)التحىلظ
،  ( 43) أو ترجةةةةةةةةةةةةا للقةةةةةةةةةةةةانون للةةةةةةةةةةةةوطين لتةةةةةةةةةةةةاحب الةةةةةةةةةةةةتحىلظ  - 
 ذلك.  إىل  وما 
وأاثر بعةةةز مةةةن هةةةذه التحىلظةةةات اعرتاضةةةات بسةةةبب طابعهةةةا   ( 19) 

ولعةل عةدم اجلةواز قةد رةاب بعضةها ألحةد    ( 44)  الدقةة العام وافتقارها إىل 
.  1986و   1969مةن اتىلةاقي  فيينةا لعةام     19األ باب احملددة يف املةادة  

وهةةةو    ، ول ةةةن عةةةدم اجلةةةواز هةةةذا ينبةةةا مةةةن النظةةةام القةةةانون للتحىلظةةةات 
. وعةةةة وة علةةةةى  ( 45) مشةةةة لة ختتلةةةةف عةةةةن مشةةةة لة تعريةةةةف التحىلظةةةةات 

ت يشةةةةة ل  ة التحىلظةةةةةا فةةةةةإن إدراو التحىلظةةةةةات الشةةةةةاملة يف فئةةةةة   ، ذلةةةةةك 
الشةةةةةرط األويل الضةةةةةرور  لتقةةةةةدير لةةةةةحتها يف إطةةةةةار القواعةةةةةد املتتةةةةةلة  

 
Regulation and Disarmament Agreements, 4th ed., 1992, vol. 1 (United 

Nations publication, Sales No. E.93.IX.11), pp. 11–21). 
النمسا على اتىلاقية حظةر ا ةتحدال  ويسرا و انظر مث   حتىلظات  ( 42)  

وإنتةةةاو وختةةةزين األ ةةةلحة الب رتيولوجيةةةة )البيولوجيةةةة( والت سةةةينية وتةةةدمأ تلةةةك 
بشأن احلىلاظ على مركزوةا احليةاد  ، 1972نيسان/أبريل  10 األ لحة، املؤر ة

 United Nations, Treaty)رد  ويسةرا علةى اال ةتبيان املتعلةق للتحىلظةات )

Series, vol. 1015, p. 236–238حتىلظ النمسا املشابه على اتىلاقيةة حظةر  (، أو
يةةةة أل  أغةةةراض عدائ ا ةةةتخدام تقنيةةةات التغيةةةأ يف البيئةةةة ألغةةةراض عسةةة رية أو

 ... Multilateral Treaties) 1976نون األول/ديسةةمرب كةا  10املؤر ةة  أ ةرى،

(footnote 37 above), chap. XXVI.1.) 
انظةةةةر، علةةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةةال، حتىلظةةةةات الةةةةةوالايت املتحةةةةدة األمري يةةةةةة   ( 43)  

وإيااليةةةا واليةةةالن الةةة  مىلادهةةةا أن هةةةذه البلةةةدان  ةةةتابق االتىلةةةاق الةةةدويل للقمةةةح،  
ة مؤقتةةةةةةةةةة يف حةةةةةةةةةدود التشةةةةةةةةةريا  بتةةةةةةةةةىل   ،  1986آذار/مةةةةةةةةةارس    14، املةةةةةةةةةؤر   1986

،  United Nations, Treaty Series, vol. 1429, pp. 167 and 206   “ الةدا ل  
آذار/مةةةارس    31حتىلةةةظ كنةةةدا علةةةى اتىلاقيةةةة احلقةةةوق السيا ةةةية للمةةةرأة، املؤر ةةةة   أو 

  ،  فيما يتعلق لحلقةوق املندرجةة يف اال تتةاص التشةريع  للمقاطعةات“  1953
Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XVI.1 . 

انظر، على  بيل املثال، اعرتاضات بلدان عديدة على التحىلظات  ( 44)  
املتعلقةةة للشةةريعة اإل ةة مية الةة  ألةةدرهتا ملةةديف بشةةأن اتىلاقيةةة القضةةاء علةةى 

 1979كةةةةانون األول/ديسةةةةةمرب   18مجيةةةةا أرةةةةة ال التمييةةةةز ضةةةةةد املةةةةرأة، املؤر ةةةةةة 
(ibid., chap. IV.8 وكةةةذلك االعرتاضةةةات علةةةى التحىلظةةةات الةةة  ألةةةدرهتا ،)

 ,A. Jenefsky(. انظةةر يف هةةةذا التةةدد  .ibidمتةةر بشةةأن االتىلاقيةةةة ذاهتةةا )

“Permissibility of Egypt’s reservations to the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Maryland 

Journal of International Law and Trade, vol. 15, No. 2 (1991), 

pp. 199–233, and R. Cook, “Reservations to the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Virginia 

Journal of International Law, vol. 30 (1990), pp. 643–716  وانظةر أيضةا .
اعرتاضةات بعةز البلةدان علةى حتىلةظ الةوالايت املتحةدة األمري يةة علةى اتىلاقيةةة 

كةةةانون األول/ديسةةةمرب   9منةةةا جرميةةةة اإللدة اجلماعيةةةة واملعاقبةةةة عليهةةةا، املؤر ةةةة 
 ... Multilateral Treaties، وهو حتىلظ يتتل بد تور الوالايت املتحدة )1948

(footnote 37 above), chap. IV.1.) 
 والتعليق عليه.  8-1انظر أيضا  املبدأ التوجيه   ( 45)  



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 48
 

 

يظةةةةل حتىلظةةةةا    للنظةةةةام القةةةةانون للتحىلظةةةةات؛ والةةةةتحىلظ غةةةةأ اجلةةةةائز )أ( 
 ي ن حتىلظا .  ل  مي ن أن يعترب غأ جائز ما  و)ب( ال 

 ،وهناك عنتر آ ر يؤيد عدم التىلسأ احلريف لتعريةف فيينةا (20)
بعةةةةةز  نةةةةةا التحىلظةةةةةات الشةةةةةاملة أوعاهةةةةةدات متوهةةةةةو أن بعةةةةةز امل

. و يتةةةةبح هةةةةةذا احل ةةةةةم (46) ةةةةةيما التحىلظةةةةات العامةةةةةة وال فئاهتةةةةا،
طائةةةةةةل مةةةةةةن ورائةةةةةةه )وغةةةةةةأ قابةةةةةةل للتىلسةةةةةةأ( إذا كانةةةةةةت  ح مةةةةةةا  ال

اإلعةةةةةةةةةةةة انت االنىلراديةةةةةةةةةةةةة الراميةةةةةةةةةةةةة إىل تعةةةةةةةةةةةةديل األثةةةةةةةةةةةةر القةةةةةةةةةةةةانون 
يتعلةةق علةةى األقةةل بةةبعز اجلوانةةب احملةةددة،  فيمةةا برمتهةةا، للمعاهةةدة

 حتىلظات.تش ل  ال
ت ةةةةون  وكثةةةةرة ممار ةةةةة لةةةةوغ التحىلظةةةةات الشةةةةاملة )الةةةة  ال (21)

دائما  حتىلظات غامضة وعامة( واتساق هةذه املمار ةة وعةدم وجةود 
اعرتاضات عليها من حيث املبدأ ه  أمور تدل على وجةود حاجةة 
عملية  ي ون من العبث رفضها ل م املناق القانون اجملرد.   إن 

مةةن  3مي ةةن أن ي ةةون جامةةدا ، فةةالىلقرة  يةةة الالقانون تىلسةةأ القواعةةد
ر القواعةةةةةةد  1969مةةةةةةن اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةةا لعةةةةةةام  31املةةةةةادة  تةةةةةدعو مىلسةةةةةةّ 

التعاهديةةةةة إىل أن يراعةةةة   لإلضةةةةافة إىل السةةةةياق ه...  )ب( أّ  
ممار ةةةةة الحقةةةةة يف تابيةةةةق املعاهةةةةدة تثبةةةةت اتىلةةةةاق األطةةةةراف بشةةةةأن 

، جيةةب أن الدوليةةة رةةددت حم مةةة العةةدل تىلسةةأ املعاهةةدة“، وكمةةا
يُراعةةةةى يف تىلسةةةةأ املبةةةةدأ القةةةةانون  التاةةةةور ال حةةةةق الةةةةذ  رةةةةهده 

 .(47)القانون الدويل“
وإلزالةةةة أ  غمةةةوض وجتنةةةب أ  جةةةدل، يبةةةدو للتةةةايل مةةةن  (22)

املناق  واملىليد أن ي رَّس، يف دليل املمار ة، التىلسأ الوا ا الذ  
تبةةةدو يف ظاهرهةةةا  تتبنةةةاه الةةةدول يف الواقةةةا لتةةةيغة تعريةةةف فيينةةةا الةةة 

 ليغة تقييدية.
كذلك، ولتجنب أ   لةط مةا اإلعة انت املتعلقةة بتنىليةذ  (23)

املعاهدة على التعيد الدا ل ، وال  هة  موضةوع املبةدأ التةوجيه  
، عةدلت (48)، بل وأيضةا  مةا اإلعة انت االنىلراديةة األ ةرى1-5-2

 اللجنةةةةةةة عةةةةةةن إدراو أيةةةةةةة إرةةةةةةارة إىل  الاريقةةةةةةة الةةةةةة  تنةةةةةةو  الدولةةةةةةة
املنظمةةة الدوليةةة أن تنىلةةذ هبةةا املعاهةةدة يف جمموعهةةا“. واقتتةةرت  أو

ورد يف نةز تعريةف فيينةا الةذ  جةاء فيةه أنةه  اللجنة على ت ةرار مةا
منظمةةة دوليةةة حتىلظةةا  فإمنةةا  هتسةةتهدف  بةةه  عنةةدما تتةةوغ دولةةة أو

__________ 
من املادة  1)الىلقرة  57من املادة  1مثلما هو الشأن للنسبة للىلقرة  ( 46)  

 ةةابقا ( مةةةن اتىلاقيةةةة محايةةةة حقةةوق اإلنسةةةان واحلةةةرايت األ ا ةةةية )االتىلاقيةةةة  64
ة البلةةةةةدان مةةةةةن اتىلاقيةةةةة  املةةةةةادة التا ةةةةةعة عشةةةةةرة األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان(، أو

 األمري ية املتعلقة لال تىلاء القسر  لألرخاص.
  (47 ) Legal Consequences for States of the Continued Presence of 

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion of 21 June 1971, 

I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 31, para. 52. 
( إىل 12انظر بوجه  اص إع انت السيا ة العامة )الىلقرات من ) ( 48)  
 (.5-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  17)

تغيةةةأ األثةةةر القةةةانون ألح ةةةام معّينةةةة يف املعاهةةةدة لةةةدى  ا ةةةتبعاد أو
تلك املنظمةة“، ول ةن مةا إيضةاح أن  الدولة أوتابيقها على تلك 

األمةةر مي ةةن أن ي ةةون كةةذلك أيضةةا  إذا تنةةاول الةةتحىلظ  املعاهةةةدة  
يتعلةةق بةةبعز اجلوانةةب احملةةددة“. وترمةة  إضةةافة عبةةارة  ك ةةل فيمةةا

يتعلق ببعز اجلوانب احملددة“ بعد عبارة  املعاهدة ك ل“   فيما
عاهدة أبكملها، إىل تىلاد  تىلسأ يوح  أبن التحىلظ قد يشمل امل

 قد يبلن مبلن جتريدها من مضموهنا. وهو ما
وتتميةةةةز التةةةةياغة الةةةة  أ ةةةةذت هبةةةةا اللجنةةةةة للرتكيةةةةز علةةةةى  (24)

لب  اهلةةةةدف الةةةةذ  ينشةةةةده لةةةةاحب الةةةةتحىلظ، والةةةةذ  هةةةةو يف لةةةةُ
 1969تعريةةةف التحىلظةةةات الةةةذ  أ ةةةذت بةةةه اتىلاقيتةةةا فيينةةةا لعةةةام  

يةةةةةة املتعلقةةةةةة هيوالةةةةذ  تسةةةةةتند إليةةةةةه أيضةةةةةا  املبةةةةةادئ التوج (49)1986و
بتعريةةف اإلعةة انت التىلسةةأية واإلعةة انت االنىلراديةةة األ ةةرى الةة  

 .(50)تتاغ فيما يتتل لملعاهدة
تتنةةاول  ولةةوحظ، مةةا بيةةان األ ةةباب، أن التحىلظةةات قةةد ال (25)
جوانب حمددة من أح ام معّينة، األمر الذ  قد يش ل فرضية  إال

تعةةديل األثةةر  د أوعاتباثلثةةة تضةةاف إىل التحىلظةةات الراميةةة إىل  ا ةة 
القةةةةانون ألح ةةةةام معينةةةةة مةةةةن املعاهةةةةدة مةةةةن حيةةةةث انابةةةةاق تلةةةةك 

هةذه املنظمةة الدوليةة“، وهة  فرضةية  األح ةام علةى هةذه الدولةة أو
تضةةةاف إىل التحىلظةةةات الراميةةةة إىل  ، كمةةةا1تغايهةةةا مبارةةةرة الىلقةةةرة 

تعةةةةةةةةديل األثةةةةةةةةر القةةةةةةةةانون ه...  للمعاهةةةةةةةةدة ك ةةةةةةةةل   ا ةةةةةةةةتبعاد أو
وانةب احملةددة“، أ  التحىلظةات الشةاملة الة  جلا يتعلق ببعز فيما

جمةةال إلن ةةار أن ألةةحاب التحىلظةةات   . وال2هةة  موضةةوع الىلقةةرة 
تعةةةديل األثةةةةر القةةةةانون ألح ةةةةام  يهةةةةدفون إىل ا ةةةةتبعاد أو كثةةةأا  مةةةةا

، (51)يتعلةةةق فقةةةط بةةةبعز اجلوانةةةب احملةةةددة معّينةةةة مةةةن املعاهةةةدة فيمةةةا
، 1 الىلقةةةةةرة د يفوار ول ةةةةةن هةةةةةذه احلالةةةةةة يغايهةةةةةا التعريةةةةةف العةةةةةام الةةةةة 

وتغايهةةا للتحديةةد كلمةةة  تعةةديل“ الةة  تعةةين ضةةمنيا  للضةةرورة أن 
 جوانب حمددة من األح ام املعنية. يتناول إال التحىلظ ال

__________ 
  (49 ) : 21Vienna Convention. Article  1969See also D. Müller, “

Legal effects of reservations and of objections to reservations”, in 

Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of 

Treaties … (footnote 30 above), p. 539, para. 2; see also M. E. Villiger, 

Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 

Leiden, Nijhoff, 2009, p. 89, para. 36. 
 1-5-1ومن  5-1و 4-1و 1-3-1و 2-1انظر املبادئ التوجيهية  ( 50)  
 .3-5-1إىل 
انظةةةةةر، مةةةةةن بةةةةةني أمثلةةةةةة عديةةةةةدة، حتىلظةةةةةات كنةةةةةدا والةةةةةوالايت املتحةةةةةدة   ( 51)  

املتحةةةدة وحتةةةاانهتا  األمري يةةةة والوس وتيلنةةةد وتركيةةةا علةةةى اتىلاقيةةةة امتيةةةازات األمةةةم  
 (Multilateral Treaties … (footnote 37 above) chap. III.1  وحتىلةظ مالاةة ،)

الربوتوكةةةةول اإلضةةةةةايف التىلاقيةةةةة التسةةةةهي ت اجلمركيةةةةةة املتعلقةةةةة للسةةةةةياحة علةةةةى  
 ,.ibid)   1954لعةةةةةةةةةةام    املتتةةةةةةةةةةل ل ةةةةةةةةةةتأاد واثئةةةةةةةةةةق ومةةةةةةةةةةواد الدعايةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةياحية

chap. XI.A.7 اتىلاقيةة املعاملةة مةن    7و   6بيةة علةى املةادتني  (، وحتىلظ اجلماعةة األورو
  1994لعةةةةام    ت املسةةةةتخدمة يف النقةةةةل الةةةةدويل يف إطةةةةار جممةةةةااجلمركيةةةةة للحةةةةاواي

 (ibid., chap. XI.A.18 .) 
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ونظةةرا  ألن التعريةةف املسةةتخدم يف دليةةل املمار ةةة هةةو، منةةذ  (26)
البداية، التعريف النابا من اتىلاقيات فيينا، فإن التعليةق علةى الىلقةرة 

مةةن مشةةروع املةةواد الةةذ  وضةةعته اللجنةةة، والةةذ   2املةةادة مةةن د( )1
 يزال حمتىلظا  ب امل جدواه  ا تُنسخ يف اتىلاقية فيينا، ال

إن ضةةرورة هةةذا التعريةةف تنشةةأ مةةن أنةةه لةةيس مةةن النةةادر أن تعمةةد الةةدول،  
قبوهلةةةا  االنضةةةمام إليهةةةا أو التتةةةديق عليهةةةا أو عنةةةد قيامهةةةا بتوقيةةةا معاهةةةدة أو

إىل اإلعةة ن عةةن الاريقةةة الةة  تىلهةةم هبةةا مسةةألة مةةن املسةةائل  هةةا،علياملوافقةةة  أو
عن تىلسأها حل م معني. وقد تقتتر هذه اإلع انت على توضةيح موقةف  أو

إذا كةةان مةةن آاثرهةةا  قةةد تبلةةن مبلةةن أن تشةة ل حتىلظةةا ، وذلةةك تبعةةا  ملةةا الدولةةة أو
 .(52)هبادت ا تبعاد تابيق أح ام من املعاهدة للتيغة ال  اعُتم تغيأ أو

وهذا التىلسأ يوضح متاما  وظيىلة التعريىلات الةواردة يف هةذا  (27)
اجلزء األول مةن دليةل املمار ةة  إن األمةر يتعلةق بتمييةز التحىلظةات 
عةةةن غأهةةةا مةةةن اإلعةةة انت االنىلراديةةةة الةةة  تتةةةدر بشةةةأن معاهةةةدة 

أن كةة   منهمةةا خيضةةا  )وأكربهةةا فئةةة اإلعةة انت التىلسةةأية(، مبةةا مةةا
 تلف.ن اقانو لنظام 

وجيدر أيضا  تىلهم حدود أية حماولة من هذا النوع  أاي  كان  (28)
اجلهةةةةةةد الةةةةةةذ  يبةةةةةةذل لتعريةةةةةةف التحىلظةةةةةةات والتمييةةةةةةز بينهةةةةةةا وبةةةةةةني 
اإلعةةةةةةةة انت االنىلراديةةةةةةةةة األ ةةةةةةةةرى الةةةةةةةة  تشةةةةةةةةرتك معهةةةةةةةةا يف بعةةةةةةةةز 

منةاص منةه. وهةذا  فإنه يظل هناك قةدر مةن عةدم اليقةني ال النقاط،
املرء بتدد عملية تىلسأ ي ون  يف، إذتابيق أ  تعر أمر كامن يف  

جزئيا  على امل بسات وعلى السياق وتتد ل فيها للضرورة  تتوقف
 ذاتية املىلسر.

 اإل الانت الرامية إىل احلد مر التزامات ا حاهبا 1-1-1
منظاة ةولية  ند  اإل الن االنفراةي الذي تصوغه ةولة او 

تةزام تهةا  لةى االلظاةة  ةر موافقتلك املن إ راب تلك الدولة او
ابملعاهةةدة، والةةذي يهةةدف يةةه  ةةاحبه إىل احلةةد مةةر االلتزامةةات 

 ال  تفرضها  ليه املعاهدة، هو إ الن يشك  حتفظاا.
 التعليق 

ال رةةةك يف أن عبةةةارة  تعةةةديل األثةةةر القةةةانون ألح ةةةام معينةةةة   ( 1) 
مةةةةةةن املعاهةةةةةةدة“ الةةةةةة  تةةةةةةرد يف  تعريةةةةةةف فيينةةةةةةا“ املسةةةةةةتخدم يف املبةةةةةةدأ  

مةةةةةةن ذلةةةةةةك األثةةةةةةر    حتةةةةةةد تشةةةةةةأ إىل التحىلظةةةةةةات الةةةةةة     1-1لتةةةةةةوجيه   ا 
، وتشأ يف الوقةت ذاتةه إىل التزامةات الدولةة املتحىلظةة مبوجةب  تقيده  أو 

. وفض   عن ذلك،  ( 53) املعاهدة  ألن ’التقييد‘ ضرب من ’التعديل‘“ 
إىل احلةةد مةةن االلتزامةةات الةة  تقةةا   فةةإن مجيةةا التحىلظةةات تقريبةةا  هتةةدف 

 دة. املعاه  التحىلظ مبوجب   املبدأ على عاتق لاحب من حيث  

__________ 
)اجلةزء الثةان(،  /1Rev./6309A، اجمللد الثةان، الوثيقةة 1966حولية  ( 52)  
 (.2( من التعليق على املادة 11)الىلقرة ) 190-189 ص
  (53 ) ee (s Reservations and Interpretative Declarations ...Horn, 

footnote 25 above), p. 80. 

وهةةةةذا علةةةةى األرجةةةةح هةةةةو  ةةةةبب عةةةةدم اعتمةةةةاد التعةةةةدي ت  (2)
املقرتحةةة أثنةةاء مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات بغيةةة إضةةافة 
عباريت  احلد من“ و تقييد“ إىل قائمة اآلاثر القانونية الة  ترمة  

لتضةةةةيف رةةةةيئا  إىل  كانةةةةت ، وذلةةةةك ألهنةةةةا مةةةةا(54)إليهةةةةا التحىلظةةةةات
 .(55)النهائ  النز

تةةةةةةرى اللجنةةةةةةة أن لةةةةةةياغة دليةةةةةةل للممار ةةةةةةة  ،ومةةةةةةا ذلةةةةةةك (3)
جيةةةوز أن  تىلةةةرض نىلةةةس القيةةةود الةةة  تىلرضةةةها لةةةياغة اتىلاقيةةةة، إذ ال

 يتح ذلك يف معاهدة. ينز الدليل على أمر بديه  يف حني ال
يىلةةةة  أيضةةةةا  بغةةةةرض أهةةةةم.  1-1-1ل ةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (4)
ا مار ةةة، جنبةةا  إىل جنةةب مةة أن إدراجةةه يف دليةةل امل تةةرى اللجنةةة إذ

، يسةةةهم يف إيضةةاح تسةةةا ل مت ةةةرر بشةةةأن 2-1-1املبةةدأ التةةةوجيه  
إذا كةةةةان مي ةةةةن تتةةةةور  وهةةةةو مةةةةا التحىلظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات، أال

وجود  حتىلظات وا عة النااق“، وه  حتىلظات مي ن القول فةورا  
 .(56)يوجد بشأهنا تعريف متىلق عليه إنه ال

حمةل لةه  دل فقه  لةرف التنو  ا وض يف ج لجنة الوال (5)
امتنعةةةةةةت عةةةةةن ا ةةةةةةتخدام هةةةةةةذا التعبةةةةةةأ   دليةةةةةل للممار ةةةةةةة، وقةةةةةةديف

منظمةةة دوليةةة  الغةةامز. ل نهةةا ت حةةظ أنةةه حينمةةا تتةةدر دولةةة أو
__________ 

“ بعةةد  limitانظةةر التعةةدي ت الةة  اقرتحتهةةا السةةويد )إضةةافة كلمةةة    ( 54)  
“ بعةةةةةةةةد كلمةةةةةةةةة  to restrict“( وفييةةةةةةةةت انم )إضةةةةةةةةافة عبةةةةةةةةارة   excludeكلمةةةةةةةةة   

  exclude “ ( )Report of the Committee of the Whole on its work at the 

first session of the Conference (A/CONF.39/14, para. 35), in 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 1969, Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2, 

United Nations publication, Sales No. E.70.V.5), p. 112 .) 
  (55 )  Reservations and Interpretative Declarations ...See Horn, 

(footnote 25 above), p. 80. 
ات الوا ةةةعة الناةةةاق“ أبهنةةةا  التحىلظةةة  روداوه ةةةذا، مةةةث  ، يعةةةّرف  ( 56)  

هةدة“ بياانت ترمة  إىل تو ةيا ناةاق االلتزامةات الةواردة يف املعا  إع انت أو
ويةدرو فيهةةا  اإلعةة انت االنىلراديةةة الة  تتعهةةد فيهةةا الدولةةة للتزامةةات دون أن 
تتلقى ريئا  يف املقابل، نظرا  النتهاء املىلاوضات املىلضية إىل اعتماد املعاهدة“  
J. M. Ruda, “Reservations to treaties”, Collected Courses of the Hague 

Academy of International Law, 1975-III, vol. 146 (1977), p. 107 ؛ أمةا
“ )اإلعةة انت التعهديةةة( الةة  commissive declarationsهةةورن فيىلةةرق بةةني  

 extensive reservationsتتعهد فيهةا الدولةة أبكثةر ممةا تىلرضةه املعاهةدة وبةني  

proper التحىلظةةات الوا ةةعة الناةةاق مبعةةه ال لمةةة( الةة  مبقتضةةاها  تسةةعى( “
دول إىل فةرض التزامةات أو ةا نااقةا  علةى األطةراف األ ةرى، وهةو دولة مةن الة 

 ,Horn  “يعةين اقةرتاان  بةذلك أهنةا حتتةل لنىلسةها علةى حقةوق أو ةا نااقةا   مةا

Reservations and Interpretative Declarations… (footnote 25 above), 

p. 90  “‘؛ أمةةا أمبةةأ فةةأى أنةةه  ال توجةةد حتىلظةةات ’وا ةةعة الناةةاقImbert, 

Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 15 ؛ وانظر
أيضةةةا  النقةةةاش الةةةذ  دار بةةةني اثنةةةني مةةةن أعضةةةاء اللجنةةةة، ووةةةا السةةةيد ديريةةةك 

، اجمللةةةةةد 1995حوليةةةةةة ) 1995ريسةةةةةتيان تومورةةةةةات، يف عةةةةةام بوويةةةةت والسةةةةةيد ك
 (.11و 9-3، الىلقرات 317-314 ، ص2401األول، اجللسة 
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إعةةةة ان  انىلةةةةراداي  هتةةةةدف بةةةةه إىل احلةةةةد مةةةةن االلتزامةةةةات الةةةة  كانةةةةت 
إلعة ن، فإهنةةا املعاهةدة  تىلرضةها عليهةةا يف حالةة عةدم وجةةود هةذا ا

يا ناةةةةةاق حقوقهةةةةةا علةةةةةى  يف الوقةةةةةت ذاتةةةةةه إىل تو ةةةةة هتةةةةةدف حتمةةةةةا  
املنظمةةات املتعاقةةدة األ ةةرى  حسةةاب احلقةةوق الةة  كانةةت الةةدول أو

املعاهةةةةةدة يف حالةةةةةة تابيقهةةةةةا لل امةةةةةل؛ مبوجةةةةةب  تحتةةةةةل عليهةةةةةا 
فةةإن التزامةةات الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة  ،وبعبةةارة أ ةةرى

قةةةةةةد تبةةةةةةدو لقةةةةةةدر. ومةةةةةةن هةةةةةةذه الزاويةةةةةةة، األ ةةةةةةرى  ةةةةةةتزيد بةةةةةةنىلس ا
مبثابةةةةةةةةة  -أ  غالبيةةةةةةةةة التحىلظةةةةةةةةات  -يديةةةةةةةةة“ التحىلظةةةةةةةةات  التقي

  حتىلظات وا عة النااق“.
ينبغةةةةة  التمييةةةةةز بةةةةةني نةةةةةوعني مةةةةةن اإلعةةةةة انت  ،ومةةةةةا ذلةةةةةك (6)
 ظاهراي   يتشاهبان إال ال

اإلعةةة انت الراميةةةة إىل إعىلةةةاء مقةةةدمها مةةةن التزامةةةات معينةةةة  - 
د مةةن حقةةوق الةةدول واملؤديةةة للتةةايل إىل احلةة تةةنز عليهةةا املعاهةةدة، 

 نظمات املتعاقدة األ رى؛ امل أو
تةةةةنز  واإلعةةة انت اهلادفةةةةة إىل فةةةةرض التزامةةةات جديةةةةدة ال - 

 عليها املعاهدة على األطراف األ رى.
علةةةةى اإلعةةةة انت الةةةة   1-1-1ويقتتةةةةر املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (7)

اإلعة انت الة  تةد ل يف ناةاق  تد ل يف نااق الىلئة األوىل، أمةا
 .(57)تش ل حتىلظات نية فإهنا الالىلئة الثا

وقد ُقدمت أحياان  بعز التحىلظات ال  هتدف منها الدولة   (8)
املنظمةةة الدوليةةةة إىل احلةةةد مةةةن التزاماهتةةةا مبوجةةةب املعاهةةةدة بولةةةىلها   أو 

ناةةاق“. ويتةةدق هةةذا علةةى  ةةبيل املثةةال علةةى   حتىلظةةات وا ةةعة ال 
تنةو    ا ال اإلع ن الةذ  أوضةحت فيةه مجهوريةة أملانيةا الدميقراطيةة أهنة 

إذا جنمةت هةذه   املشاركة يف حتمل نىلقات جلنةة مناهضةة التعةذيب إال 
ىلةةةق واال تتةةةاص الةةةذ  تعةةةرتف بةةةه مجهوريةةةة  النىلقةةةات عةةةن أنشةةةاة تت 

جةةةةةدل حةةةةةول جةةةةةواز هةةةةةذا    . واثر ( 58) أملانيةةةةةا الدميقراطيةةةةةة هلةةةةةذه اللجنةةةةةة 
األعبةةةاء املاليةةةة علةةةى   ، ول ةةةن لةةةيس ألنةةةه يةةةؤد  إىل زايدة ( 59) الةةةتحىلظ 

ال ت فةةه   للةةتحىلظ، وال  جيةةوز ولةةىله  ألنةةه ال  ى، وال األطةةراف األ ةةر 
 عن التحىلظات  التعديلية“ املعتادة.   ب م طبيعته، 

ويبةةةةةدو أن هةةةةةذا ينابةةةةةق أيضةةةةةا  يف حالةةةةةة مثةةةةةال آ ةةةةةر علةةةةةى  (9)
ليها لىلة  وا عة النااق“ ا تنادا  إىل أن التحىلظات ال  تالق ع

(،  الدولةةةةةة املتحىلظةةةةةة تو ةةةةةا ببسةةةةةاطة حقوقهةةةةةا )ولةةةةةيس التزاماهتةةةةةا
  إن التحىلظات ال  (60)متسببة بذلك يف زايدة التزامات رركائها“

__________ 
( مةن 10( و)9، وبوجه  اص الىلقةرتني )5-1انظر املبدأ التوجيه   ( 57)  

 التعليق عليه.
  (58 ) 9IV. (footnote 37 above), chap. ...Multilateral Treaties See . 
  (59 ) Michigan See R. W. Edwards, Jr., “Reservations to treaties”, 

Journal of International Law, vol. 10 (1989), pp. 392–393. 
  (60 ) Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” (see 

footnote 27 above), pp. 295–296. 

مةةةن  9لةةةاغتها بولنةةةدا وعةةةدد مةةةن البلةةةدان االرةةةرتاكية بشةةةأن املةةةادة 
القاعةةدة الةةواردة يف  اتىلاقيةةة أعةةايل البحةةار، والةة  مبقتضةةاها  تسةةر 

هاملتعلقةةةة بتةةةانة  ةةةىلن الدولةةةة  علةةةى مجيةةةا السةةةىلن الةةة   9املةةةادة 
، تشةةةة ل  حتىلظةةةةات وا ةةةةعة (61)الةةةة  تشةةةةّغلها“ ومتل هةةةةا الدولةةةةة أ

النااق“ نظرا  ألن الدولة املتحىلظة تو ا نااق حقوقها، وتزيد يف 
ا  الوقت ذاته من التزامةات رةركائها. والواقةا أننةا يف هةذا املثةال أيضة 
لسةةةنا أمةةةام حالةةةة  الةةةة  إن هةةةذا الةةةتحىلظ  يةةةؤد  وظيىلةةةة“ أ  

اعدة املنتوص عليها حتىلظ تقييد ، فالدولة ال  تتوغه تعدل الق
 .(62)يف املعاهدة بيث حتد من التزاماهتا مبوجب املعاهدة

تنتهةةةةز الدولةةةةة املتحىلظةةةةة فرلةةةةة  والواقةةةةا هةةةةو أنةةةةه جيةةةةب أال (10)
إببةةدائها لةةتحىلظ، اكتسةةاب حقةةوق تتجةةاوز املعاهةةدة ل ةة  حتةةاول، 

احلقةةوق الةة  مي ةةن أن تاالةةب للتمتةةا هبةةا مبوجةةب القواعةةد العامةةة 
ينةةةةدرو اإلعةةةة ن االنىلةةةةراد   هةةةةذه احلالةةةةة، ال . ويفللقةةةةانون الةةةةدويل

املنظمةة الدوليةة يف فئةة التحىلظةات حسةبما  الذ  تتةدره الدولةة أو
ئةةةةة اإلعةةةة انت عليهةةةةا املبةةةةدأ التةةةةوجيه  قيةةةةد النظةةةةر، بةةةةل يف فيةةةةنز 

 .(63)االنىلرادية الرامية إىل إضافة عنالر أ رى إىل املعاهدة

__________ 
  (61 ) ... (see footnote 37 above) Multilateral Treaties 

chap. XXI.2. 
يوجةةةةةةد عةةةةةةةدد كبةةةةةةةأ للغايةةةةةةة مةةةةةةةن األمثلةةةةةةةة علةةةةةةى هةةةةةةةذا النةةةةةةةوع مةةةةةةةن  ( 62)  

عديل أثر املعاهدة قد ينتج يف هذه احلالة  التحىلظات التقييدية“، حيث إن ت
يلةةة   )أ( ا تعاضةةةة الدولةةةة املتحىلظةةةة عةةةن األح ةةةام الةةةواردة يف املعاهةةةدة  عمةةةا
ح ام قانوهنا الدا ل    تعلن ح ومة األرجنتني أن تابيةق اجلةزء الثةان مةن أب

من العهد الدويل ا اص لحلقوق املدنية والسيا ية  يخضةا للمبةدأ  15املادة 
مةةةن الد ةةةتور الةةةوطين لألرجنتةةةني“ ) إعةةة ن تىلسةةةأ “  18يف املةةةادة  امل ةةةرس

املدنيةة والسيا ةةية، لةادر عةن األرجنتةني بشةةأن العهةد الةدويل ا ةةاص لحلقةوق 
Multilateral Treaties ... (footnote 37 above) chap. IV.4ب(  (؛ أو(

رةةئة عةةن اال تعاضةة عةةن أح ةةام املعاهةةدة الةة  يتعلةةق هبةةا الةةتحىلظ للتزامةةات ان
 2من املادة  1، اقرتاان  للىلقرة 22و 21و 19ل وك دولية أ رى   تابَّق املواد 

مةةةن اتىلاقيةةةة محايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان واحلةةةرايت  16مةةةن العهةةةد، يف ناةةةاق املةةةادة 
املقةةدم مةةن  1“ )الةةتحىلظ رقةةم 1950تشةةرين الثةةان/نوفمرب  4األ ا ةةية املؤر ةةة 

)و( ا تخدام ليغة  (؛ أو.ibidنىلسه،   مجهورية أملانيا الدميقراطية بشأن العهد
رف النظةةر عةةن أ  قاعةةدة  اتلىلةةة، تبت رهةةا الدولةةة املتحىلظةةة هلةةذا الغةةرض، بتةة 

مةةةن العهةةةد بيةةةث  14)د( مةةةن املةةةادة 3كانةةةت قائمةةةة مةةةن قبةةةل   تابةةةق الىلقةةةرة 
إذا كةةةان ينبغةةة  للشةةةخز املةةةتهم املوضةةةوع رهةةةن  ي ةةةون للمح مةةةة أن تقةةةرر مةةةا

املقةةدم مةةةن مجهوريةةةة  2)الةةتحىلظ رقةةةم  “تةةةهاالحتجةةاز أن حيضةةةر اجللسةةة بشخ
 (..ibidأملانيا الدميقراطية، 

التةةةعب عمليةةةا  التىلرقةةةة بةةةني الىلئتةةةني مبةةةا أن األمةةةر كلةةةه  قةةةد ي ةةةون مةةةن   ( 63)  
املنظمةةة الدوليةةة تعتةةزم، إبع هنةةا، أن   إذا كانةةت الدولةةة أو  يتوقةةف علةةى مسةةألة مةةا 

  العامةةة للقةةانون الةةدويل، متةةنح نىلسةةها حقوقةةا  تىلةةوق تلةةك الةة  ت ىللهةةا هلةةا القواعةةد  
لة  يشةأ إليهةا  وهذا يتوقف على تىلسأ كل من اإلع ن نىلسةه والقاعةدة العرفيةة ا 

لةةاحب اإلعةة ن. ومةةن  ، فىلةة  املثةةال املتعلةةق إبعةة ن بولنةةدا املةةذكور أعةة ه يف  
( مةةن هةةذا التعليةةق، جيةةب اعتبةةار هةةذا اإلعةة ن حتىلظةةا  إذا افةةرُتض وجةةود  9الىلقةةرة ) 

  أبن مجيةةةا  ةةةىلن الدولةةةة، لملعةةةه الوا ةةةا، تتمتةةةا لحلتةةةانة.  قاعةةةدة عرفيةةةة تقضةةة 
( مةةن  12( و) 11أدانه، وبوجةةه  ةةاص الىلقةةرتني )   5-1  املبةةدأ التةةوجيه    أيضةةا  انظةةر  

 التعليق عليه. 
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 ةةةةن إطةةةة ق هةةةةذه مي ووفقةةةةا  لتعريةةةةف التحىلظةةةةات ذاتةةةةه، ال (11)
درت  عنةةةةةةةةد التوقيةةةةةةةةا علةةةةةةةةى معاهةةةةةةةةدة إذا لةةةةةةةة  التةةةةةةةةىلة عليهةةةةةةةةا إال

املوافقةةةةةة عليهةةةةةا  قبوهلةةةةةا أو إقرارهةةةةةا رمسيةةةةةا  أو التتةةةةةديق عليهةةةةةا أو أو
هألدرهتا  دولة عند تقدميها إرعارا  ل  فةة  االنضمام إليها أو أو

. ول   تش ل اإلع انت االنىلرادية ال  ترم  إىل (64)يف معاهدة“
 ،ىلظات  املنظمة الدولية ال  تتوغها حت من التزامات الدولة أواحلد 
بد مةن وضةا هةذا العنتةر الةزمين يف احلسةبان، ومةن البةديه  أن  ال

 الزمين. ختضا تلك اإلع انت هلذا القيد
ومةةةةن املةةةةرجح أيضةةةةا  أن يعةةةةين اتبةةةةاع هةةةةذا املناةةةةق إىل هنايتةةةةه  (12)

جيةةةوز فيهةةةا لةةةوغ  العةةةودة إىل ذكةةةر القائمةةةة ال املةةةة للحةةةاالت الةةة 
. وفضةةةة   عةةةةن أن هةةةةذه 1-1تةةةةرد يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه   حتىلةةةةظ، كمةةةةا

 1-1-1، فةةةةةةإن إدراجهةةةةةةا يف املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  (65)القائمةةةةةةة انقتةةةةةةة
داع. وقد رأت اللجنة أنه ي ىلة  جمةرد   يؤد  إىل إثقال النز ب 

التةةةذكأ بةةةذلك بتةةةيغة عامةةةة، وهةةةذا هةةةو الغةةةرض مةةةن عبةةةارة  عنةةةد 
 تلك املنظمة عن موافقتها على االلتزام“. إعراب تلك الدولة أو

 ق معاةلةاإل الانت الرامية إىل الوفاء ابلتزام يطر  1-1-2
منظاةةةة ةوليةةةة  نةةةد   اإل ةةةالن االنفةةةراةي الةةةذي تصةةةوغه ةولةةةة او  

تلةةةك املنظاةةةة  ةةةر موافقتهةةةا  لةةةى االلتةةةزام   إ ةةةراب تلةةةك الدولةةةة او 
لوفةةاء ابلتةةزام  تلةةك املنظاةةة إىل ا  ابملعاهةةدة واةةدف يةةه تلةةك الدولةةة او 

 اةةةالا ابملعاهةةةدة يطريقةةةة ختتلةةةف  ةةةر تلةةةك الةةة  تفرضةةةها املعاهةةةدة،  
 اإل الن يعت ها معاةلة هلا، هو إ الن يشك  حتفظاا. ولكر  احب 

 التعليق 
 مي ةةةن توضةةةيح احلالةةةة احملةةةددة الةةة  يتناوهلةةةا املبةةةدأ التةةةوجيه  (1)
غذائيةة، للرجوع إىل التحىلظ اليالن على اتىلاقيةة املعونةة ال 1-1-2

. فوفقةةةةا  ألح ةةةةام املةةةةادة الثانيةةةةة مةةةةن هةةةةذه املعاهةةةةدة، اتىلقةةةةت 1971
 قمح وحبوب غذائية أ رى على  بيل املعونة األطراف على تقدمي

إع هنةةةةا  الغذائيةةةة إىل البلةةةدان الناميةةةةة ب ميةةةات  ةةةةنوية حمةةةددة. ويف
 التادر عند التوقيا، احتىلظت اليالن

ذلةك يف  لثانيةة بتقةدمي معونةة مةن األرز، مبةابق الوفاء للتزاماهتا مبوجب املةادة ا
بتقدمي معونة على هيئة مسةتلزمات  األرز املنتج يف بلدان انمية غأ أعضاء، أو
 .(66)زراعية بناء على طلب البلدان املستىليدة

ويهةةةةدف هةةةةذا اإلعةةةة ن بشةةةةة ل واضةةةةح إىل تعةةةةديل األثةةةةةر  (2)
القةةةةةانون لةةةةةبعز أح ةةةةةام املعاهةةةةةدة عنةةةةةد تابيقهةةةةةا علةةةةةى لةةةةةاحب 

 فإنه يندرو يف إطار تعريف التحىلظات. ،، ومن  (67)ع ناإل
__________ 

 .1-1انظر أع ه املبدأ التوجيه   ( 64)  
 .1-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  10انظر الىلقرة ) ( 65)  
  (66 ) 197 , p.800 , vol.Treaty Series United Nations,. 
أعةةةة ه، أقةةةةل وضةةةةوحا  بعةةةةز علمةةةةا  أبن األمةةةةور، يف املثةةةةال املةةةةذكور  ( 67)  

الشةةة ء ألن املةةةادة الثانيةةةة ال تقتةةةر احلبةةةوب الةةة  ينبغةةة  توفأهةةةا علةةةى القمةةةح 
 وحده دون  واه؛ ول ن ال مانا من افرتاض ذلك جدال .

 أن يتةةبح هةةذا اإلعةة ن انفةةذا  ومةةن املسةةتبعد إىل حةةد كبةةأ (3)
دون قبةةةول األطةةةراف األ ةةةرى )علةةةى األقةةةل البلةةةدان املسةةةتىليدة مةةةن 
املعونة يف حالة التحىلظ اليالن(، ل ن تلك ه  حةال التحىلظةات 

 .1986و 1969فيينا لعام   ىلاقي من ات 20ينتج عن املادة  وفقا  ملا
وترجةةةةا  تولةةةةية التحىلظةةةةات املشةةةةار إليهةةةةا يف هةةةةذا املبةةةةدأ   (4)

ختتلةف عةن تلةك الة  تىلرضةها املعاهةدة  التوجيه  إىل عبارة  باريقةة  
ووفقةةةةا  للمبةةةادئ العامةةةةة للقةةةانون الةةةةدويل    معادلةةةةة هلةةةا“.   ه...  ول ةةةن  

مةةة متعاقةةدة  منظ  تقةةرره  ةةوى كةةل دولةةة أو  العةةام، فةةإن هةةذا التعةةادل ال 
لتةةةةةزام الةةةةةذ  تتحملةةةةةه أقةةةةةل مةةةةةن االلتةةةةةزام  فيمةةةةةا خيتةةةةةها. وإذا كةةةةةان اال 

املنتةةةوص عليةةةه يف املعاهةةةدة، ينابةةةق يف هةةةذه احلالةةةة املبةةةدأ التةةةوجيه   
ويش ل اإلع ن االنىلراد  حتىلظةا ، وإذا كةان االلتةزام أكةرب،   1-1-2

يشةةة ل   فةةةإن اإلعةةة ن يرمةةة  إىل التعهةةةد للتزامةةةات انىلراديةةةة، وهةةةذا ال 
تنابةةةةق القواعةةةةد املعتةةةةادة    . وعنةةةةد اال ةةةةت ف يف التقةةةةدير، ( 68) ىلظةةةةا  حت 

 املتتلة بتسوية املنازعات للو ائل السلمية. 
والعنتر الزمين أ ا   هنا بابيعة احلال  إذا    اإلبدال“   (5)

بعد بدء نىلاذ املعاهدة للنسبة لتاحب اإلع ن، فإن األمر  يتعلق  
قبلتةةةةةه الةةةةةدول واملنظمةةةةةات    يف أحسةةةةةن األحةةةةةوال لتىلةةةةةاق جةةةةةان  )إذا 

أل رى(، و ةيتعلق يف أ ةوأ األحةوال خبةرق للمعاهةدة. غةأ  املتعاقدة ا 
أن ذلك يتدق على مجيا حاالت اإلع انت االنىلرادية الة  تتةاغ  

 . ( 69)  متأ را “ 
 التحفظات املتعلقة ابلتطبيق اإلقليا  للاعاهدة 1-1-3

لدولة يشك  حتفظاا اإل الن االنفراةي الذي ت تهدف منه ا 
املعاهةةدة تكةة   معينةةة مةةر املعاهةةدة، اواسةةتبعاة تطبيةةق احكةةام 

يتعلةق يةبعض اجلوانةب احملةدةة،  لةى إقلةيم تانة  سةتنطبق  فياا
  ليه يف حالة  دم وجوة هذا اإل الن.

 التعليق 
يتبةةةةةةني مةةةةةةن عنوانةةةةةةه،  يتتةةةةةةل هةةةةةةذا املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه ، كمةةةةةةا (1)

ا ةتبعاد تابيةق  (70)لإلع انت االنىلرادية ال  تسةتهدف منهةا دولةة
مةةةةن حيةةةةث اال تتةةةةاص امل ةةةةان   ة مةةةةن معاهةةةةدة مةةةةاأح ةةةةام معينةةةة 

ترتضةةةةة  الدولةةةةةة تابيةةةةةق املعاهةةةةةدة ك ةةةةةل مةةةةةن حيةةةةةث اال تتةةةةةاص 
أكثةةةةةةر كانةةةةةةت  ةةةةةةتنابق عليةةةةةةه  للنسةةةةةةبة إلقلةةةةةةيم أو املوضةةةةةةوع ، إال

األح ام التعاهدية املستبعدة يف حال عدم لةدور اإلعة ن املعةين، 
 .(71)ي  فيينامن اتىلاق 29وذلك مبوجب املادة 

__________ 
 .5-1ى املبدأ التوجيه   ( من التعليق عل 10( و) 9انظر الىلقرتني )  ( 68)  
 )لوغ التحىلظات املتأ ر(. 3-2انظر أيضا  الىلرع  ( 69)  
أل ةةةةةةباب واضةةةةةةحة، ال ينابةةةةةةق هةةةةةةذا الوضةةةةةةا بتةةةةةةورة عامةةةةةةة علةةةةةةى  ( 70)  

املنظمةةةات الدوليةةةةة، رغةةةم إم ةةةةان نشةةةوء حةةةةاالت قةةةد تقةةةةوم فيهةةةا منظمةةةةة ذات 
 ا تتاص إقليم  بتوغ حتىلظ من هذا النوع.

يلةةة    ت ةةةون   علةةةى مةةةا   1986فيينةةةا لعةةةام  مةةةن اتىلاقيةةةة    29تةةةنز املةةةادة   ( 71)  
أكثر ملزمة ل ل دولة طرف فيها بشةأن   أكثر ومنظمة دولية أو  ولة أو املعاهدة بني د 

 يثبت باريقة أ رى قتد مغاير لذلك“.  ل يتبني من املعاهدة أو  كامل إقليمها، ما 
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مار ةةة العمليةةة للةةدول، ي ثةةر إىل حةةد كبةةأ أن يةةتم، ويف امل (2)
تعةديل تابيةق بعةز أح ةام املعاهةدة  آل ةر، ا ةتبعاد أو لسبب أو

على جزء من إقليم الدولة كانت  تنابق عليةه تلةك األح ةام لةوال 
. وتنبغ  اإلرارة يف هذا التدد إىل التحىلظ الذ  (72)هذا اإلع ن
اص لحلقةةةوق االقتتةةةادية ا بشةةةأن العهةةةد الةةةدويل ا ةةة لةةةاغته هولنةةةد

 يل   واالجتماعية والثقافية والذ  ينز على ما
ال توافةةةق ممل ةةةة هولنةةةدا علةةةى انابةةةاق هةةةذا احل ةةةم علةةةى أجهةةةزة اإلدارة املركزيةةةة   

وأجهةةزة اإلدارة احملليةةة يف جةةزر األنتيةةل اهلولنديةةة. وتوضةةح هممل ةةة هولنةةدا  أهنةةا، علةةى  
ه... ، قةد فضةّلت أ ةلوب الةتحىلظ    نها من ضةرورة هةذا الةتحىلظ الرغم من عدم تيق 

علةةةةى أ ةةةةلوب اإلعةةةة ن. وتةةةةود ممل ةةةةة هولنةةةةدا أن تضةةةةمن بةةةةذلك أن االلتةةةةزام املعةةةةين  
 . ( 73) اهلولندية  يتعلق جبزر األنتيل  ينابق على اململ ة فيما  مبوجب العهد ال 

وتشةةةةةة ل هةةةةةةذه اإلعةةةةةة انت االنىلراديةةةةةةة حتىلظةةةةةةات لملعةةةةةةةه  (3)
ريف فيينا، فعندما تتاغ يف إحدى املنا بات املشار املقتود يف تع
تعةةةديل األثةةةر القةةةانون ألح ةةةام  ا تسةةةتهدف ا ةةةتبعاد أوإليهةةةا، فإهنةةة 

يتعلةق بةبعز اجلوانةب  للمعاهدة ك ل فيمةا معينة من املعاهدة، أو
غياب مثل هذا  إلع ن. ويفاحملددة، لدى تابيقها على لاحب ا
الدولةةة أب ةةره عمةة   أبح ةةام اإلعةة ن، تنابةةق املعاهةةدة علةةى إقلةةيم 

. وهذه اإلع انت 1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   29املادة 
التعةديل اجلزئة   ه  حتىلظات حقيقية ألهنا تسةتهدف اال ةتبعاد أو

 يش ل جوهر التحىلظ. لتابيق املعاهدة، وهو ما
غنيةةا  عةةن البيةةان أنةةه جيةةب إلةةدار الةةتحىلظ اإلقليمةة  ويبةةدو  (4)

تريةةةخ إعةةةراب الدولةةةة عةةةن موافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام  يف موعةةةد أقتةةةاه
كان هذا التحىلظ يرم  إىل أن يُستثه إقليم معني من لملعاهدة إذا  

مةةةن تابيةةةق املعاهةةةدة ك ةةةل  تابيةةةق أح ةةةام معينةةةة مةةةن املعاهةةةدة أو
لةةةةةةيس  ،هةةةةةةذا التةةةةةةدد يفيتعلةةةةةةق بةةةةةةبعز اجلوانةةةةةةب احملةةةةةددة، و  فيمةةةةةا
يةةةزه عةةةن التعريةةةف يسةةةتدع  متي تعريةةةف التحىلظةةةات اإلقليميةةةة مةةةا يف

 العام للتحىلظات. 
وعلةى الةةرغم مةن أنةةه قةد يبةةدو للوهلةة األوىل أنةةه مي ةن اعتبةةار   ( 5) 

  ك ةل أن اإلع ن الذ  تستهدف به الدولة ا تبعاد تابيق املعاهدة  
__________ 

انظةةر مةةث   التحىلظةةات الةة  لةةاغتها اململ ةةة املتحةةدة عنةةد التوقيةةا  ( 72)  
والثقافيةة   تعلةن عهد الدويل ا ةاص لحلقةوق االقتتةادية واالجتماعيةة على ال

مةةن العهةةد أهنةةا حتةةتىلظ لحلةةق يف  8ح ومةة اململ ةةة املتحةةدة فيمةةا يتعلةةق لملةادة 
قةةد  علةةى هونةةن كونةةن بقةةدر مةةا 1عةةدم تابيةةق الىلقةةرة الىلرعيةةة )ب( مةةن الىلقةةرة 

التةةناعة لحلةةق يف  يةةؤد  تابيقهةةا إىل متتةةا نقةةالت غةةأ تبعةةة لةةنىلس املهنةةة أو
 Multilateral Treaties … (footnote 37احتةةادات“   تشة يل مجعيةةات أو

above), chap. IV.3 وانظر أيضا  التحىلظات ال  ليغت عند التتديق علةى .
حتةةتىلظ لحلةةق يف أتجيةةل  هةةذا العهةةد والةة  أعلنةةت فيهةةا اململ ةةة املتحةةدة أهنةةا 

التحىلظات الة   (، أو.ibidاتلىلة ) تابيق“ أح ام اتلىلة من العهد يف أقاليم
يف  20مةةن املةةادة  1لةةاغتها كةةل مةةن هولنةةدا )فيمةةا يتعلةةق بعةةدم تابيةةق الىلقةةرة 

جةزر األنتيةل اهلولنديةة( واململ ةة املتحةدة بشةأن العهةد الةدويل ا ةاص لحلقةوق 
 (. ibid., chap. IV.4املدنية والسيا ية )

  (73 ) 3IV. , chap.Ibid.. 

يسةتهدف أيضةةا   علةى جةزء منةه هةو إعة ن   إقليمهةا أو   ( 74) علةى كامةل 
فةةةةةةإن هةةةةةةذه    تعةةةةةةديل تابيةةةةةةق األثةةةةةةر القةةةةةةانون للمعاهةةةةةةدة،  ا ةةةةةةتبعاد أو 

حتىلظةةةات لملعةةةه املقتةةةود يف املبةةةدأ    ( 75) اإلعةةة انت ليسةةةت للضةةةرورة 
، وإمنةةا تعبةةأ عةةن  قتةةد مغةةاير“ لملعةةين املقتةةود يف  1-1التةةوجيه   
تسةةةةةتبعد الدولةةةةةة األثةةةةةر القةةةةةانون   مةةةةةن اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا. فةةةةة    29املةةةةةادة  

للمعاهدة للنسبة إلقليم معني ول نها حتدد  إقليمها“ الةذ  تنابةق  
مةن اتىلةاقي  فيينةا. ويبقةى    29ه املعاهةدة لملعةه املقتةود يف املةادة  علية 

 هو يف نااقها اإلقليم .  األثر القانون ألح ام املعاهدة كما 
، 1964سةةةةتبعد السةةةةأ وىلةةةةر  والةةةةدوك، يف عةةةةام ي وبينمةةةةا ل (6)

إم انيةةةة أن ي ةةةون التعبةةةأ عةةةن قتةةةد الدولةةةة املتعلةةةق بعةةةدم تابيةةةق 
، فقةةد امتنةةا (76)ليمهةةا  واردا  يف حتىلةةظ“املعاهةةدة علةةى جةةزء مةةن إق

(، يف ليغته ال  اعتمدهتا 29)الذ  ألبح املادة    25مشروع املادة  
عةةة انت التابيةةةق إل ، عةةةن حتديةةةد ولةةةف مةةةا1966اللجنةةةة يف عةةةام 

 يل   اإلقليم  هذه. وأوضحت اللجنة يف تعليقها ما
حتديةةدا   اقرتحةةت إحةةدى احل ومةةات ا ةةت مال هةةذه املةةادة بىلقةةرة اثنيةةة تةةنز   

ة ذاتيةةةا  احلةةةق يف  علةةةى أن ي ةةةون ل ةةةل دولةةةة تت ةةةون مةةةن أجةةةزاء منىلتةةةلة ومسةةةتقل 
يعتةةرب   ح، لةةن حتديةةد األجةةزاء الةة   ةةتنابق عليهةةا املعاهةةدة. وبنةةاء علةةى هةةذا االقةةرتا 

اإلعة ن حتىلظةةا  وإمنةا قتةةرا  للموافقةة علةةى االلتةةزام لملعاهةدة علةةى أجةزاء معينةةة مةةن  
__________ 

ملتتةةل إبقلةةيم الدولةةة أبكملةةه، انظةةر  ةةتبعاد التةةام اكمثةةال علةةى اال ( 74)  
الةةةةةتحىلظ الةةةةةذ  لةةةةةاغته الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة األمري يةةةةةة علةةةةةى االتىلةةةةةاق املةةةةةؤر  

املتعلةةةق للنقةةةةل الةةةدويل للمةةةواد الغذائيةةةةة القابلةةةة للتلةةةةف  1970أيلول/ ةةةبتمرب  1
ولملعةةةةةدات ا الةةةةةة هلةةةةةذا النقةةةةةل )واالعرتاضةةةةةات الةةةةة  أاثرهةةةةةا هةةةةةذا الةةةةةتحىلظ( 

(Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XI.B.22.) 
علةةةةةةى  ةةةةةةبيل املثةةةةةةال، يف حالةةةةةةة اتىلاقيةةةةةةة امتيةةةةةةازات األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة  ( 75)  

، واتىلاقيةةةة امتيةةةازات الوكةةةاالت 1946رةةةباط/فرباير  13وحتةةةاانهتا، املعتمةةةدة يف 
، يتمثةةةةل 1947تشةةةةرين الثةةةةان/نوفمرب  21املتختتةةةةة وحتةةةةاانهتا، املعتمةةةةدة يف 

يف ممار ةةةةةةته لوظيىلةةةةةةة الوديةةةةةةا، مةةةةةةن حيةةةةةةث املبةةةةةةدأ، يف  ف األمةةةةةةني العةةةةةةامموقةةةةةة 
اإلعةةةةةة انت الراميةةةةةةة إىل ا ةةةةةةتبعاد تابيةةةةةةق هةةةةةةذين التةةةةةة ني يف أقةةةةةةاليم  اعتبةةةةةةار
إعةةةةة انت  تشةةةةة ل  حتىلظةةةةةات إقليميةةةةة“ ويف إبةةةةة غ الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة،  معينةةةةة
االقتضةةةةاء الوكةةةةاالت املتختتةةةةة، بتلةةةك اإلعةةةة انت بتةةةةىلتها حتىلظةةةةات  وعنةةةد
التربيةةةر املقةةةدم لوجهةةةة النظةةةر هةةةذه هةةةو أن  االتىلةةةاقيتني، ب ةةةم ة. وكةةةان إقليميةةة 

إليهمةا علةى أهنمةا تنابقةان تلقائيةا  علةى األقةاليم الة   طبيعتهما، جيب أن ينظةر
 Summary ofإىل االتىلاقيتني إبدارة ع قاهتا ا ارجيةة“    تقوم الدول املنضمة

Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral 

Treaties, (United Nations publication, Sales No. E/F.94.V.15, 

document ST/LEG/7/Rev.1), p. 83, para. 274 وأضةاف األمةني العةام أنةه .
 عندما تلقى األمني العام إع ان  من إحدى الدول يتعلق بعدم تابيةق اتىلاقيةة 

األقةةةاليم التابعةةة هلةةا، أ اةةةر    ا يف بعةةز امتيةةازات الوكةةاالت املتختتةةةة وحتةةاانهت 
األمني العام الدول األطراف يف االتىلاقية والوكاالت املتختتة أبن ذلك التةك  
قةد أودع مقةةرتان  بةةتحىلظ إقليمةة . ونظةةرا  العةةرتاض اللجنةةة اإلداريةةة املعنيةةة للتنسةةيق  
والوكاالت املتختتة وعدد من الدول األطراف، اعترب األمني العةام هةذا التةك  

يةةةودع لديةةةه، ودعةةةا الدولةةةة الةةة  أحالةةةت إليةةةه التةةةك إىل إعةةةادة النظةةةر يف   كأنةةةه ل 
 (. ibid., para. 275حتىلظها“ ) 

، .1Add–3و .167/4A/CN، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1964حوليةةةةةةة  ( 76)  
 (.58)مشروع املادة  12 ص



 53 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

نةةةة رأت أن ح مةةةا  مةةةن هةةةذا القبيةةةل قةةةد يةةةؤد ،  الدولةةةة دون غأهةةةا. غةةةأ أن اللج 
يقل عن تلك الة   ةيحلها.   مهما كانت لياغته، إىل إاثرة عدد من املشاكل ال 

يثبةةةت باريقةةةة أ ةةةرى قتةةةد    ظهةةةر مةةةن املعاهةةةدة أو ي  أن عبةةةارة  مةةةا ل   ورأت أيضةةةا  
  مغاير“ ال  وردت يف النز املقرتح اآلن توفر للقاعدة املرونةة ال زمةة لتلبيةة مجيةا 

 . ( 77) االحتياجات املشروعة يف جمال تابيق املعاهدات على األقاليم 

توضةةةيحا  ضةةةئي    تةةةوفر ممار ةةةة األمةةةني العةةةام إال ولملثةةةل، ال (7)
إلعةةةة انت الراميةةةة إىل ا ةةةةتبعاد تابيةةةةق املعاهةةةةدة ملوضةةةوع تتةةةةنيف ا

 أبكملها على إقليم معني 
كةةأن ت ةةون أيةةة ظةةروف  الةةة أ ةةرى ) ت ةةن طبيعةةة املعاهةةدة أو عنةةدما ل 

  بعدم املوافقة على التك املعاهدة ه  التك التأ يس  ملنظمة دولية( تقض
ابيقهةا علةى بعةدم ت الذ  يتضمن إع ان  يتتةل للتابيةق احملةدود للمعاهةدة أو

أقةةاليم معينةةةة، فقةةةد ا رترةةةد األمةةةني العةةام لملبةةةادئ العامةةةة املنتةةةوص عليهةةةا يف 
ضةةةةيه يقت ابيقهةةةةا، مةةةةا مراعةةةةاة مةةةةا( الةةةة  اعتقةةةةد أنةةةةه ينبغةةةة  ت6-)د598القةةةةرار 

يتعلةةةةةق مبسةةةةألة االنابةةةةةاق علةةةةةى  ا ةةةةت ف احلةةةةةال، علةةةةى  التحىلظةةةةةات“ فيمةةةةا
تتضةةةمن حتىلظةةةات تتتةةةل األقةةةاليم. وللتةةةايل، فقةةةد قبةةةل األمةةةني العةةةام لةةة وكا  

عةةدم التابيةةق علةةى أقةةاليم معينةةة، وتةةرك لألطةةراف األ ةةرى  للتابيةةق احملةةدود أو
  .(78)تراه منا با  من آاثر قانونية مامهمة أن تستخلز من هذه اإلع انت 

وقةةةد رئةةة  أنةةةه يتةةةعب إ ضةةةاع هةةةذه اإلعةةة انت اإلقليميةةةة  (8)
االعرتاضةةةةات للنظةةةةام القةةةةانون العةةةةام للتحىلظةةةةات، و الةةةةة لةةةةوغ 

عليها. وما ذلةك، فإنةه يبةدو أن عةدم إم ةان االعةرتاض علةى مثةل 
ينجم عن طابعه اإلقليم  بةل عةن وضةعه كةتحىلظ  هذا اإلع ن لن

 ون به“ مبوجب املعاهدة. مأذ
يبةةةةدو، اعتبةةةةار اإلعةةةة انت  مي ةةةةن، علةةةةى مةةةةا والواقةةةةا أنةةةةه ال (9)

 الراميةةةةةةةةةة إىل ا ةةةةةةةةةتبعاد تابيةةةةةةةةةق املعاهةةةةةةةةةدة أبكملهةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى إقلةةةةةةةةةيم
. فقةةةةةةةد لةةةةةةةوحظ يف الواقةةةةةةةا أن (79)حتىلظةةةةةةةات مبعةةةةةةةين ال لمةةةةةةةة معةةةةةةةني
املماثلةةة  ةةتحرم الدولةةة الةة  تتةةوىل علةةى التةةعيد الةةدويل متثيةةل  هةةذه

ا لحل م الةذايت مةن أن تتةبح طرفةا  يف معاهةدة حتظةر يتمت إقليم ال
آل ةر، علةى  قلةيم غةأ قةادر، لسةبب أودام ذلةك اإل التحىلظات مةا

 حتمل نىلس االلتزامات.
 3-1-1تدرو يف املبدأ التةوجيه   ولذلك قررت اللجنة أال (10)

حالة اإلعة انت الراميةة إىل ا ةتبعاد تابيةق املعاهةدة أبكملهةا علةى 
تشة ل مةن حيةث املبةدأ حتىلظةات  فهةذه اإلعة انت الإقليم معني. 

 املقتود يف اتىلاقية فيينا. لملعه
__________ 

، 213 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966حوليةةةةةةة  ( 77)  
 التعليق.من ( 4الىلقرة )
  (78 ) (see  …General -of the Secretary Summary of Practice

footnote 75 above), p. 83, para. 277. 
“ ,Vienna  1969S. Karagiannis  انظةةر أيضةةا  يف هةةذا الشةةأن   ( 79)  

Convention. Article 29: Territorial scope of treaties”, in Corten and 

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … 

(footnote 30 above), pp. 737–739, paras. 19–24 . 

التحفظةةةات الةةة  تصةةةاغ  نةةةد توسةةةيع نطةةةاق التطبيةةةق  1-1-4
  قليا  للاعاهدةاإل

يشةةةةك  حتفظةةةةاا اإل ةةةةالن االنفةةةةراةي الةةةةذي ت ةةةةتهدف منةةةةه  
إىل إقليم مةر األقةاليم،  الدولة،  ند مد نطاق تطبيق معاهدة ما

تعةةةدي  األثةةةر القةةةانون ألحكةةةام معينةةةة مةةةر املعاهةةةدة  اة اواسةةةتبع
 يتعلق هبذا اإلقليم. فياا

 التعليق 
لال تتةاص امل ةةان  3-1-1بينمةا يتعلةق املبةةدأ التةوجيه   (1)

يتعلةةق للعنتةةةر  4-1-1لةةبعز التحىلظةةات، فةةإن املبةةدأ التةةوجيه  
الةةةزمين الةةةوارد يف التعريةةةف، أ  الوقةةةت الةةةذ  مي ةةةن أن تتةةةدر فيةةةه 

 التحىلظات املتعلقة للتابيق اإلقليم  للمعاهدة.  بعز
التوقيةةةةةةةةةا  وكقاعةةةةةةةةةدة عامةةةةةةةةةة، تتةةةةةةةةةدر الدولةةةةةةةةةة حتىلظةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةةدى   (2)

يف   عنةدما تعةرب عةن موافقتهةا علةى االلتةزام هبةا. وهةذا  املعاهدة أو  على 
كةةان هةةذا   الواقةةا هةةو الوقةةت الوحيةةد الةةذ  مي ةةن فيةةه إلةةدار حتىلةةظ إذا 

أح ةةةام املعاهةةةدة   ن حل ةةةم مةةةن الةةةتحىلظ يرمةةة  إىل تعةةةديل األثةةةر القةةةانو 
. ومي ةةن مةةا  ( 80) احملةةددة  يتعلةةق بةبعز اجلوانةةب  للمعاهةدة ك ةةل فيمةةا  أو 
للتحىلظةةات الةة  تلةةتمس ا ةةتبعاد   لةةك أن ي ةةون األمةةر اتلىلةةا  للنسةةبة ذ 
للمعاهةةةدة ك ةةةل   تعةةةديل األثةةةر القةةةانون لةةةبعز أح ةةةام املعاهةةةدة أو  أو 

ت ةةن   إقلةةيم ل   يتعلةةق بةةبعز اجلوانةةب احملةةددة لةةدى تابيقهةةا علةةى  فيمةةا 
 املعاهدة مابقة عليه من قبل. 

التابيق اإلقليم  ملعاهدة ومي ن يف الواقا أن خيتلف نااق   (3)
مبةةةةرور الوقةةةةت، إمةةةةا ألن الدولةةةةة تقةةةةرر أن تو ةةةةا ناةةةةاق تابيةةةةق  مةةةةا

ت ةةةةن املعاهةةةةدة  املعاهةةةةدة ليشةةةةمل إقليمةةةةا  موضةةةةوعا  حتةةةةت واليتهةةةةا ل
دا    يف واليتها بعد مابقة عليه من قبل، وإما ألن اإلقليم ألبح 

تشةةةةةمله  د ةةةةول املعاهةةةةدة حيةةةةز النىلةةةةةاذ، وإمةةةةا أل   ةةةةبب آ ةةةةر ال
هةةذه احلةةاالت،  ح ةةام املتعلقةةة للتحىلظةةات علةةى املعاهةةدة. ويفاأل

جيوز ب ل بساطة للدولة ال  تتوىل رؤون الع قات الدولية لإلقليم 
أن تو ةةا ناةةاق تابيةةق املعاهةةدة ليشةةمل هةةذا اإلقلةةيم، ول نهةةا قةةد 

هةةةةذه احلالةةةةةة  بتةةةةورة جزئيةةةةة؛ ويف تىلعةةةةل ذلةةةةةك إال ر أيضةةةةا  أالختتةةةةا
 يف اإلرعار املتعلةق بتو ةيا ناةاق التابيةق األ أة فإهنا تدرو أيضا  

اإلقليمةة  للمعاهةةدة الةةذ  توجهةةه إىل الوديةةا أ َّ حتىلظةةات جديةةدة 
يوجةةةد أ   ةةةبب يةةةربر حماولةةةة منعهةةةا مةةةن   الةةةة هبةةةذا اإلقلةةةيم. وال

ا مةةةةن رةةةةأنه أن جيعةةةةل تو ةةةةيا ناةةةةاق القيةةةةام بةةةةذلك  إن قيةةةةدا  كهةةةةذ
 عةةن أنةةه غةةأ التابيةةق اإلقليمةة  للمعاهةةدة أمةةرا  أكثةةر لةةعوبة، فضةة   

دام اإلعةةةة ن االنىلةةةةراد  يتةةةةدر وفقةةةةا   ضةةةةرور  علةةةةى اإلطةةةة ق مةةةةا
إذا ا ةتو   ي ون جةائزا  إال للنظام القانون للتحىلظات، وللتايل ال

موضةةوع وكةةان للتحديةةد متوافقةةا  مةةا  (81)رةةروط لةةحة التحىلظةةات
 املعاهدة والغرض منها.

__________ 
( مةةةةةةةةةن التعليةةةةةةةةق علةةةةةةةةةى املبةةةةةةةةةدأ 14( إىل )9انظةةةةةةةةر الىلقةةةةةةةةةرات مةةةةةةةةن ) ( 80)  

 .1-1 التوجيه 
 انظر اجلزء الثالث من دليل املمار ة. ( 81)  
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ة، مي ةةةن  وكأمثلةةةة علةةةى التحىلظةةةات التةةةادرة يف هةةةذه املنا ةةةب  (4)
  19ذكر التحىلظات ال  قدمتها اململ ةة املتحةدة عنةدما و ةعت، يف  

، نااق تابيق االتىلاقية ا الةة بوضةا األرةخاص  1962آذار/مارس 
، لتشةةةةمل فيجةةةة   1954أيلول/ ةةةةبتمرب    28عةةةةدمي  اجلنسةةةةية، املؤر ةةةةة  

التحىلظات ال  ألةدرهتا هولنةدا   ، أو ( 82) بية و نغافورة جزر اهلند الغر و 
لةةدى تو ةةيا ناةةاق تابيةةق االتىلاقيةةة ا الةةة    1971يوليةةه  / متوز  29يف  

 . ( 83) ، لتشمل  ورينام 1951متوز/يوليه    28بوضا ال جئني، املؤر ة  
ومثةةةةةة أمثلةةةةةة حديثةةةةةة العهةةةةةد علةةةةةى حتىلظةةةةةات لةةةةةادرة مبنا ةةةةةبة   (5)

، أبلغةةةةةةت  1993نيسةةةةةان/أبريل   27قليمةةةةة   يف  اإلرةةةةةعار للتابيةةةةةق اإل 
نااق تابيق العهد  الربتغال األمني العام لألمم املتحدة بعزمها تو يا  

والعهةةةةد    الةةةةدويل ا ةةةةاص لحلقةةةةوق االقتتةةةةادية واالجتماعيةةةةة والثقافيةةةةة 
ليشم  ماكاو؛    1966لعام   الدويل ا اص لحلقوق املدنية والسيا ية 
  14 . ويف ( 84) إلقلةةةةيم ة هبةةةةذا ا وتضةةةةمن هةةةةذا اإلرةةةةعار حتىلظةةةةات  الةةةة 

، أبلغةةةت اململ ةةةة املتحةةةدة األمةةةني العةةةام  1996ين األول/أكتةةةوبر  تشةةةر 
بقرارهةةا تابيةةق اتىلاقيةةة القضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد املةةرأة،  

، علةى هونةن كونةن، مةا عةدد  1979كانون األول/ديسمرب    18املؤر ة 
اعةةرتاض   التحىلظةات أ  رد فعةل أو  تثةر هةذه  . ول ( 85) مةن التحىلظةات 
 األ رى.  قدة املتعا   من جانب الدول 

اقةةةُرتح يف كتةةةالت  ويبةةةدو مةةةن احل مةةةة إذن، جةةةراي  علةةةى مةةةا (6)
، إيضاح أن اإلع ن االنىلراد  الذ  تقدمه دولة (86)فقهاء القانون

يف  ةةةياق اإلرةةةعار للتابيةةةق اإلقليمةةة  يشةةة ل حتىلظةةةا  إذا كةةةان  مةةةا
يينةةةةا بتةةةةيغته يسةةةةتويف الشةةةةروط ذات التةةةةلة الةةةة  حيةةةةددها تعريةةةةف ف

خيل هذا التحديد أب  ر ل من األر ال لملسائل  املستوفاة. وال
 .(87)املتعلقة بتحة هذه التحىلظات

 التحفظات ال  تصاغ يصووة مشرتتة 1-1-5
منظاات ةولية يف  وغ حتفةع  ال يؤثر اشرتاك  دة ةول او 
 يف الطايع االنفراةي لذلك التحفع. ما

 التعليق 
األ ا ةةةةةةةةةية للتحىلظةةةةةةةةةات يف  ئز تتمثةةةةةةةةةل إحةةةةةةةةةدى ا تةةةةةةةةةا (1)

. وهذا العنتةر مةن عنالةر تعريةف فيينةا (88)إع انت انىلرادية كوهنا
__________ 

  (82 ) 3V. chap. (see footnote 37 above), ...Multilateral Treaties . 
  (83 ) 2V. , chap.Ibid.. 
  (84 ) 4and  3IV. chap. ,Ibid.. 
  (85 ) 8IV. , chap.Ibid.. 
  (86 ) See Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” 

(footnote 27 above), p. 295. 
 .8-1  انظر أيضا  املبدأ التوجيه ( 87)  
تتةةةور  تعاقةةةد “  مةةةا أن بعةةةز املةةةؤلىلني كةةةان لةةةديهم يف املاضةةة  ( 88)  

 C. Rousseau, Principes généraux du droitللتحىلظةةةات )انظةةةر  

international public, Paris, Pedone, 1944, vol. 1, pp. 290–291 ؛ وانظةر

ي ةةةةةن هنةةةةةاك، مةةةةةن الوجهةةةةةة  لةةةةةيس لةةةةةه أيةةةةةة ا ةةةةةتثناءات حةةةةةى لةةةةةو ل
املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة مةةةةةن  مينةةةةةا عةةةةةددا  مةةةةةن الةةةةةدول أو الشةةةة لية، مةةةةةا

االرةةةةرتاك يف لةةةةوغ حتىلةةةةظ مةةةةن التحىلظةةةةات، أ  لةةةةوغه يف لةةةةك 
عاهةةةةةدة متعةةةةةددة األطةةةةةراف ل ةةةةةم عةةةةةدد م وحيةةةةةد موجةةةةةه إىل وديةةةةةا

 األطراف. من
إن ممار ةةةةةةةةة لةةةةةةةةوغ حتىلظةةةةةةةةات متىلةةةةةةةةق عليهةةةةةةةةا بةةةةةةةةني عةةةةةةةةدد  (2)

األطةةةراف ممار ةةةة را ةةةخة، فمةةةن املمار ةةةات املقبولةةةة أن الةةةدول  مةةةن
اإليةةةةةةةديولوجيات املشةةةةةةةرتكة  املتةةةةةةةا  أو الةةةةةةة  تتقا ةةةةةةةم التقاليةةةةةةةد أو

املتقاربةةةةةةةة تتىلةةةةةةةق فيمةةةةةةةا بينهةةةةةةةا علةةةةةةةى لةةةةةةةوغ حتىلظةةةةةةةات متاابقةةةةةةةة  أو
دأبةةت علةةى فعلةةه دول  متشةةاهبة علةةى معاهةةدة مةةا. وهةةذا هةةو مةةا وأ

، (89)أورول الشةةةةةرقية الةةةةة  كانةةةةةت تةةةةةدين للةةةةةوالء للنظةةةةةام االرةةةةةرتاك 
، والةةةةةدول األعضةةةةةاء يف جملةةةةةس أورول (90)وبلةةةةةدان الشةةةةةمال األورويب

. (91)يف اجلماعةةةةات األوروبيةةةةة )الةةةة  ألةةةةبحت االحتةةةةاد األورويب( أو
قة  حتىلظةا  متةاغا  بتةورة ظةات بالتحىلغأ أن كةل حتىلةظ مةن هةذه 

منظمةةة دوليةةة معنيةةة، ولةةذلك فةةإن  انىلراديةةة مةةن جانةةب كةةل دولةةة أو
 يارح أية مش لة فيما يتتل بتعريف فيينا. هذا ال

ومةةا ذلةةك، فخةة ل مناقشةةة املشةةروع الةةذ  ألةةبح فيمةةا بعةةد   (3)
، أرةةةةار أحةةةةد  1969)د(، مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  1، الىلقةةةةرة  2املةةةةادة  

مي ةةةةةةن أن ي ةةةةةةون متىلقةةةةةةا  عليةةةةةةه   أن الةةةةةةتحىلظ ال إىل    للجنةةةةةةة أعضةةةةةةاء ا 
فحسب، بل أن ي ون مشرتكا  أيضا ، مبعه أن يتاغ يف لك واحد  

تلق هةذه امل حظةة،   . ول ( 92) منظمات دولية  من جانب عدة دول أو 
 

، اجمللةةد 1950حوليةةة ، 1950أيضةةا  التعريةةف الةةذ  اقرتحةةه السةةيد بريةةريل يف عةةام 
(. وقةةةد وضةةةا اعتمةةةاد 84رة ، الىلقةةة 239و 238 ، صA/CN.4/23الثةةةان، الوثيقةةةة 
 ,Villiger  انظر أيضا    حدا  للجدل حول هذه النقاة.  1969اتىلاقية فيينا لعام  

Commentary on the 1969 Vienna Convention … (footnote 49 above), 

p. 88, para. 34. 
انظةةر، علةةى  ةةبيل املثةةال، التحىلظةةات الةة  تقةةدم هبةةا احتةةاد اجلمهةةورايت   ( 89)  

وبلغةةةاراي وتشي و ةةةلوفاكيا واجلمهوريةةةة االرةةةرتاكية السةةةوفياتية    السةةةوفياتية االرةةةرتاكية  
مةن    30البي رو ية ومجهورية أملانيةا الدميقراطيةة ورومانيةا ومنغوليةا وهنغةاراي علةى الىلةرع  

؛ وقةةةد  1946رةةةباط/فرباير    13اتىلاقيةةةة امتيةةةازات األمةةةم املتحةةةدة وحتةةةاانهتا، املؤر ةةةة  
حب بعةةةز هةةةذه التحىلظةةةات منةةةذ عةةةام   ... Multilateral Treaties)   1989   ةةةُ

(footnote 37 above), chap. III.1 .) 
 35انظر، على  بيل املثال، حتىلظات السويد وفنلندا على املةادتني  ( 90)  
 1963نيسةةةةان/أبريل  24مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا للع قةةةةات القنتةةةةلية، املؤر ةةةةة  58و
(ibid., chap. III.6وحتىلظات آيسلندا والةدامنرك والسةوي ،)لةى املةادة د وفنلنةدا ع

كةةةانون   16مةةةن العهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص لحلقةةةوق املدنيةةةة والسيا ةةةية، املةةةؤر   10
 (.ibid., chap. IV.4) 1966األول/ديسمرب 

( ومجهوريةةةة أملانيةةةا  1انظةةةر علةةةى  ةةةبيل املثةةةال حتىلظةةةات بلجي ةةةا )رقةةةم   ( 91)  
  1966لعةام  ( علةى نىلةس العهةد  5 ( والنمسةا )رقةم 6( وفرنسا )رقم  1االحتادية )رقم 

 (ibid.  و إعةة انت“ مجيةةا الةةدول األعضةةاء يف اجلماعةةة األوروبيةةة الةة  قةةدمت ،)
حظةةر ا ةةتحدال وإنتةةاو وختةةزين وا ةةتعمال األ ةةلحة  بشةةأن اتىلاقيةةة    هبةةذه التةةىلة 

 .( ibid., chap. XXVI.3)   1993لعام   ال يميائية وتدمأ تلك األ لحة 
للجنةة، املعقةودة    651سةة  البيان الذ  أدىل به السيد لريديس يف اجلل  ( 92)  
 (. 87، الىلقرة  146 ، اجمللد األول، ص 1962حولية  )   1962أاير/مايو    25يف  



 55 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

يبةةدو أن الةةدول   إطةةار املمار ةةة، ال  يف ذاك الوقةةت، أ  لةةدى، ويف 
  ، . ومةةةةا ذلةةةةك ( 93) كة جلةةةةأت، حةةةةى اآلن، إىل لةةةةوغ حتىلظةةةةات مشةةةةرت 

مي ةةةةن ا ةةةةتبعاد احتمةةةةال لةةةةوغ حتىلظةةةةات مشةةةةرتكة. ويبةةةةدو ذلةةةةك   ال 
للةةةرغم مةةةن عةةةدم وجةةةود حتىلظةةةات مشةةةرتكة،    ، احتمةةةاال  مرجحةةةا  ألنةةةه 

 يستهان به جير  فيها   توجد اليوم حاالت تت رر بش ل ال 
لةةوغ مشةةرتك العرتاضةةات علةةةى حتىلظةةات قةةدمتها أطةةةراف  )أ( 

 ؛(94)أ رى
س من السةهل، فضة   أية )ليانت تىلسلوغ مشرتك إلع  )ب( 

 .(95)عن ذلك، متييزها دائما  عن التحىلظات مبعناها الضيق(
وال مي ةةةةةن للتةةةةةايل ا ةةةةةتبعاد أن تاةةةةةرح املشةةةةة لة نىلسةةةةةها يف  (4)

املسةةةتقبل، وتةةةرى اللجنةةةة أن مةةةن احل مةةةة توقةةةا هةةةذا االحتمةةةال يف 
 دليل املمار ة.

رتاك يتعارض مةا ارة  مي ن أن يوجد ما ورأت اللجنة أنه ال (5)
يتعةةةذر  ىلةةةظ، إذاملنظمةةةات الدوليةةةة يف لةةةوغ حت عةةةدد مةةةن الةةةدول أو
تستايا القيام به مةن  حيول دون قيامها جمتمعة مبا الوقوف على ما

يىلةةرض هةةذه  دون أ  رةةك كةةل  علةةى حةةدة وبةةذات الشةةروط. ومةةا
واالحتةةةادات اجلمركيةةةة  املرونةةةة هةةةو أنةةةه مةةةا تعةةةدد األ ةةةواق املشةةةرتكة

يتعلق للتحىلظات السوابق ال   رر فيماواالقتتادية، حُيتمل أن تت 
اإلعةة انت التىلسةةأية املشةةرتكة املشةةار  مي االعرتاضةةات أوميثلهةةا تقةةد

تشارك دوهلةا األعضةاء  إن هذه املؤ سات عادة ما إليها أع ه، إذ
مستقلة يف بعز الت حيات، وإلزام هذه الدول للتترف بتورة 

إىل حةةةد  متةةةانعا   عةةةن املؤ سةةةات الةةة  تنتمةةة  إليهةةةا  ةةةي ون أمةةةرا  
ت ةةةةون، علةةةةى  بعيةةةةد. وفضةةةة   عةةةةن ذلةةةةك، فةةةةإن هةةةةذه املمار ةةةةة لةةةةن

__________ 
تُنسةةب التحىلظةةات الةة  تقةةدمها منظمةةة مةةن املنظمةةات الدوليةةة إىل  ( 93)  

عليهةةةةا هةةةةذه املنظمةةةةة ولةةةةيس إىل دوهلةةةةا األعضةةةةاء، ولةةةةذلك ال مي ةةةةن أن يالةةةةق 
 متالح  التحىلظات املشرتكة“.

عرتضةةةةت اجلماعةةةةة األوروبيةةةةة ودوهلةةةةا األعضةةةةاء التسةةةةا )يف  وه ةةةةذا، ا  ( 94)  
ذلةةةةةك الوقةةةةةت(، يف لةةةةةك واحةةةةةد، علةةةةةى  اإلعةةةةة انت“ الةةةةة  ألةةةةةدرهتا بلغةةةةةاراي  

مةةةةن االتىلاقيةةةةة    52مةةةةن املةةةةادة    3ومجهوريةةةةة أملانيةةةةا الدميقراطيةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق للىلقةةةةرة  
 ،  الةةةةدويل للبضةةةةائا مبقتضةةةةى دفةةةةاتر النقةةةةل الةةةةدويل الةةةةرب   اجلمركيةةةةة املتعلقةةةةة للنقةةةةل 

، وهةةةة  الىلقةةةةرة الةةةة  أتحةةةةت ل حتةةةةادات  1975تشةةةةرين الثةةةةان/نوفمرب    14املؤر ةةةةة  
 Multilateral    االقتتةادية إم انيةة أن تتةبح أطرافةا  متعاقةدة )انظةر  اجلمركيةة أو 

Treaties ... (footnote 37 above), chap. XI.A–16 .)     انظر أيضا  املبدأ التةوجيه
 (. كة لوغ االعرتاضات بتورة مشرت )   2-6-4

  “ اجلماعةةة األوروبيةةةة ودوهلةةا األعضةةةاء   انظةةر اإلعةة انت الةةة  ألةةدرهتا   ( 95)  
الةةة  ألةةةدرهتا هةةةذه الةةةدول األعضةةةاء وحةةةدها فيمةةةا يتتةةةل، مةةةث  ، لتىلاقيةةةة األمةةةم   أو 

  1992أاير/مةةةةةةةةةةةةةةةايو    9ريةةةةةةةةةةةةةةة بشةةةةةةةةةةةةةةةأن تغةةةةةةةةةةةةةةأ املنةةةةةةةةةةةةةةةا ، املؤر ةةةةةةةةةةةةةةة  املتحةةةةةةةةةةةةةةدة اإلطا 
 (ibid., chap. XXVII.7 واالتىلاقيةةةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةةةة للتنةةةةةةةةةةو ،)  5ع البيولةةةةةةةةةةوج ، املؤر ةةةةةةةةةةة  

تتضةةةةةمنه اتىلاقيةةةةةة   اتىلةةةةةاق تنىليةةةةةذ مةةةةةا (، و ibid., chap. XXVII.8)   1992حزيران/يونيةةةةةه  
مةةةن أح ةةةام    1982كةةةانون األول/ديسةةةمرب    10األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون البحةةةار املؤر ةةةة  

بشأن حىلظ وإدارة األرلدة السم ية املتدا لةة املنةاطق واألرلةدة السةم ية ال ثةأة  
(. وانظةةر أيضةةةا  املبةةةدأ  ibid., chap. XXI.7)   1995آب/أغسةةةاس    4  ؤر  االرحتةةال، املةةة 

 )اإلع انت التىلسأية ال  تتاغ بتورة مشرتكة(.   1-2-1يه  التوج 

التةعيد النظةةر ، االىلةة لةةروح تعريةف فيينةةا  إن فعة   واحةةدا  لةةادرا  
ه إليةةه  عةةن عةةدد مةةن الةةدول مي ةةن اعتبةةاره فعةة   انىلةةراداي  مةةا دام املوجةةَّ

 .(96)ل ليسوا أطرافا  فيهإليهم الىلع أو
لتحىلظةةةةةات  قةةةةةد ي ةةةةةون ملثةةةةةل هةةةةةذه ا   وعلةةةةةى لةةةةةعيد املمار ةةةةةة،  (6)

 -املشرتكة أيضا  ميزة كبأة تتمثةل يف تبسةيط كةل مةن مهمةة الوديةا 
الةةةةذ   ةةةةيتم ن بةةةةذلك مةةةةن توجيةةةةه نةةةةز الةةةةتحىلظ املتةةةةاغ بتةةةةورة 
مشةةةةةةةةةرتكة إىل األطةةةةةةةةةةراف األ ةةةةةةةةةةرى دون احلاجةةةةةةةةةةة إىل زايدة عةةةةةةةةةةدد 

طةةةةراف األ ةةةةرى الةةةة   ةةةةتتم ن، إن أرادت  ومهمةةةةة األ   -اإلرةةةةعارات 
 .واحد  عليه ل تخدام لك ذلك، من الرد  

وقةةد نظةةرت اللجنةةة فيمةةا إذا كةةان مةةن املنا ةةب التقةةدم  اةةوة   (7)
إىل األمةةةةام والتىل ةةةةأ يف إم انيةةةةة لةةةةوغ حتىلظةةةةات مجاعيةةةةة تلتةةةةزم فيهةةةةا  

مبجرد لوغ التحىلظ بتةورة   املنظمات الدولية ال  جمموعة من الدول أو 
  كمجموعةةةة. ويسةةةتتبا ذلةةةك  تعديلةةةه إال  بةةةل بعةةةدم  ةةةحبه أو   مشةةةرتكة، 

بتةةةورة   يةةةه إال االعةةةرتاض عل  أيضةةةا  عةةةدم قبةةةول األطةةةراف األ ةةةرى لةةةه أو 
 له من مزااي   مجاعية. بيد أنه يبدو أن هلذا املسار عيول  تىلوق ما 

فعلى التعيد العمل ، مي نه أن يش ل عقبةة أمةام  ةحب  - 
، وذلةك ألنةه (97)بةد منةه“ يعترب  رةرا  ال ماالتحىلظات الذ  كثأا  

شةةةةرتك مرهةةةةوان  لتىلةةةةاق مجيةةةةا الةةةةدول  ةةةةيجعل  ةةةةحب أ  حتىلةةةةظ م
 املنظمات الدولية ال  لاغته؛ أو
وعلةى التةعيد النظةةر ، قةد يرتتةب عليةةه أن يتسةه جملموعةةة  - 

اتىلقةةةةت عليةةةةه مةةةةن القواعةةةةد املتعلقةةةةة  مةةةةن األطةةةةراف أن تىلةةةةرض مةةةةا
يتوافةةق مةةا مبةةدأ األثةةر  ال رى، ممةةاللتحىلظةةات علةةى األطةةراف األ ةة 

رى، قةةةةةةد تتىلةةةةةةق بعةةةةةةز الةةةةةةدول النسةةةةةة  للمعاهةةةةةةدات؛ وبعبةةةةةةارة أ ةةةةةة 
ىلظ الةذ  تتةوغه بتةورة املنظمات الدولية على اعتبةار أن الةتح أو

بتةةورة مجاعيةة، غةةأ أن مثةةل  تعديلةةه إال مي ةةن  ةحبه أو مجاعيةة ال
ظمةةات املن هةةذا االتىلةةاق يعةةد عقةةدا  مربمةةا  بةةني أغيةةار جتةةاه الةةدول أو

 املتعاقدة األ رى ال  يتعلق هبا التحىلظ.
اللجنةةة إىل أن تقةةرر، عنةةد باب الةة  دعةةت تلةةك هةة  األ ةة  (8)

تىل أهةا يف إم انيةةة لةةوغ التحىلظةات بتةةورة مشةةرتكة، توضةةيح أن 
هةةذه التحىلظةةات ختضةةا مةةا ذلةةك للنظةةام العةةام للتحىلظةةات الةةذ  

 ةن أن مي حي مه إىل حد كبأ  طابعها االنىلراد “، وهو طةابا ال
 تنال منه هذه التياغة املشرتكة.

 أو“   غ  توضيح أن حرف العافوع وة على ذلك، ينب (9)
يستبعد مالقا  إم انية  ال  (98)5-1-1املستخدم يف املبدأ التوجيه   

__________ 
يتعلةةةق مبةةةا مي ةةةن تسةةةميته  أفعةةةاال  انىلراديةةةة وهةةةذه هةةة  احلةةةال فيمةةةا  ( 96)  

متعةةةةةددة األطةةةةةراف“؛ انظةةةةةر بشةةةةةأن هةةةةةذه النقاةةةةةة التقريةةةةةر األول عةةةةةن األفعةةةةةال 
ثيةةةةدينيو، املقةةةةرر ا ةةةةاص  -ديةةةةة للةةةةدول الةةةةذ  أعةةةةده السةةةةيد رودريغةةةةيس االنىلرا

، الىلقةةةةرتن A/CN.4/486الوثيقةةةةة اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء األول(،  ،1998حوليةةةةة )
 (.133و 79

 8للجنةةةةةةة، املعقةةةةةةودة يف  797انظةةةةةر بيةةةةةةان السةةةةةةيد آغةةةةةةو يف اجللسةةةةةةة  ( 97)  
 .(38رة ، الىلق151 ، اجمللد األول، ص1965حولية ) 1965حزيران/يونيه 

 منظمات دولية“.* أو عدة دول  ( 98)  
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أكثر  لوغ التحىلظات على حنو مشرتك من جانب دولة واحدة أو
نه أنه أكثر، وينبغ  أن يىلهم م من جانب منظمة دولية واحدة أوو

يعةةين  و/أو“. ومةةا ذلةةك، فقةةد رأت اللجنةةة أن هةةذه التةةيغة قةةد 
 جتعل النز ثقي   للغاية.

التحفظةةةات الةةة  تصةةةاغ ذقتضةةةى ينةةةوة   ن  ةةةراحة  1-1-6
 املعاهدة تعدي  احكام معينة مر ابستبعاة او

منظاة ةولية  نةد  اإل الن االنفراةي الذي تصدوه ةولة او 
املنظاةةةةة  ةةةر موافقتهةةةةا  لةةةةى االلتةةةةزام  اوإ ةةةراب تلةةةةك الدولةةةةة 

لبعضها ابستبعاة  فطراف اوابملعاهدة، وفقاا لبند أي ن  راحة ل
يتعلةق  اهةدة فياةاتعدي  األثر القانون ألحكةام معينةة مةر املع او

ابلطةةرف الةةذي ا ةةدو اإل ةةالن، هةةو إ ةةالن يشةةك  حتفظةةاا مةةر 
 التحفظات ال    ن هبا املعاهدة  راحة.

 التعليق 
يىليةةد تعريةةف مقبةةول علةةى ناةةاق وا ةةا أبن بنةةد اال ةةتبعاد  (1)
تخلةة ( هةةو ح ةةم مةةن أح ةةام املعاهةةدة تلتةةزم ال عةةدم القبةةول )أو أو

ل تعةرب، يف غضةون  املعاهةدة مةا مبوجبه الدولةة للقواعةد الةواردة يف
 .(99)فرتة معينة، عن اعتزامها عدم االلتزام ببعز هذه القواعد

التخل ( هذه رةائعة  دم القبول أووبنود اال تبعاد )بنود ع (2)
عتمةةدة حتةةت رعايةةة مةةؤمتر جةةدا . وتةةرد أمثلةةة عليهةةا يف االتىلاقيةةات امل

منظمة  ، أو(101)جملس أورول ، أو(100)الها  للقانون الدويل ا اص
__________ 

  (99 ) See B. Simma, “From bilateralism to community interest in 

international law”, Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law, 1994-VI, vol. 250, p. 329; see also C. Tomuschat, 

“Obligations arising for States without or against their will”, ibid., 

1993-IV, vol. 241, p. 264. 
االتىلاقيةة املتعلقةة بتسةوية التنةازع بةني من  8من املادة  1انظر الىلقرة  ( 100)  

   جيةةةوز 1955حزيران/يونيةةةه  15املؤر ةةةة  القةةانون الةةةوطين وقةةةانون حمةةةل اإلقامةةةة،
 عنةةةةد التتةةةةديق عليهةةةا أو ىلاقيةةةة أول ةةةل دولةةةةة متعاقةةةدة، عنةةةةد توقيةةةا هةةةةذه االت

االنضمام إليها، أن تعلن أهنا تستبعد من تابيق هذه االتىلاقية حاالت التنةازع 
مةن االتىلاقيةة املتعلقةة  9بني القوانني املتعلقة مبسائل معينة“؛ وانظر أيضا  املادة 

لالعةةرتاف للشختةةية القانونيةةة للشةةةركات واجلمعيةةات واملؤ سةةات األجنبيةةةة، 
 .1956حزيران/يونيه  1ة املؤر 
مةةةةةةن االتىلاقيةةةةةةة األوروبيةةةةةةة لتسةةةةةةوية  34مةةةةةةن املةةةةةةادة  1ظةةةةةةر الىلقةةةةةةرة ان ( 101)  

   جيةةةوز ل ةةةةل 1957نيسةةةةان/أبريل  29املنازعةةةات للو ةةةائل السةةةةلمية، املؤر ةةةة 
يشةةةمل   طةةةرف  ةةةام متعاقةةةد أن يعلةةةن عنةةةد إيةةةداع وثيقةةةة تتةةةديقه أن قبولةةةه ال

( الىلتةةةةةةلني الثةةةةةةان والثالةةةةةةث )ب الىلتةةةةةةل الثالةةةةةةث املتعلةةةةةةق للتح ةةةةةةيم؛ أو )أ(
مةن االتىلاقيةة  7مةن املةادة  1لقني للتوفيق والتح ةيم“؛ وانظةر أيضةا  الىلقةرة املتع

املتعلقة خبىلةز حةاالت تعةدد اجلنسةيات وااللتزامةات العسة رية يف حالةة تعةدد 
   يابةةةةق كةةةةل طةةةةرف متعاقةةةةد أح ةةةةام 1963أاير/مةةةةايو  6املؤر ةةةةة  اجلنسةةةةيات،

طةةرف متعاقةةد أن  أنةةه مةةن املىلهةةوم أنةةه جيةةوز ل ةةل الىلتةةلني األول والثةةان. غةةأ
االنضةةةمام، أنةةةه لةةةن يابةةةق  ةةةوى أح ةةةام  القبةةةول أو يعلةةةن، عنةةةد التتةةةديق أو

الىلتةةةل الثةةةان. ويف هةةةةذه احلالةةةة، ال تسةةةةر  أح ةةةام الىلتةةةةل األول علةةةى هةةةةذا 
مةةةةن االتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة بشةةةةأن اجلنسةةةةية،  25مةةةةن املةةةةادة  1الاةةةةرف“؛ والىلقةةةةرة 

يف اتىلاقيةةات أ ةةرى اتلىلةةة. ومةةن بةةني هةةذه  ، أو(102)العمةةل الدوليةةة
 14املةادة مةن  1الىلقةرة  ،علةى  ةبيل املثةال ،األ أة، مي ن أن نةورد

)اتىلاقية  1973االتىلاقية الدولية ملنا التلول الناجم عن السىلن،  من
 ماربول( 

التتةةةةديق عليهةةةةةا  جيةةةةوز للدولةةةةة أن تعلةةةةةن، عنةةةةد توقيةةةةا هةةةةةذه االتىلاقيةةةةة أو 
تقبةةةةل أ  مرفةةةةق مةةةةن  االنضةةةةمام إليهةةةةا، أهنةةةةا ال املوافقةةةةة عليهةةةةا أو قبوهلةةةةا أو أو

تقبلها مجيعةا  )ويشةار  ال هذه االتىلاقية أو وا امس من الثالث والرابااملرفقات 
 ةةةةلف، تلتةةةةزم  فقةةةةات اال تياريةةةةة“(. ورهنةةةةا  مبةةةةاملر  ا هةةةةذه املرفقةةةةات أدانه ب إىل

 .(103)األطراف يف االتىلاقية أب  مرفق من املرفقات أبكمله

إذا كانةةةةت اإلعةةةة انت التةةةةادرة  وهنةةةةاك جةةةةدال بشةةةةأن مةةةةا (3)
ال. وأقةةوى احلجةةج  اال ةةتبعاد هةةذه تعتةةرب حتىلظةةات أم تابيقةةا  لبنةةود

عارضةةةةةة القائلةةةةة بعةةةةدم اعتبارهةةةةا حتىلظةةةةات تسةةةةتند دون رةةةةك إىل امل
الدائمة واحلازمة ملنظمة العمل الدوليةة هلةذه املماثلةة، للةرغم مةن أن 

. وقةد (104)إىل ا ةتعمال إجةراء اال ةتبعاد هذه املنظمة تلجأ لنتظام
 يل   على ا تبيان اللجنة، ماقالت املنظمة، يف ردها 

مةةا فتئةةت منظمةةة العمةةل الدوليةةة تتبةةا ممار ةةة منتظمةةة ومسةةتقرة منةةذ عهةةد  
تقبةةةل هتسةةةجيل  واثئةةةق التتةةةديق علةةةى اتىلاقيةةةات العمةةةل  ل يف أالطويةةةل تتمثةةة 

جةةاء يف بعةةز ال تةةالت، فةةإن  شةةىلوعة بتحىلظةةات. وكمةةاالدوليةةة إذا كانةةت م
االعةةةةةرتاف أب  حتىلظةةةةةات ههةةةةة    هةةةةةذه املسةةةةةألة األ ا ةةةةةية املتمثلةةةةةة يف رفةةةةةز 

 ,W. P. Gormleyمسةألة  قدميةة قةدم  منظمةة العمةل الدوليةة نىلسةها“ )انظةر 

“The Modification of Multilateral Conventions by Means of 

Negotiated Reservations and Other Alternatives: A Comparative 

Study of the ILO and Council of Europe”, 39 Fordham Law 

Review, 1970, at p. 65تسةتند هةةذه املمار ةة إىل أ  ح ةةم قةةانون  (. وال
 

ولة أن تعلةن، عنةد التوقيةا    جيوز ل ل د1997لثان/نوفمرب تشرين ا 6املؤر ة 
انضةةةةةةمامها، أهنةةةةةةا  موافقتهةةةةةةا أو قبوهلةةةةةةا أو عنةةةةةةد إيةةةةةةداع وثيقةةةةةةة تتةةةةةةديقها أو أو

 تسةةةتبعد الىلتةةةل السةةةابا مةةةن تابيةةةق هةةةذه االتىلاقيةةةة“، إ . ول طةةة ع علةةةى 
 S. S. Åkermark, “Reservation clauses in treatiesأمثلةة أ ةرى، انظةر  

concluded within the Council of Europe”, International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 48 (1999), pp. 504–505. 
املتعلقة  اتىلاقية منظمة العمل الدوليةمن  2من املادة  1انظر الىلقرة  ( 102)  

(   جيةةةةوز أل  دولةةةةة 63 )رقةةةةم 1938إبحتةةةةاءات األجةةةةور و ةةةةاعات العمةةةةل، 
إبع ن مرفق بوثيقة التتةديق مةن هذه االتىلاقية أن تستثين عضو تتدق على 
الرابةةةةا؛ هأو  )ب(  الثالةةةةث أو أاي  مةةةةن األجةةةةزاء الثةةةةان أو قبوهلةةةةا ل تىلاقيةةةةة  )أ(

 .“اجلزأين الثان والرابا؛ هأو  )و( اجلزأين الثالث والرابا
ترد األح ام املدرجة أع ه على  ةبيل املثةال وال متثةل أب  حةال مةن   ( 103)  
الةةواردة يف االتىلاقيةةات املعتمةةدة يف إطةةار   اال ةةتبعاد حةةوال قائمةةة حتةةرية ببنةةود  األ 

 Imbert, Lesهةذه املنتةدايت. ول طة ع علةى أمثلةة أ ةرى، انظةر بتةىلة عامةة   

réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), pp. 171–172 . 
  (104 ) tions See also G. Raimondi, “Réserves et conven

internationales du travail”, in J. Javillier and B. Gernigon (eds.), Les 

normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir. 

Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, Geneva, International 

Labour Office, 2004, pp. 527–539. 
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يف اتىلاقيةةةةات  يف تعليمةةةةات املةةةةؤمتر الدائمةةةةة، أو ولةةةةريح يف د ةةةةتور املنظمةةةةة، أ
العمل الدولية، غأ أن أ ا ةها املناقة  ي مةن يف  تولةية اتىلاقيةات العمةل 

مةةةذكرتني ب وهنمةةةا متةةةدرين يشةةةار إىل  واهلي ةةةل الث ثةةة  للمنظمةةةة. وعةةةادة مةةةا
املقدمةةةة مةةةن مةةةدير منظمةةةة  1927رئيسةةةيني هلةةةذا املبةةةدأ الرا ةةةخ  األوىل مةةةذكرة 

وليةةةةة  التحىلظةةةةات علةةةةى ليةةةةة إىل جملةةةةس عتةةةةبة األمةةةةم بشةةةةأن همقبالعمةةةةل الدو 
ا اة  ملنظمةة العمةل الدوليةة يف  ةياق  1951االتىلاقيات العامة، والثانية بيان 

إجةةةراءات حم مةةةة العةةةدل الدوليةةةة بشةةةأن التحىلظةةةات علةةةى اتىلاقيةةةة منةةةا جرميةةةة 
 اإللدة اجلماعية واملعاقبة عليها.

اء ، يف مذكرته املوجهة إىل جلنة ا ةرب وقد كتب مدير منظمة العمل الدولية 
 يل   ااملعنية بتدوين القانون الدويل، بشأن اتىلاقيات العمل م

تضعها الدول املتعاقةدة وفقةا  ألف ارهةا  فهة    إن هذه االتىلاقات ال 
ليست من عمل املىلوضني، بل ه  من عمل املؤمتر الذ  لةه طةابا قةانون 

ظل التحىلظةةةات غةةةأ همقبولةةةة ، ح ةةةوميني. و ةةةت فريةةةد ويضةةةم ممثلةةةني غةةةأ
 حةةةى لةةةو قبلتهةةةا مجيةةةا الةةةدول املعنيةةةة؛ هوذلةةةك  ألن احلقةةةوق الةةة   ولتهةةةا

يتعلةةق لعتمةةاد اتىلاقيةةات العمةةل  املعاهةةدات للمتةةا  غةةأ احل وميةةة فيمةةا
الدولية  ُتنقز إذا كانت موافقة احل ومات كافية وحدها لتعةديل جةوهر 

 League of Nations, Officialاالتىلاقيات واالنتقةاص مةن أثرهةا“ )انظةر

Journal, 1927, at p. [882].) 

مة العمةل الدوليةة املقدمةة إىل حم مةة ويف نىلس املعه، جاء يف مذكرة منظ 
 يل   ه...  ما 1951العدل الدولية يف عام 

 تُعتمةةةةد اتىلاقيةةةةات العمةةةةل الدوليةةةةة وتةةةةد ل حيةةةةز النىلةةةةاذ إبجةةةةراءات  
ملابقةةةة علةةةى التةةة وك الدوليةةةة ختتلةةف يف جوانةةةب هامةةةة عةةةن اإلجةةةراءات ا

األ رى. وظلت السمة ا الة هلذه اإلجراءات تتمثل يف جعل اتىلاقيةات 
العمةل الدوليةة غةأ قابلةةة يف جوهرهةا للتتةديق املشةىلوع هأب  حتىلةةظ  ... 
وظةةةل رأ  منظمةةةةة العمةةةةل الدوليةةةةة، منةةةةذ إنشةةةةائها، يتمثةةةةل يف عةةةةدم قبةةةةول 

 ةةة متسةةقة ملنظمةةة العمةةل التحىلظةةات. وتعةةزّ ز هةةذا الةةرأ  وهتسةةانده  ممار 
عنةةةدما   1946إىل  1920وممار ةةةة عتةةةبة األمةةةم  ةةة ل الىلةةةرتة مةةةن  الدوليةةةة
العتةةبة مسةةؤولة عةةن تسةةجيل التتةةديقات علةةى اتىلاقيةةات العمةةل كانةةت 

 (.I.C.J. Pleadings, 1951, at pp. 217, 227-228الدولية“ )انظر 

عمل الدولية، يف وقد هأفاد  ويلىلريد جين س، املستشار القانون ملنظمة ال 
ت هالةةةذ  نظمتةةةه األمةةةم املتحةةةدة  عةةةام  بيانةةةه أمةةةام مةةةؤمتر فيينةةةا لقةةةانون املعاهةةةدا

 همبا  يل   1968

 تتنةةةةا  التحىلظةةةةات علةةةةى اتىلاقيةةةةات العمةةةةل الدوليةةةةة مةةةةا موضةةةةوع هةةةةذه   
تسةةةةةةةةر  الرتتيبةةةةةةةةات اإلجرائيةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةة   االتىلاقيةةةةةةةةات وهالغةةةةةةةةرض منهةةةةةةةةا . وال 
ليةةة البتةةة  بسةةبب طابعهةةا الث ثةة  كمنظمةةة  للتحىلظةةات علةةى منظمةةة العمةةل الدو 

لد ةةةتور،  مبركةةةز  يتمتةةةا فيهةةةا  ممثلةةةو أرلب العمةةةل والعمةةةال“، حسةةةب تعبةةةأ ا 
متسةةةاو مةةةا مركةةةز احل ومةةةات“. وبابيعةةةة احلةةةال، يلةةةزم التحلةةة  بقةةةدر كبةةةأ مةةةن  
املرونةةةة يف تابيةةةق بعةةةز اتىلاقيةةةات العمةةةل الدوليةةةة علةةةى حةةةاالت متنوعةةةة تنوعةةةا   

 ةةام الةة  تعتةةرب يف التقةةدير اجلمةةاع  ملةةؤمتر العمةةل الةةدويل  رةةديدا ، غةةأ أن األح 
رو يف هبنةود  االتىلاقيةات، وإذا ثبةت  أح اما  ح يمةة وضةرورية هلةذا الغةرض تةد 

تىلةة  للغةةرض، فإهنةةا ختضةةا ملراجعةةةة يقةةوم هبةةا املةةؤمتر يف أ  وقةةت وفقةةةا    أهنةةا ال 
ويل  إلجراءاتةةةةه االعتياديةةةةة. وأ  هنةةةةج آ ةةةةر مةةةةن رةةةةأنه أن يقةةةةوض القةةةةانون الةةةةد 

 للعمل لعتباره مدونة هتتضمن معايأ موحدة “. 

عمةةل الدوليةةة، يتعةةني علةةى كةةل دولةةة  يتعلةةق لتىلاقيةةات ال  وجممةةل القةةول أنةةه، فيمةةا  
عضةةةةةو يف منظمةةةةةة العمةةةةةل الدوليةةةةةة أن ختتةةةةةار بةةةةةني التتةةةةةديق دون حتىلظةةةةةات وعةةةةةدم  
التتةديق. ومتشةيا  مةا هةةذه املمار ةة، رفةز امل تةةب يف عةدة منا ةبات التتةةديقات  

عروضة املشىلوعة بتحىلظات )على  ةبيل املثةال، أُبلغةت يف العشةرينات ح ومةات  امل 
تعتةةزم القيةةام بةةه مةةن تتةةديقات مشةةىلوعة بتحىلظةةات غةةأ   أبن مةةا بولنةةدا واهلنةةد وكةةول  

(.  Official Bulletin, vol. II, p. 18, and vol. IV, pp. 290-297جةائز )انظةر  
.  1936اقرتحتهةةةا بةةةأو يف عةةةام  رفضةةةت املنظمةةةة االعةةةرتاف للتحىلظةةةات الةةة    كمةةةا 
  151السنوات األ أة، رفةز امل تةب تسةجيل تتةديق بليةز علةى االتىلاقيةة رقةم   ويف 

حب   (. ويف 1989لتضةةةمنه حتىلظةةةني حقيقيةةةني )  كةةةل حالةةةة مةةةن هةةةذه احلةةةاالت،  ةةةُ
 تعذر على الدولة التتديق على االتىلاقية.  التحىلظ أو 

ات األوىل مةةةن إنشةةةاء وممةةةا ُي حةةةظ أن الةةةرأ  الةةةذ  كةةةان  ةةةائدا  يف السةةةنو  
ة هو أن التتديق على اتىلاقية عمل مي ن أن يقرتن بشةرط حمةدد يقضة  املنظم

عندما تتةدق دول أ ةرى أيضةا  علةى نىلةس  أبال هيسر  مىلعول التتديق  إال
 ,International Labour Conference, 3rd session, 1921االتىلاقيةة )انظةر 

at p. 220مذكرتةةه ملنظمةةة العمةةل الدوليةةة يف  (. وعلةةى حةةد تعبةةأ املةةدير العةةام
 ،1927املوجهة إىل جملس عتبة األمم يف عام 

 ال تتضمن هذه التتديقات يف احلقيقة أ  حتىلظ، بةل رةرطا  يعلةق  
وغةةةةةأ مقيةةةةةد. فهةةةةةذه  عةةةةةاداي  أثرهةةةةا؛ وعنةةةةةدما تتةةةةةبح انفةةةةةذة، ي ةةةةةون أثرهةةةةةا 

ينبغ  ا لط بينهةا وبةني التتةديقات  التتديقات املشروطة لحيحة، وال
أهنا أن تعةةدل اجلةةوهر الىلعلةة  ل تىلاقيةةات ملشةىلوعة بتحىلظةةات الةة  مةةن رة ا

الةةةةةةة  يعتمةةةةةةةدها مةةةةةةةؤمتر العمةةةةةةةل الةةةةةةةدويل“ )ل طةةةةةةة ع علةةةةةةةى أمثلةةةةةةةة علةةةةةةةى 
التتةديقات املشةىلوعة بشةروط تعليقيةة، انظةر البيةان ا اة  ملنظمةة العمةل 

 .Genocide Case, I.C.J  )اإللدة اجلماعيةةةةةةالدوليةةةةةة يف هقضةةةةةية 
Pleadings, 1951, pp. 264-265.)) 

وال توجةةد أمثلةةةة حديثةةةة علةةةى هةةةذه املمار ةةةة. ومبةةةدئيا ، تتةةةبح كةةةل واثئةةةق  
 رهرا  من تسجيلها لدى املدير العام. 12التتديق انفذة بعد 

ورغةةم حظةةر هلةةوغ  التحىلظةةات، حيةةق للةةدول األعضةةاء يف منظمةةة العمةةل  
إلزاميةةةة  أوا تياريةةةة  -الدوليةةةة، بةةةل ويالةةةب منهةةةا أحيةةةاان ، أن ترفةةةق إعةةة انت 

وال. ومي ةةن أن حيةةدد اإلعةة ن اإللزامةة  ناةةاق االلتزامةةات املقبولةةة حسةةب األحةة 
ت ةةةون مثةةةة  بعةةةز احلةةةاالت األ ةةةرى، ال يةةةورد تىلالةةةيل أ ا ةةةية أ ةةةرى. ويف أو

عندما ترغب الدول املتدقة يف ا تخدام اال تبعادات  حاجة إىل اإلع ن إال
انت مةةةةل القةةةةول أن اإلعةةةة التعةةةةدي ت املسةةةةموح هبةةةةا. وجم اال ةةةةتثناءات أو أو

االتىلاقيةةةةة نىلسةةةةها، وللتةةةةايل تسةةةةمح هبةةةةا هقيةةةةود   اإللزاميةةةةة واال تياريةةةةة تتعلةةةةق ب
ورد يف البيةةةان ا اةةة  ملنظمةةةة  تعةةةد حتىلظةةةات لملعةةةه القةةةانون ه... . وكمةةةا ال

،  اإلعةة انت هةة  للتةةايل جةةزء مةةن قضةةية اإللدة اجلماعيةةةالعمةةل الدوليةةة يف 
مي ةةةن  ر عنةةةد اعتمةةةاده ل تىلاقيةةةة والة الةةة  أقرهةةةا املةةةؤمترةةةروط االتىلاقيةةةة للتةةةيغ

 .I.C.Jمقارنتهةةةةا مةةةةن النةةةةاحيتني القانونيةةةةةة والعمليةةةةة للتحىلظةةةةات“ )انظةةةةةر 

Pleadings, 1951, at p. 234 ومةةا ذلةةك، يةةرى الةةبعز أن أدوات املرونةةة .)
هذه  هلا هللنسبة ل ل  األغراض العملية أثر فعل  مشابه ألثر التحىلظةات“ 

 .(105)(75ذكور هأع ه ، ص ، املرجا املGormley )انظر
__________ 

، اجمللةةد الثةةان 2000حوليةةة )يةةرد يف  5-3 اال ةةتبيان، صالةةرد علةةى  ( 105)  
(. وانظةةةةةةةر 218و 217 ، صAdd.1–4و A/CN.4/508)اجلةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةة 
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ويف حةةني أن هةةةذا املناةةةق يع ةةةس تقليةةدا  حمرتمةةةا ، فإنةةةه غةةةأ  (4)
 مقنا إىل حد ما 

أوال ، يف حةةةني أن اتىلاقيةةةات العمةةةل الدوليةةةة تُعتمةةةد يف ظةةةل  - 
ظروف  الة إىل حد بعيد، فإهنا، ما ذلك، معاهةدات بةني دول 

املمثلةةني غةةأ احل ةةوميني يف مشةةاركة  تغةةأ مةةن طبيعتهةةا القانونيةةة وال
 اعتمادها؛

واثنيا ، إن إم انية تعديل مؤمتر العمل الدويل التىلاقية ثبت  - 
يتعلق للاابا القانون  تدل على ر ء فيما تىل  للغرض ال أهنا ال

لإلع انت االنىلراديةة التةادرة تابيقةا  لبنةد مةن بنةود اال ةتبعاد  إن 
سةةةرا  علةةةى الةةةدول الةةة  ألةةةدرت فرضةةةها ق مي ةةةن االتىلاقيةةة املعدلةةةة ال

يهةةةةم   تلةةةك اإلعةةةة انت عنةةةد انضةةةةمامها إىل االتىلاقيةةةة األلةةةةلية، وال
 ال؛ كثأا  يف هذا التدد أن ت ون تلك اإلع انت حتىلظات أم

وأ ةةأا ، وهةةو األهةةم، فةةإن هةةذا املوقةةف الةةذ  دأبةةت منظمةةة  - 
العمةةةةةةل الدوليةةةةةةة علةةةةةةى اختةةةةةةاذه يةةةةةةدل علةةةةةةى ر يةةةةةةة تقييديةةةةةةة ملىلهةةةةةةوم 

 دليل املمار ة هذا. اتىلاقيات فيينا وال تعرب عنها ال اللتحىلظات ا
والواقةةةةا أن عةةةةدم ا ةةةةتبعاد اتىلاقيةةةةات فيينةةةةا إلم انيةةةةة لةةةةوغ  (5)

يستند إىل تر يز ضمين يف القواعد العامة للقانون  التحىلظات ال
مةةةةةن  23إىل  19الةةةةدويل للمعاهةةةةةدات، حسةةةةةبما دونتهةةةةا املةةةةةواد مةةةةةن 

ل يسةةتند إىل أح ةةام حمةةددة ، بةة 1986و 1969اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام  
)ب( مةةةةةن 19مةةةةن أح ةةةةةام املعاهةةةةدات. ويتضةةةةةح ذلةةةةةك مةةةةن املةةةةةادة 

االتىلاقيتني ال  تتعلق لملعاهدات ال  تنز علةى أنةه  ال جيةوز أن 
، 1، الىلقةةرة 20املةةادة  * ه... “ أوحمةةدَّدةهتتةدر   ةةوى حتىلظةةات 

دة  * املعاهةةة أتذن بةةةه الةةة  مبقتضةةةاها  ال يتالةةةب الةةةتحىلظ الةةةذ  ه
 * أ  قبول الحق ه... “.لراحة

ي ىل  أن ي ةون اإلعة ن االنىلةراد  الةذ  يرمة   وعليه، ال (6)
تعةةديل األثةةر القةةانون ألح ةةام معينةةة مةةن املعاهةةدة،  إىل ا ةةتبعاد أو

يتعلةةةةةق بةةةةةبعز اجلوانةةةةةب  األثةةةةةر القةةةةةانون للمعاهةةةةةدة ك ةةةةةل فيمةةةةةا أو
 (106)احملةةددة، مةةن حيةةث اناباقهةةا علةةى اجلهةةة الةة  تتةةدر اإلعةة ن

ان  منتولةةةةا  عليةةةةه حتديةةةةدا  يف املعاهةةةةدة ل ةةةة  يولةةةةف ذلةةةةةك إعةةةة 
أبنةه لةيس حتىلظةا . وهةذا حتديةدا  هةو موضةوع  اإلع ن أبنه حتىلظ أو

 بنةةةود التحىلظةةةات“ الةةة  مي ةةةةن تعريىلهةةةا أبهنةةةا  أح ةةةام تعاهديةةةةة 
للةةةدول يف إطارهةةةا أن  ( 107ه)ه… تةةةنز  علةةةى احلةةةدود الةةة  ينبغةةة 
 .(108)ه التحىلظات“تتوغ حتىلظات، بل وحتدد مضمون هذ

والواقةةةةةةةةا أن بنةةةةةةةةود اال ةةةةةةةةتبعاد تنتمةةةةةةةة  بوضةةةةةةةةوح إىل بنةةةةةةةةود  (7)
تنتمةةةة  اإلعةةةة انت االنىلراديةةةةة الةةةة  تتةةةةدر بنةةةةاء  التحىلظةةةةات، كمةةةةا

عليهةةةةةةةةا إىل التحىلظةةةةةةةةات  احملةةةةةةةةددة“ الةةةةةةةة   أتذن هبةةةةةةةةا املعاهةةةةةةةةدة 
__________ 

 .1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 106)  
  جيوز“.من األدق ا تخدام كلمة  ( 107)  
  (108 ) (see  ltilatérauxLes réserves aux traités muImbert, 

footnote 25 above), p. 12. 

. فهةةة  فعةةة   (109)لعمةةةل الدوليةةةةيف ذلةةةك اتىلاقيةةةات ا لةةةراحة“، مبةةةا
 (110)د التعبةةأ عةةن املوافقةةة علةةى االلتةةزامإعةة انت انىلراديةةة تتةةدر عنةة 

وترمةة  إىل ا ةةتبعاد األثةةر القةةانون ألح ةةام معينةةة مةةن املعاهةةدة مةةن 
املنظمة الدولية ال  تتدر اإلع ن،  حيث اناباقها على الدولة أو

بةةدو للوهلةةة األوىل ي ياةةابق متامةةا  تعريةةف التحىلظةةات، وال وهةةذا مةةا
 ضا، لنظام قانون مستقل.ينبغ  أن خت على األقل أهنا ختضا، أو

مييز  يبدو أن مثة ما وفيما عدا غياب كلمة  التحىلظ“، ال (8)
عةةةةةةةن البنةةةةةةةود الةةةةةةة  تشةةةةةةة ل  (111)بنةةةةةةةود اال ةةةةةةةتبعاد السةةةةةةةالىلة الةةةةةةةذكر

االتىلاقيةةة مةةن  16مثةةل املةةادة تقبةةل اجلةةدل بنةةود حتىلظةات،  ال بتةورة
 14املتعلقةةةةةة إببةةةةةرام عقةةةةةود الةةةةةزواو واالعةةةةةرتاف بتةةةةةحتها )الهةةةةةا ، 

االتىلاقيةة املتعلقةة لحلتةول من  33، واملادة (112)(1978رس آذار/ما
املعقةةةةودة  التجاريةةةةة علةةةةى األدلةةةةة  ةةةةارو البلةةةةد يف املسةةةةائل املدنيةةةةة أو

يف إطةةةةار مةةةةؤمتر الهةةةةا  للقةةةةانون الةةةةدويل  1970آذار/مةةةةارس  18 يف
االتىلاقيةةةةة ، املعنونةةةةة  التحىلظةةةةات“، مةةةةن 35واملةةةةادة  ،(113)ا ةةةةاص

عةةن األضةةةرار النامجةةةة عةةن أنشةةةاة  اةةةرة املتعلقةةة لملسةةةؤولية املدنيةةةة 
. ويتبةني للتةايل أن (114)1993حزيران/يونيةه  21املؤر ةة لبيئة، على ا

اإلعةةة انت الةةة  تتةةةدر مبقتضةةةى بنةةةود اال ةةةتبعاد عنةةةد التعبةةةأ عةةةن 
، مشةاهبة مةن كةل (115) رة لها وآاثرهةااملوافقة على االلتةزام هة ، يف

__________ 
ويف الوقةةةت نىلسةةةه، ممةةةا ال ي ةةةاد يدا لةةةه رةةةك أن ممار ةةةة قةةةد جةةةرى   ( 109)  

العمةل هبةةا دا ةل منظمةةة العمةل الدوليةةة بيةث ألةةبحت تعتةرب يف ح ةةم القةةانون.  
د  يرمةةة  إىل احلةةد مةةةن ناةةاق تابيةةةق  ومبوجةةب هةةذه املمار ةةةة، فةةأ  إعةةة ن انىلةةرا 

عمةةةةل الدوليةةةةة، إذا ل يوجةةةةد نةةةةز لةةةةريح جييةةةةزه، ي ةةةةون غةةةةأ  أح ةةةةام اتىلاقيةةةةات ال 
االتىلاقيةةات الةة  يعتمةةدها مةةؤمتر  مقبةةول. ومةةن اجللةة  أن هةةذا يتةةدق أيضةةا  علةةى 

 G. A. L. Droz, “Les réserves et lesالهةا  للقةانون الةدويل ا ةاص )انظةر  

facultés dans les Conventions de La Haye de droit international privé”, 

Revue critique de droit international privé, vol. 58, No. 3 (1969), 

pp. 388–392 غةةةةةةةأ أن هةةةةةةةذه مسةةةةةةةألة اتلىلةةةةةةةة متامةةةةةةةا  عةةةةةةةن مسةةةةةةةألة تعريةةةةةةةف .)
 التحىلظات.

اال ةةتبعاد، فيمةةا يتعلةةق لإلعةة انت التةةادرة مبوجةةب بنةةد مةةن بنةةود  ( 110)  
اللتةةةزام، انظةةةر أدانه ول ةةةن بعةةةد إعةةة ن اجلهةةةة املتةةةدرة هلةةةا عةةةن موافقتهةةةا علةةةى ا

 ( من التعليق.17الىلقرة )
 ( من التعليق.2انظر أع ه الىلقرة ) ( 111)  
 جيوز للدولة املتعاقدة أن حتةتىلظ لحلةق يف ا ةتبعاد تابيةق الىلتةل  ( 112)  

 ت“(.على إم انية لوغ  التحىلظا 28األول“ )تنز املادة 
أن  االنضةةةةمام، التتةةةةديق أو  جيةةةةوز ل ةةةةل دولةةةةة، عنةةةةد التوقيةةةةا أو ( 113)  

، وكةةذلك 4مةةن املةةادة  2جزئيةةا  تابيةةق أح ةةام الىلقةةرة  تسةةتبعد ا ةةتبعادا  كليةةا  أو
 أح ام الىلتل الثان. وال ُيسمح أب  حتىلظ آ ر“.

عند إيداع لك   جيوز ل ل طرف موّقا أن يعلن، عند التوقيا أو ( 114)  
موافقتةةةه، أنةةةه حيةةةتىلظ لحلةةةق يف  ه...  )و( عةةةدم تابيةةةق  بولةةةه أوق تتةةةديقه أو

 “.18دة املا
  (115 ) See W. P. Gormley, “The modification of multilateral 

conventions by means of ‘negotiated reservations’ and other 

‘alternatives’: a comparative study of the ILO and Council of Europe”, 

Part I, Fordham Law Review, vol. 39 (1970–1971), pp. 75–76. 
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ولةةا  عليهةةا، اجلوانةةب للتحىلظةةات عنةةدما ت ةةون هةةذه األ ةةأة منت
 .(116)ما بعز القيود، يف بنود متعلقة للتحىلظات

وال يتعةارض عةةدم إم ةةان أن تعةةرتض دولةة طةةرف علةةى إعةة ن   ( 9) 
لةةادر مبوجةةب بنةةد ا ةةتبعاد مةةن هةةذا القبيةةل مةةا ولةةف هةةذا اإلعةة ن  

حتىلةظ. ول ةن هةذا القةول يتةدق دون أدىن رةك علةى أ  حتىلةظ  أبنه  
ن املعاهةةةةةدة لةةةةةراحة  يتةةةةةاغ مبوجةةةةةب بنةةةةةد للتحىلظةةةةةات  ي ىلةةةةة  أن أتذ 

مي ةن توقعةه،   بتوغ التحىلظ ل ة  تعلةم الةدول واملنظمةات املتعاقةدة مةا 
التحىلظةةةةات املعنيةةةةة.   ت  ةةةةلىلا  يف املعاهةةةةدة ذاهتةةةةا الةةةةتحىلظ أو فقةةةةد قبلةةةة 

 . ( 117) لتعريف وإمنا للنظام القانون تتعلق املش لة يف الواقا ل  وال 
و ضا  والواقا أن بنود اال تبعاد تتخذ ر ل  حتىلظات متىلا (10)

ذه العبةةارة الةةذ  قُبةةل عليهةةا“ لملىلهةةوم املتةةداول حاليةةا  )وا ةةاطئ( هلةة 
يف إطار مؤمتر الها  للقانون الدويل ا اص والذ  توالةل تاةويره 

ملدلول الدقيق لل لمة أن .  ويعين هذا ل(118)يف إطار جملس أورول
هو الذ  ي ون  -وليس فقط احلق يف إلدار التحىلظ  -  التحىلظ

. وليسةةةةةةت هةةةةةةذه إذن علةةةةةةى اإلطةةةةةة ق (119)اوضةةةةةةات“موضةةةةةةوع املىل
تىلةةةرض  بنةةةود حتىلظةةةات حتىلظةةةات“ لملةةةدلول الةةةدقيق لل لمةةةة، بةةةل 

 قيودا  وحتدَّد بدقة   ل التىلاوض على املعاهدة.
عةةةةةةةةةةز االتىلاقيةةةةةةةةةةات ولةةةةةةةةةةحيح أنةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةن امل حةةةةةةةةةةظ أن ب (11)

)كاتىلاقيةةات جملةةس أورول علةةى األقةةل( تتضةةمن يف آن واحةةد بنةةود 
. ومن املرجح أن ذلك يةدل علةى عةدم (120)تبنود حتىلظاوا تبعاد 

__________ 
  (116 )  Les réserves aux traités multilatérauxSee Imbert, 

(footnote 25 above), p. 169, and Åkermark, “Reservation clauses in 

treaties …” (footnote 101 above), pp. 505–506. 
)إنشةةةاء الةةتحىلظ الةةةذ  جتيةةةزه  1-1-4انظةةر أيضةةةا  املبةةدأ التةةةوجيه   ( 117)  

 املعاهدة لراحة(.
  (118 ) –385 109 above), pp. (footnote “Les réserves …”See Droz, 

388; H. Golsong, “Le développement du droit international régional” in 

Société française pour le droit international, X Colloquium, Bordeaux I, 

Régionalisme et universalisme dans le droit international 

contemporain, 1976, Paris, Pedone, 1977, p. 228; and Åkermark, 

“Reservation clauses in treaties ...” (footnote 101 above), pp. 489–490. 
  (119 ) (see  traités multilatéraux …Les réserves aux Imbert, 

footnote 25 above), p. 196  أورول مبعةه  . وتسةتخدم هةذه العبةارة دا ةل جملةس
* الذ  يُقتةد بةه تعةداد القيةود املتعلقةة ل يةارات  اإلجراء أو ا التما ا  لتغاية   

يف   املتاحةةة للةةدول بشةةأن لةةوغ حتىلةةظ مةةا، وذلةةك إمةةا يف مةةو االتىلاقيةةة نىلسةةها أو 
 ”Golsong “Le développement du droit international régional   مرفةق هلةا“ 

(see previous footnote), p. 228; see also Åkermark, “Reservation clauses 

in treaties ...” (footnote 101 above), p. 498; see also pp. 489–490. 
من االتىلاقيةة املتعلقةة  8أع ه(، واملادة  101)احلارية  7انظر املادة  ( 120)  

خبىلةةةةةةز حةةةةةةاالت تعةةةةةةدد اجلنسةةةةةةيات وااللتزامةةةةةةات العسةةةةةة رية يف حالةةةةةةة تعةةةةةةدد 
 Åkermark, “Reservation clausesواألمثلة ال  قدمتها أكأمارك    اجلنسيات،

in treaties ...” (footnote 101 above), p. 506, footnote 121. 

. ومةن املثةأ (121)يدل على متييز مقتةود اليقني املتالح  أكثر مما
ل نتباه لإلضافة إىل ذلك أن منظمة العمل الدولية تذكر، يف ردها 

تبيان اللجنةةة، أن مةةن بةةني املشةةاكل الةة  تواجههةةا يف جمةةال علةةى ا ةة 
االتىلاقيةة األوروبيةة مةن  34التحىلظات تلك املشاكل املتعلقة لملادة 

، يف حني أن كلمة  التحىلظ“ لتسوية املنازعات للو ائل السلمية
 .(122)ترد أل   يف هذا البند النما  من بنود اال تبعاد ل
هةةةة  ذات  6-1-1واحلالةةةةة الةةةة  يشةةةةملها املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (12)

فيينةا مةن اتىلةاقي   17مةن املةادة  1احلالة ال  جير  تناوهلا يف الىلقرة 
  1986و 1969لعام  
ي ةةون رضةةا الدولةةة هأو املنظمةةةة  ، ال23إىل  19دون اإل ةة ل لملةةواد مةةن  

أجةةةةازت املعاهةةةةدة إذا  الدوليةةةة  لالرتبةةةةاط جبةةةةزء مةةةن معاهةةةةدة انفةةةةذ املىلعةةةول إال
 .... ذلك

وهةةةةذا احل ةةةةم الةةةةذ  اعتمةةةةده مةةةةؤمتر األمةةةةم املتحةةةةدة لقةةةةانون  (13)
 1يف الىلةةةةرع  يةةةةرد (123)ديلدون تعةةةة  1969-1968املعاهةةةةدات لعةةةةام  

من الباب الثان من االتىلاقية )عقةد املعاهةدات(، وهةو ينشةئ لةلة 
املختتةةة للتحىلظةةات. وقةةد رةةرحته اللجنةةة  23إىل  19لملةةواد مةةن 

بشةأن مشةاريا املةواد املتعلقةة بقةانون  1966يف تقريرها ا تام  لعام 
 املعاهدات على النحو التايل 

أجةةزاء   علةةى جةةزء أو  لةةدول بعةةدم املوافقةةة إال أتذن بعةةز املعاهةةدات لةةراحة ل  
هةةةةذه احلالةةةةة، ي ةةةةون   ل ةةةةتبعاد أجةةةةزاء معينةةةةة منهةةةةا؛ ويف  املعاهةةةةدة أو  معينةةةةة مةةةةن 
االنضةةمام بتةةورة جزئيةةةة مم نةةا  بابيعةةة احلةةةال.   املوافقةةةة أو  القبةةول أو  التتةةديق أو 

غةةأ أنةةه يف غيةةاب ح ةةم مةةن هةةذا القبيةةل، ت ةةون القاعةةدة الرا ةةخة هةة  أنةةه جيةةب  
م، إ ، متعلقةةةا  لملعاهةةةدة برمتهةةةا. وإذا كةةةان مةةةن  االنضةةةما  ون التتةةةديق أو أن ي ةةة 

  19ه   16اجلائز لوغ حتىلظات على أح ام اتارة مةن املعاهةدة وفقةا  حل ةم املةادة  
يف نةةةز االتىلاقيةةةة ، فمةةةن غةةةأ اجلةةةائز أن يقتتةةةر االلتةةةزام علةةةى أجةةةزاء اتةةةارة مةةةن  

أبح ةام    اإل  ل على أنه، دون    من املادة تنز  1املعاهدة. وللتايل، فإن الىلقرة 
  املتعلقةةةةة للتحىلظةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات  23إىل    19همةةةن    20إىل    16املةةةواد مةةةةن  

إذا   ي ةون لتعبةأ دولةة عةن االلتةزام جبةزء مةن معاهةدة أثةر إال  املتعددة األطةراف، ال 
 . ( 124) الدول املتعاقدة األ رى هبذه املوافقة اجلزئية  أذنت املعاهدة أو 

__________ 
ز االتىلاقيةةات املتعةةددة األطةةراف حتظةةر لةةوغ لملثةةل، فةةإن كةةون بعةة  ( 121)  

أيةةة حتىلظةةات يف حةةني تسةةمح إبعةة انت معينةةة مي ةةن مقارنتهةةا ببنةةود اال ةةتبعاد 
مةةن نظةةام رومةةا األ ا ةة  للمح مةةة اجلنائيةةة الدوليةةة، املةةؤر   124نظةةر املةةادة )ا

( ليس لألمر احلا م يف حد ذاته، وال رك أنه انجم، هو 1998متوز/يوليه    17
ن غمةوض متةالح  أكثةر ممةا هةو انجةم عةن ا تيةار مقتةود يتةو ى أيضا ، ع

 إحدال آاثر قانونية حمددة.
 أع ه. 101نظر احلارية ا ( 122)  
  (123 ) Official Records of the United Nations Conference on the See 

Law of Treaties, First and Second Sessions… (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), Report of the Committee of the Whole on its work at 

the first session of the Conference, pp. 129–130, paras. 156–157. 
 .202و   201 ، ص /1Rev./6309A، اجمللد الثان، الوثيقة  1966حولية   ( 124)  
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 19 دون اإل ةةةة ل لملةةةةواد مةةةةن  مةةةةن عبةةةةارة ويىلهةةةةم ضةةةةمنا   (14)
 1969مةةةةةةن اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا لعةةةةةةام   17“ الةةةةةةواردة يف املةةةةةةادة 23 إىل
أن ا يةةةارات، يف بعةةةةز احلةةةةاالت، تشةةةة ل يف واقةةةةا األمةةةةر  1986و

. وعلةةى الع ةةس مةةن ذلةةك، يبةةدو أن هةةذا احل ةةم قةةد (125)حتىلظةةات
ر بةني طةراف اال تيةايعين أن كل البنود ال  تتيح لأل لين بيث ال

 بنود حتىلظات. تش ل اتلىلة من أح ام معاهدة ماأح ام 
وهةةذا هةةو للتأكيةةد حةةال اإلعةة انت التةةادرة مبقتضةةى بنةةد  (15)

. ول ةن مي ةن 3-5-1ا تيار ، حسبما يتبني من املبةدأ التةوجيه  
التسا ل عما إذا كان األمر ينسةحب أيضةا  علةى بعةز اإلعة انت 

ت هلةةا نىلةةس أثةةر ، وهةة  إعة ان ةتبعاد معينةةةالتةادرة مبوجةةب بنةةود ا
آاثر رةةبيهة هبةةا، ول نهةةا مةةا ذلةةك ليسةةت حتىلظةةات  التحىلظةةات أو

لملعةةةةه الةةةةدقيق لل لمةةةةة حسةةةةب تعريىلهةةةةا الةةةةوارد يف اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا 
 دليل املمار ة. ويف
وقةةد حيةةدل فعةة   أن تةةنز بعةةز املعاهةةدات علةةى جةةواز أن   (16)

نة مةن   ألح ام معي ألثر القانون تستبعد األطراف، إبع ن انىلراد ، ا 
لةةةيس   )أو  املعاهةةةدة مةةةن حيةةةث اناباقهةةةا علةةةى لةةةاحب اإلعةةة ن، ال 

فقط( عند التعبأ عن املوافقة على االلتزام، وإمنا بعد د ول املعاهةدة  
 حيز النىلاذ جتاه تلك األطراف. وعلى  بيل املثال  

مةةةن اتىلاقيةةةة منظمةةةة العمةةةل الدوليةةةة املتعلقةةةة  82أتذن املةةةادة  - 
(، للدولةةة 102)رقةةم  1952تمةةاع  )املعةةايأ الةةدنيا(، للضةةمان االج

العضو ال  لدقت على االتىلاقية، بعد انقضاء عشر  نوات على 
أكثةر مةن أجزائهةا  واحةدا  أو بدء نىلاذها، أبن تنقضها، إما كلها أو

 من الثان إىل العارر؛
االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة لالعةةةةرتاف بةةةةاالت مةةةةن  22أتذن املةةةةادة  - 

، للدول 1970حزيران/يونيه  1املؤر ة  نىلتال القانون،الا ق واال
* أنةةةةه جيةةةةوز عةةةةدم اعتبةةةةار فئةةةةات يف أ  وقةةةةتاملتعاقةةةدة أبن  تعلةةةةن 

معينةةةةة مةةةةن األرةةةةخاص احلةةةةاملني جلنسةةةةيتها مةةةةواطنني مةةةةن مواطنيهةةةةا 
 ؛(126)ألغراض تابيق هذه االتىلاقية“

االتىلاقية املتعلقة للقانون السةار  علةى من  30ملادة تنز ا - 
آب/أغسةةةةاس  1، املؤر ةةةةة فةةةةة األرةةةةخاص املتةةةةوفني يف تركةةةةاهتم  

 يل   ، على ما1989
تةةةنقز الىلتةةةل  جيةةةوز أل  دولةةةة طةةةرف يف هةةةذه االتىلاقيةةةة أن تنقضةةةها، أو 

 *، إبرعار موجه كتابة إىل الوديا؛الثالث منها فقط

ن اتىلاق راباة أمم جنوب ررق آ يا أتذن املادة العاررة م - 
، 1995كةانون األول/ديسةمرب   15املةؤر  اإلطار  بشأن ا ةدمات، 

__________ 
  (125 ) ...”  See Åkermark, “Reservation clauses in treaties

(footnote 101 above), p. 506. 
 ,Les Droz“انظةةر بشةةأن الظةةروف الةة  اعُتمةةد فيهةةا هةةذا احل ةةم   ( 126)  

réserves …” (footnote 109 above), pp. 414–415 ويتعلةق األمةر هنةا عةادة .
 ( من التعليق.10 حتىلظ متىلاو ض عليه“ لملعه املشار إليه يف الىلقرة ) ب

تسةةةحب أ  التةةةزام مةةةدرو يف جةةةدول  للدولةةةة العضةةةو أبن تعةةةدل أو
التزاماهتةةةةا احملةةةةددة، رهنةةةةا  بتةةةةوافر رةةةةروط معينةةةةة، يف أ  وقةةةةت بعةةةةد 

 ذ.انقضاء ث ثة أعوام من تريخ د ول ذلك االلتزام حيز النىلا
تضةةةةةى ومةةةةةن املؤكةةةةةد أن اإلعةةةةة انت االنىلراديةةةةةة التةةةةةادرة مبق (17)

فإن  ،هذا التدد . ويف(127)أح ام من هذا القبيل ليست حتىلظات
لةةةوغها )أو جةةةواز لةةةوغها( يف وقةةةت آ ةةةر غةةةأ وقةةةت التعبةةةأ عةةةن 

يش ل يف حةد ذاتةه عنتةرا  حامسةا  علةى  املوافقة على االلتزام رمبا ال
ر ء مينةا املتىلاوضةني مةن أن خيرجةوا علةى  حنو قاطا لعتبار أنه ال
طةةةةابا ت ميلةةةة . غةةةةأ أن  الةةةة  لةةةةيس هلةةةةا إال أح ةةةةام اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا
ة مبقتضةةةةى بنةةةةود اال ةةةةتبعاد هةةةةذه بعةةةةد د ةةةةول اإلعةةةة انت التةةةةادر 

تىلةةرض  املعاهةدة حيةةز النىلةةاذ اتلىلةةة متامةا  عةةن التحىلظةةات ل وهنةةا ال
املنظمةةةةة الدوليةةةةة الةةةة  تتةةةةدرها.  رةةةةروطا  علةةةةى انضةةةةمام الدولةةةةة أو

ا، وهةةو فالتحىلظةةات عنتةةر مةةن عنالةةر عقةةد املعاهةةدة وبةةدء نىلاذهةة 
  فيينا يف الباب من اتىلاقي 23إىل  19يتبني من إدراو املواد من  ما

الثةةان مةةن هةةذين التةة ني، وهةةو البةةاب املعنةةون  عقةةد املعاهةةدات 
ود وهلةا حيةز النىلةةاذ“. وهة  تشةة ل قبةوال  جزئيةةا  ألح ةام املعاهةةدة 
الةةةة  تتتةةةةل هبةةةةا، ولةةةةذلك فإنةةةةه مةةةةن املناقةةةة  فيمةةةةا يبةةةةدو أن تُعتةةةةرب 

ع انُت التادرة عند التعبأ عن املوافقةة علةى االلتةزام. حتىلظات  اإل
ومةةن انحيةةة أ ةةرى، فةةإن اإلعةة انت التةةادرة بعةةد د ةةول املعاهةةدة 
حيةةز النىلةةاذ بىلةةرتة زمنيةةة معينةةة للنسةةبة أللةةحاب تلةةك اإلعةة انت 
تُعتةةةةرب نقضةةةةا  جزئيةةةةا  ينةةةةدرو أكثةةةةر، مةةةةن حيةةةةث جةةةةوهره، يف البةةةةاب 

ببا ن املعاهدات وإهنائها وتعليق ا امس من اتىلاقي  فيينا املتعلق  
الة   44مةن املةادة  1بط بينهةا وبةني الىلقةرة نىلاذها. كذلك مي ن الةر 

تسةةةةتبعد حةةةةق طةةةةرف مةةةةن األطةةةةراف يف االنسةةةةحاب جزئيةةةةا  مةةةةن  ال
 املعاهدة إذا كانت هذه األ أة تنز على ذلك.

وُتسةةتبعد هةةذه اإلعةة انت لةةراحة مةةن ناةةاق تابيةةق املبةةدأ  (18)
مةةةةن  ةةةة ل عبةةةةارة  عنةةةةد إعةةةةراب تلةةةةك الدولةةةةة  6-1-1التةةةةوجيه  

 افقتها على االلتزام“.املنظمة عن مو  أو
 تعريف اإل الانت التف ريية 1-2

يع” لاإل الن التف رييال إ ةالانا انفةراةايا، اايا تانة   ةي ته  
منظاةةةة ةوليةةةة، واةةةدف يةةةه تلةةةك  ت ةةةايته، تصةةةدوه ةولةةةة او او

نطةةةاق  ح معةةةىن اوإيضةةةا  تلةةةك املنظاةةةة إىل حتديةةةد او الدولةةةة او
 يعض احكامها. املعاهدة او

 التعليق 
 1986و 1969علةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن أن اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا لعةةةةةام   (1)

تلتزمان التمت بشأن هذه الظاهرة، فقد اعتةربت الةدول دائمةا  أن 
إبم اهنا أن ترفق للتك الةذ  تعةرب بةه عةن موافقتهةا علةى االلتةزام 

__________ 
االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة  )السةةةةابق اال تشةةةةهاد هبةةةةا( مةةةةن    22ا ةةةةُتبعدت املةةةةادة   ( 127)  

مةةةةةةن قائمةةةةةةة بنةةةةةةود    1970لعةةةةةةام    لالعةةةةةرتاف بةةةةةةاالت الاةةةةةة ق واالنىلتةةةةةةال القةةةةةانون 
 .من هذه االتىلاقية، وهذا األمر ال خيلو من داللة   25لواردة يف املادة التحىلظات ا 
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فيها إىل املعه الذ  تقبل مبعاهدة متعددة األطراف إع انت تشأ  
ا ةةتبعاد  بةه االلتةزام لملعاهةدة، دون أن تسةعى بةذلك إىل تعةديل أو

ن لةةةةةةةبعز أح ةةةةةةةام املعاهةةةةةةةدة )أو للمعاهةةةةةةةدة ك ةةةةةةةل األثةةةةةةةر القةةةةةةةانو 
فإن تلك اإلعة انت  ،يتعلق ببعز اجلوانب احملددة(، ومن   فيما
 .(128)تش ل حتىلظات بل إع انت تىلسأية ال
اإلعةةة انت االنىلراديةةةة  مييةةةز بةةةني مثةةةل هةةةذه  ويتةةةعب عةةةادة  الت  ( 2) 

، مةةةةةن انحيةةةةةة،  1-1والتحىلظةةةةةات بتعريىلهةةةةةا الةةةةةوارد يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   
األنةةةةةةةةواع األ ةةةةةةةةرى مةةةةةةةةن اإلعةةةةةةةة انت االنىلراديةةةةةةةةة الةةةةةةةة  تتةةةةةةةةدر   وبةةةةةةةةني 
تشةةةةةةةةة ل   مةةةةةةةةةا، مةةةةةةةةةن الناحيةةةةةةةةةة األ ةةةةةةةةةرى، والةةةةةةةةة  ال  معاهةةةةةةةةةدة  بشةةةةةةةةةأن 

مةةةةةةةةن دليةةةةةةةةل    5-1إعةةةةةةةة انت تىلسةةةةةةةةأية، ويقةةةةةةةةدم الىلةةةةةةةةرع   أو  حتىلظةةةةةةةةات 
هذا أمثلة عليها. وهلذا التمييز ما ذلك أوية عملية كبأة ألنةه   ار ة املم 

الواجةةب التابيةةق علةةى كةةل إعةة ن    يتوقةةف عليةةه حتديةةد النظةةام القةةانون 
 من هذه اإلع انت. 

ولقةةةد ظةةةل التمييةةةز بةةةني التحىلظةةةات واإلعةةة انت التىلسةةةأية  (3)
 يف املؤلىلةةات غةةأ واضةةح لىلةةرتة طويلةةة  ةةواء يف ممار ةةات الةةدول أو

يتعلةةق لملؤلىلةةات، كةةان الةةرأ  الغالةةب يضةةا هةةذين  القانونيةةة. وفيمةةا
الةةةذين  املةةةؤلىلنيجعةةةل  االنةةةوعني مةةةن اإلعةةة انت يف فئةةةة واحةةةدة، ممةةة 

 .(129)مييزون بينهما يشعرون عامة لحلرو
ويسةةةاهم عةةةدد مةةةن العنالةةةر يف تشةةةويش التمييةةةز الضةةةرور   (4)

 بني التحىلظات واإلع انت التىلسأية 
 تالحات؛يف ا تخدام امل عدم االتساق - 

__________ 
 انت ضةةاربة يف القةةدم  إن املمار ةةة املتمثلةةة يف اللجةةوء إىل تلةةك اإلعةة  ( 128)  

وقد واكبةت ظهةور املعاهةدات املتعةددة األطةراف ذاهتةا. ويرجةا تريةخ ظهةور هةذه  
الة  ضةمت  يف    1815ينةا لعةام  املمار ة، بوجه عام، إىل الوثيقة ا تاميةة ملةؤمتر في 

لةةك عةةام“ مجيةةا املعاهةةدات الةة  أبرمةةت يف أعقةةاب هزميةةة انبليةةون. ومةةا بدايةةة  
ظهةةور هةةذه التةةيغة املتعةةددة األطةةراف ظهةةر معهةةا حتىلةةظ وإعةة ن تىلسةةأ . وقةةد  
لةةدر اإلعةة ن التىلسةةأ  عةةن برياانيةةا العظمةةى الةة  أعلنةةت، عنةةد تبةةادل واثئةةق  

حةةةةالف املربمةةةةة مةةةةا برو ةةةةيا ورو ةةةةيا  مةةةةن معاهةةةةدة الت التتةةةةديق، أن املةةةةادة الثامنةةةةة  
والنمسةةةا، وهةةة  تةةةدعو فرنسةةةا إىل االنضةةةمام إىل ذلةةةك التحةةةالف، جيةةةب  فهمهةةةا  
علةةى أهنةةا تلةةزم األطةةراف املتعاقةةدة ه...  ببةةذل جهةةد مشةةرتك ضةةد  ةةلاة انبليةةون  
بةةوانبرت ه...  ول ةةن جيةةةب أال تىلهةةم علةةةى أهنةةا تلةةزم لةةةاحب اجل لةةة الربياانيةةةة  

 British and Foreignح ومة معينة على فرنسةا“،    حلرب هبدف فرض مبواللة ا 

State Papers, 1814-1815, vol. II, p. 450  واإلعة انت التىلسةأية اآلن رةائعة .
للغايةة كمةةا يتبةني مةةن ردود الةةدول، ومةن ردود املنظمةةات الدوليةةة بقةدر أقةةل، علةةى  

 . أع ه(   39ا تبيان اللجنة بشأن التحىلظات )انظر احلارية  
الةةةذ  قةةةام بةةةه هةةةورن     1969 تقتةةةاء املؤلىلةةةات السةةةابقة لعةةةام  انظةةةر ا  ( 129)  

Horn, Reservations and Interpretative Declarations …, (footnote 25 

above), p. 229; see also D. M. McRae, “The legal effect of interpretative 

declarations”, BYBIL 1978, vol. 49, p. 156; R. Sapienza, Dichiarazioni 

interpretative unilaterali e trattati internazionali, Milan, Giuffrè, 1996, 

pp. 69–82 (prior to the Second World War) and pp. 117–122 (post-1945); 

or I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed., 

Manchester University Press, 1984, pp. 52–53 . 

 عدم وضوح ممار ات الدول واملنظمات الدولية؛ - 
حيان األهداف ال  يرم  اللبس الذ  ي تنف يف بعز األ - 

 إليها ألحاب اإلع انت.
ويتبةةةةةةةةني عةةةةةةةةدم وضةةةةةةةةوح املتةةةةةةةةالحات مةةةةةةةةن ذات تعريةةةةةةةةف  (5)

أن الةتحىلظ، مبوجةب اتىلاقيةات فيينةا ألعةوام  التحىلظات، وذلك مبةا
أاي  كانةةةةةةت ،  إعةةةةة ن مةةةةةةن جانةةةةةب واحةةةةةةد، 1986و 1978و 1969

. ويتحارةى هةذا  التحديةد السةل “ أيةة (130)“*تسةميته ليغته أو
ز بةةةدال  مةةةن ذلةةةك علةةةى املضةةةمون nominalismنزعةةةة امسيةةةة ) ( ويركةةةّ

الىلعلةة  لإلعةة انت نىلسةةها وعلةةى األثةةر الةةذ  تسةةعى إىل إحداثةةه، 
ى الشةة ل، ل ةةن مثةةة جانبةةا   ةةلبيا  هلةةذا القةةرار بتغليةةب املضةةمون علةة 

فهةةو، يف أحسةةن األحةةوال، قةةد يشةةجا الةةدول علةةى عةةدم االهتمةةام 
يةةؤد  للتةةايل إىل حةةاالت مةةن  الال ةةم الةةذ  تعايةةه إلع انهتةةا، ممةة 

أ وأ األحوال، قةد يسةمح للةدول  الغموض املؤ ف؛ ويف اللبس أو
للت عةةب للتسةةميات مةةن أجةةل إحةةدال حةةاالت مةةن عةةدم اليقةةني 

. فمةةةةن  ةةةة ل إطةةةة ق ا ةةةةم (131)ايهةةةةابشةةةةأن الابيعةةةةة احلقيقيةةةةة لنوا
جةةةةدال   إعةةةة انت“ علةةةةى لةةةة وك تشةةةة ل حتىلظةةةةات حقيقيةةةةة ال

ول يف عدم إاثرة انتباه الدول األطراف األ رى فيها، أتمل هذه الد
ما بلوغ األهةداف نىلسةها؛ وعلةى الع ةس مةن ذلةك، تالةق بعةز 
الةةدول ا ةةم  التحىلظةةات“ علةةى إعةة انت مةةن الواضةةح أهنةةا  اليةةة 

 على أح ام املعاهدة، وذلك بغية إعاائها املزيد من أ  أثر قانون
 يينا.من الثقل، يف حني أهنا ليست حتىلظات حسب تعريف ف

وقةةةةةةةةةد تولةةةةةةةةةف لةةةةةةةةة وك ترمةةةةةةةةة  إىل ذات اهلةةةةةةةةةدف أبهنةةةةةةةةةا   ( 6) 
 حتىلظةةات“ مةةن قبةةل دولةةة طةةرف وأبهنةةا  إعةة انت تىلسةةأية“ مةةن  

. وقةةةد تولةةةف أحيةةةاان  لةةة وك ترمةةة  إىل ذات  ( 132) قبةةةل دولةةةة أ ةةةرى 
  ا  حتىلظات“ من قبل بعز الدول، وأبهنا  تىلسةأات“ اهلدف أبهن 

__________ 
، 1986و 1969مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا لعةةةام   2)د( مةةةن املةةةادة 1الىلقةةرة  ( 130)  

 .1978من اتىلاقية فيينا لعام  2) ( من املادة 1والىلقرة 
ا ةةةةتبيان اللجنةةةةة بشةةةةأن  حسةةةةبما أرةةةةارت الةةةةدامنرك يف ردهةةةةا علةةةةى ( 131)  

ل إىل تقةدمي حتىلظاهتةا التحىلظات، فإنه  يبدو أيضا  أن هناك اجتاها  لدى الدو 
يف رةةة ل بيةةةاانت تىلسةةةأية، وذلةةةك إمةةةا ألن املعاهةةةدة ال تسةةةمح للتحىلظةةةات 
بةةةةةدقيق العبةةةةةارة، وإمةةةةةا ألن مظهرهةةةةةا  ةةةةةي ون ’أحةةةةةب إىل النىلةةةةةوس‘ يف حالةةةةةة 

أعةة ه  39قيقةة “. انظةةر احلارةةية اإلعةة ن التىلسةةأ  منةةه يف حالةةة الةةتحىلظ احل
 فيما يتعلق لال تبيان.

ل، أوضةحت فرنسةةا وموانكةو بعبةةارات متاابقةة الاريقةةة  علةى  ةبيل املثةةا  ( 132)  
مةةةن االتىلاقيةةةة الدوليةةة للقضةةةاء علةةةى مجيةةا أرةةة ال التمييةةةز    4الةة  تىلسةةةران هبةةةا املةةادة  

، غةةةأ أن موانكةةةو قةةةدمت هةةةذا التىلسةةةأ بولةةةىله حتىلظةةةا ، بينمةةةا  1965العنتةةةر  لعةةةام  
 Multilateralأعلنةةت فرنسةةا رمسيةةا  أهنةةا تقتةةد فقةةط تسةةجيل تىلسةةأها هلةةذا احل ةةم ) 

Treaties ... (see footnote 37 above) chap. IV.2  بولنةةةدا  (. وكةةذلك أعلنةةت
واجلمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية، ل ةةةتخدام العبةةةارات ذاهتةةةا، أهنمةةةا ال تعتةةةربان نىلسةةةيهما  

مةةةةن اتىلاقيةةةةة منةةةةةا اجلةةةةرائم املرت بةةةةة ضةةةةةد    13مةةةةةن املةةةةادة    1ملةةةةزمتني أبح ةةةةام الىلقةةةةرة  
يةةةةة، مبةةةةن فةةةةيهم املوظىلةةةةون الدبلوما ةةةةيون، واملعاقبةةةةة  األرةةةةخاص املتمتعةةةةني بمايةةةةة دول 

ولنةةةدا ولةةةىلت لةةةراحة هةةةذا اإلعةةة ن أبنةةةه  حتىلةةةظ“،  ، غةةةأ أن ب 1973لعةةةام    عليهةةةا 
 (. ibid., chap. XVIII.7بينما ولىلته  ورية أبنه  إع ن“ ) 
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أ هةذه وتلةك  غ   أ رى تعايها دول   من قبل دول أ رى، يف حني ال 
بعةةةةةز احلةةةةةةاالت، تسةةةةةتخدم الدولةةةةةة تعبةةةةةةأات   . ويف ( 133) أ  ولةةةةةف 

إذا كان ا تخدامها بغرض لةوغ حتىلظةات   متنوعة يتعب حتديد ما 
اقةةةةةةةةات  نا  إذا كةةةةةةةةان هلةةةةةةةةا مىلةةةةةةةةاهيم أو  إعةةةةةةةة انت تىلسةةةةةةةةأية، ومةةةةةةةةا  أم 

. وه ةةذا، قةةد ي ةةون لةةنىلس األلىلةةاظ، يف رأ  الدولةةة ذاهتةةا  ( 134) اتلىلةةة 
. وقةةةةد حيةةةةدل أحيةةةةاان  أن  ( 135) قانونيةةةةة الةةةة  تسةةةةتخدمها، عةةةةدة معةةةةان  

تنقسم الدول واملنظمات األ ةرى املتعاقةدة بشةأن لةك حيمةل عنةوان  
بولةةةىله  حتىلظةةةا “، أو،    إعةةة ن“، فتتعامةةةل معةةةه هبةةةذا الولةةةف أو 

تةةةىله االعرتاضةةات علةةى  الةةةتحىلظ“  علةةى الع ةةس مةةةن ذلةةك، قةةد ت 
يزيد يف عدم وضوح املتالحات أن بعز   . ومما ( 136) أبنه  إع ن“ 

الةةدول قةةد تتةةدر إعةة انت تىلسةةأية مةةا اإلرةةارة حتديةةدا  إىل أح ةةام  
 . ( 137) اتىلاقية من االتىلاقيات متعلقة للتحىلظات 

__________ 
 ,Reservations and Hornانظةر يف هةذا التةدد م حظةات هةورن    ( 133)  

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), p. 294  فيمةا يتعلةق ،
أن العهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص لحلقةةةوق املدنيةةةة  مبوضةةةوع اإلعةةة انت الةةة  لةةةدرت بشةةة 

 . 1966والسيا ية لعام  
كمةةا فعلةةت فرنسةةا مةةث   عنةةدما انضةةمت إىل العهةةد الةةدويل ا ةةاص  ( 134)  

  ، حيث ا تخدمت العبارات التالية1966لحلقوق املدنية والسيا ية لعام 
  ترى ح ومة اجلمهورية أن ه... “؛ 
 بشأن ه... “؛ تقدم ح ومة اجلمهورية حتىلظا   
  تعلن ح ومة اجلمهورية أن ه... “؛ 
  تىلسر ح ومة اجلمهورية ه... “؛ 
وقةةد جةةاءت كةةل هةةذه التةةين حتةةت عنةةوان  إعةة انت وحتىلظةةات“ )مثةةال  

 ... Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali ةةاقه  ةةابيينزا  

(footnote 129 above), pp. 154–155يف   ؛ والنز ال امل يردMultilateral 

Treaties … (footnote 37 above) chap. IV.4.) 
ا ةةتخدمت كمبةةوداي، عنةةد قبوهلةةا اتىلاقيةةة املنظمةةة البحريةةة الدوليةةة،  ( 135)  

تةةه لىلظةةة  تعلةةن“ مةةرتني لتىلسةةأ ناةةاق قبوهلةةا. وردا  علةةى طلةةب ا تيضةةاح قدم
ل مةةةةن اململ ةةةةة املتحةةةةدة والنةةةةرويج واليةةةةوانن، أوضةةةةحت كمبةةةةوداي أن اجلةةةةزء األو 
 ,.ibidإع هنا يش ل  إع ان   يا يا “، يف حني يش ل اجلةزء الثةان حتىلظةا  )

chap. XII.1.) 
على  بيل املثال، بينما أطلقت عدة بلدان من  ال تلة الشةرقية“  ( 136)  

مةةن اتىلاقيةةة  11ض فيهةةا علةةى املةةادة ا ةةم  حتىلظةةات“ علةةى إع انهتةةا الةة  تعةةرت 
ملادة املتعلقة بجةم البعثةات(، فقةد أطلقةت فيينا للع قات الدبلوما ية )وه  ا

الةةدول املعرتضةةة علةةى هةةذه اإلعةة انت ا ةةم  حتىلظةةات“ ترة )مجهوريةةة أملانيةةا 
االحتادية ومجهورية تنزانيا املتحدة( و إع انت“ ترة أ رى )أ رتاليا وبلجي ا 

 ,.ibidوالةةدامنرك وفرنسةةا وكنةةدا واململ ةةة املتحةةدة ونيوزيلنةةدا وهولنةةدا( )وتيلنةةد 

chap. III.3.) 
مةةةن    10ينابةةةق ذلةةةك علةةةى  إعةةة ن“ ألةةةدرته مالاةةةة بشةةةأن املةةةادة   ( 137)  

احلاليةة(    57السةابقة )املةادة    64االتىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يشأ إىل املةادة  
 W. Schabas, commentary onمةةةن هةةةذا التةةةك )مثةةةال  ةةةاقه رةةةالس   

article 64: “Article 64”, in L.E. Pettiti, E. Decaux and P.-H. Imbert 

(eds.), La Convention européenne des droits de l’homme – 

Commentaire article par article, Paris, Economica, 1995, p. 926 .) 

ي ةةةاد يوجةةةد يف اللغةةةة الىلرنسةةةية   وممةةةا يزيةةةد األمةةةر ارتباكةةةا  أنةةةه ال  (7)
( و اإلعةةةةة انت“  réserves التحىلظةةةةةات“ )  أ ةةةةةرى غةةةةةأ   تسةةةةةميات 

 (déclarations ) (138 ) ت يف اللغةةةةةة اإلن ليزيةةةةةة  ، يف حةةةةةني أن املتةةةةةالحا
نظةةةةةرا  ألن بعةةةةةز الةةةةةدول الناطقةةةةةة لإلن ليزيةةةةةة، وخبالةةةةةة  تنوعةةةةةا   أكثةةةةةر  

تسةةةةةةةةةةةةةةةتخدم متةةةةةةةةةةةةةةةالحات   الةةةةةةةةةةةةةةةوالايت املتحةةةةةةةةةةةةةةةدة األمري يةةةةةةةةةةةةةةةة، ال 
  reservation و “ ’’(interpretative) declaration “    وحسةةةةةةب وإمنةةةةةةةا

“  proviso“ و  understanding“ و  statementتسةةةةةةتخدم أيضةةةةةةا    
إىل ذلةةك. وتتمثةةل مزيةةة   “، ومةةا explanationو    “ interpretationو  

هةةةةةذا التنةةةةةوع يف املتةةةةةالحات، علةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن عةةةةةدم ا ةةةةةتنادها إىل  
، يف بيةةةان أن مجيةةةا اإلعةةة انت االنىلراديةةةة  ( 139) ا ت فةةةات قاعيةةةة بينهةةةا 
مبنا ةةةةةبتها ليسةةةةةت للضةةةةةرورة إمةةةةةا   أو  معاهةةةةةدة مةةةةةا الةةةةة  تتةةةةةاغ بشةةةةةأن  

  5-1التوجيهيةةةة مةةةن  انت تىلسةةةأية؛ وتتةةةف املبةةةادئ  إعةةة   حتىلظةةةات أو 
بعز هذه األنواع األ رى مةن اإلعة انت االنىلراديةة الة     3-5-1إىل  

__________ 
ميةةةةا اللغةةةةات ذات  يبةةةةدو ذلةةةةك لةةةةحيحا ، بتةةةةىلة عامةةةةة، للنسةةةةبة جل  ( 138)  

  “ ولىلظةةة reserva ةةبانية جيةةر  التمييةةز بةةني لىلظةةة   األلةةل ال تيةةين  يف اللغةةة اإل 
  declaración (interpretativa)   ويف اإليااليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني ،“riserva  “
“  reserva“، ويف الربتغاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني   dichiarazione (interpretativa)و  
 declaraţie“ و  rezervăية بني   “، ويف الرومان declaração (interpretativa)و  

(interpretativ) وينابق الش ء نىلسه على األملانية والعربية واليواننية .“ . 
ه ةةةذا تتةةةف وايتمةةةان ممار ةةةة الةةةوالايت املتحةةةدة علةةةى النحةةةو التةةةايل    ( 139)  
‘ لإلرةةةارة إىل إعةةة ن ال يرمةةة  إىل  understandingيسةةةتخدم متةةةالح ’  كثةةةأا  مةةةا   

الةةدويل، ول نةةه  أح ةةام املعاهةةدة يف إعماهلةةا علةةى املسةةتوى  تقييةةد أ  مةةن   تعةةديل أو 
تنةةاول مسةةألة عرضةةية للنسةةبة إلعمةةال املعاهةةدة   رةةرح أو  يرمةة  فقةةط إىل توضةةيح أو 

باريقةةةةةةة ختتلةةةةةةف عةةةةةةن تقةةةةةةدمي حتىلةةةةةةظ يتنةةةةةةاول مسةةةةةةألة موضةةةةةةوعية ه...  ويسةةةةةةتخدم  
مةةن   ‘ يف الغالةةب عنةةدما ي ةةون مةةن الةة زم أو statement‘ و’ declarationمتةةالحا ’ 

املسةائل املبدئيةة، دون وجةود   عامةة أو املستتوب اإل اار ببعز مسةائل السيا ةة ال 
   “ االلتزامةةةات املوضةةةوعية املنتةةةوص عليهةةةا يف املعاهةةةدة  نيةةةة لإل ةةة ل لحلقةةةوق أو 

Whiteman, Digest of International Law (see footnote 25 above), 

pp. 137–138  املوجهةة مةن السةيد    1980مةايو  / أاير   27؛ وانظر أيضةا  الر ةالة املؤر ةة
  ، املستشةةةةةار القةةةةةانون املسةةةةةاعد لشةةةةةؤون املعاهةةةةةدات يف وزارة ا ارجيةةةةةة أ. و. روفةةةةةني 

األمري يةةة، إىل السةةيد ر. ف.  ةةتو، رئةةيس اللجنةةة املعنيةةة بقةةانون اجلةةو والىلضةةاء يف  
 M. Nashقسةم القةانون الةةدويل براباةة احملةةامني األمري يةة، وهة  ر ةةالة وردت يف   

Leich (ed.), Digest of United States Practice in International Law, 

Washington, D.C., Office of the Legal Adviser, Department of State, 

1980, pp. 397–398  وقةةد يرتتةةب علةةى هةةذه التسةةميات املتنوعةةة أثةةر قةةانون علةةى .
لقةانون الةدويل، كمةا  بعز التشريعات الدا لية، وإن بةدا أنةه ال أثةر هلةا علةى لةعيد ا 

ن هذه الىلوارق هة  فةوارق حامسةة حةى علةى التةعيد الةدا ل .  أنه ليس من املؤكد أ 
وه ةةةذا،  ةةة ل املناقشةةةة الةةة  جةةةرت يف جملةةةس الشةةةيو  للةةةوالايت املتحةةةدة بشةةةأن  
االتىلاقية املتعلقة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتتةاد ، ا تىلسةر رئةيس جلنةة  

، فةةةرد عليةةةه  “ declaration  و   “ understanding  عةةةن الىلةةةرق بةةةني    الشةةؤون ا ارجيةةةة 
انئب وزير ا ارجية امل لف للشؤون االقتتادية قةائ     يف الواقةا، أظةن أن الىلةرق  

“ فةةرق طىليةةف جةةدا ، ولسةةت متأكةةدا  مةةن  declaration“ و  understandingبةةني   
 Whiteman, Digest ofأن هةةذا الىلةةرق يعةةين رةةيئا “ )اقتبةةاس أوردتةةه وايتمةةان   

International Law (see footnote 25 above), p. 192  ،ويف اللغةة الرو ةية .)
ومجيا اللغات الس فية بوجه عام، واللغة التةينية، مي ةن التمييةز بةني أنةواع عةدة مةن  

 اإلع انت  التىلسأية“. 
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إعةة انت تىلسةةأية لملعةةه   حتىلظةةات وال  تشةة ل، يف رأ  اللجنةةة، ال  ال 
 املقتود يف دليل املمار ة.  

ة القةةةةةول إنةةةةةه مةةةةن املسةةةةةتبعد أن تةةةةةؤد  العنالةةةةةر انفلةةةةة  ومةةةةن (8)
املةةذكورة أعةة ه يف حةةد ذاهتةةا إىل تيسةةأ البحةةث عةةن معيةةار مسةةتقل 

ريةةةةةةق بةةةةةةني التحىلظةةةةةةات واإلعةةةةةة انت التىلسةةةةةةأية. ول ةةةةةةن مي ةةةةةةن للتىل
يىلعةةل  للتأكيةةد البحةةث عنةةه باريقةةة جتريبيةةة مةةن  ةة ل البةةدء، كمةةا

، بوا اة املقارنةة، ، بتعريف التحىلظات بغية الولول(140)املرء عادة
جيعةةل مةةن املم ةةن يف الوقةةت  اإلعةة انت التىلسةةأية، ممةةاإىل تعريةةف 

اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية والتحىلظةةةةةات نىلسةةةةةه التىلريةةةةةق بةةةةةني كةةةةةل مةةةةةن 
تقةةةةةةةا يف أ  مةةةةةةةن  اإلعةةةةةةة انت االنىلراديةةةةةةةة األ ةةةةةةةرى الةةةةةةة  ال وبةةةةةةةني
 الىلئتني. هاتني

وكةةةةان هةةةةذا هةةةةو موقةةةةف السةةةةأ جأالةةةةد فيتزمةةةةوريس، املقةةةةرر  (9)
ألول ص الثالث املعين بقانون املعاهةدات، الةذ  قةام يف تقريةره اا ا

يىلةةا   ةةلبيا  مبقارنتهةةا بتعريةةف اإلعةة انت التىلسةةأية تعر  1956يف عةةام 
 للتحىلظات، قائ   إن متالح  التحىلظ“

ال يشمل اإلع انت البسياة بشأن الاريقة ال  تقةرتح الدولةة املعنيةة تنىليةذ املعاهةدة  
التىلسةةأية، عةةدا احلالةةة الةة  تةةنم فيهةةا هةةذه   عةة انت التوضةةيحية أو يشةةمل اإل  هبةةا، وال 

 . ( 141) آاثر املعاهدة  ة أو ضوعي اإلع انت عن ا ت ف بشأن األح ام املو 

واألمةةر مةةا ذلةةك يتعلةةق بتعريةةف   ةةل “  أجةةوف“ يوضةةح متامةةا  
أن الةةةةةةةةتحىلظ واإلعةةةةةةةة ن التىلسةةةةةةةةأ  يشةةةةةةةة  ن أداتةةةةةةةةني قةةةةةةةةانونيتني 

ابيةةةةةةةا  املقتةةةةةةةود بعبةةةةةةةارة  اإلعةةةةةةة ن حيةةةةةةةدد إجي متمةةةةةةايزتني، ول نةةةةةةةه ل
التىلسأ “. وفض   عن ذلك، إن العبارة املستخدمة يف هنايةة هةذا 

وهةة  عبةةارة مي ةةن القةةول أبهنةةا ختةةز غالبةةا   اإلعةة انت التعريةةف، 
، تىلتقر 4-1التىلسأية املشروطة“ الوارد تعريىلها يف املبدأ التوجيه  

 إىل الدقة على أقل تقدير. 
املقةةةةرر ا ةةةةاص الرابةةةةا املعةةةةين  وىلةةةةر  والةةةةدوك،وقةةةةام السةةةةأ  (10)

ول يف تقريةره األ بقانون املعاهدات، مبعاجلةة هةذا العيةب إىل حةد مةا
أزال بعةةز الغمةةوض الةةذ  أحدثةةه اجلةةزء  ، إذ1962املقةةدم يف عةةام 

األ ةةةأ مةةةن التعريةةةف املقةةةرتح مةةةن  ةةةلىله، ول نةةةه قةةةدم أيضةةةا  تعريىلةةةا  
  لبيا  بتا  

اإلعةةةة ن عةةةةن النةةةةوااي   التوضةةةةيح  أو  لتىلسةةةةأ  أو ال يعةةةةد حتىلظةةةةا  اإلعةةةة ن ا  
 . ( 142) للنتائج القانونية للمعاهدة   تغيأا  يش ل  املتعلق مبدلول االتىلاقية والذ  ال 

يش ل  ال ويف رأ  اللجنة، يسمح هذا األ لوب مبعرفة ما (11)
 ان  مةن يش ل إع إع ان  تىلسأاي ، ول نه قليل الىلائدة يف حتديد ما

__________ 
  (140 )  Dichiarazioni interpretative unilaterali ...See Sapienza, 

(footnote 129 above), p. 142, or Horn, Reservations and Interpretative 

Declarations ... (footnote 25 above), p. 236. 
 .110 ، ص.101/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1956حولية  ( 141)  
 .32و 31 ، ص.144/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1962حولية  ( 142)  

الهتمةةام اللجنةةة  ةة ل ت ةةن هةةذه املسةةألة موضةةعا   هةةذا القبيةةل، ول
. بيةد أنةه (143)1969الىلرتة ال  جرت فيها لياغة اتىلاقية فيينةا لعةام 

إذا كان اإلع ن االنىلراد  التادر  من املهم أن حيدَّد  إجيابيا “ ما
ال،  بشةةةةةةأن معاهةةةةةةدة مةةةةةةن املعاهةةةةةةدات يشةةةةةة ل إعةةةةةة ان  تىلسةةةةةةأاي  أم

يف اجلةزء معينة على النحو املةذكور  ؤد  ذلك إىل نتائج قانونيةي إذ
 الرابا من دليل املمار ة.

وتسةةاعد امل حظةةة التجريبيةةة للممار ةةة علةةى القيةةام باريقةةة  (12)
دقيقةةةةةة إىل حةةةةةد معقةةةةةول بتحديةةةةةد أوجةةةةةه التشةةةةةابه بةةةةةني اإلعةةةةة انت 
التىلسأية والتحىلظات وأوجه اال ت ف بينهما، وعلى التولل إىل 

 سأية.ريف إجيايب لإلع انت التىلتع
يةدعو إىل التوقةف كثةأا  أمةام كةون اإلعة ن  وليس هنةاك مةا (13)

. (145)، رةةأنه رةةأن الةةتحىلظ(144)التىلسةةأ  للتأكيةةد إعةة ان  انىلةةراداي  
وهةةةذه السةةةمة املشةةةرتكة للتحديةةةد هةةة  متةةةدر مجيةةةا التةةةعوبة الةةة  

حيةةةث  ت تنةةف إجةةةراء التمييةةةز  إهنمةةةا يتخةةذان لةةةورة واحةةةدة؛ ومةةةن
 ، ا ت ف بينهما.(146)ي اد يوجد ال يوجد، أو الش ل، ال

وتتعلق النقاة الثانيةة املشةرتكة بةني التحىلظةات واإلعة انت  (14)
التسمية ال  تستخدمها اجلهة الة   التىلسأية بعدم أوية التيغة أو

__________ 
)د( مةن مشةروع  1( من التعليةق علةى الىلقةرة  11الىلقرة ) تؤكد ما ذلك   ( 143)  

أن اإلعةةة ن الةةةذ  يقتتةةةر علةةةى  توضةةةيح موقةةةف الدولةةةة“ ليسةةةت لةةةه    2املةةةادة  
،  A/6309/Rev.1، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة  1966حوليةةةةةةةةة  قيمةةةةةةةةة الةةةةةةةةتحىلظ“ )   
(. كذلك، حاولت اليالن يف تعليقاهتا على مشروع املةواد املتعلةق بقةانون  190 ص 

ُتمد يف القراءة األوىل أن تسد هذه الثغرة بقوهلا  إنةه يتةعب  ت الذ  اع املعاهدا 
باةةابا   إذا كةةان اإلعةة ن يتسةةم باةةابا الةةتحىلظ أو  كثةةأا ، يف املمار ةةة، حتديةةد مةةا 

اإلعةة ن التىلسةةأ “، واقرتحةةت  إدراو ح ةةم جديةةد ه...  للتغلةةب علةةى هةةذه  
ىلةر  والةدوك،  ه السأ و التعوبة“ )التقرير الرابا عن قانون املعاهدات الذ  أعد 

(. غأ  47و   46 ، ص Add.1-2و   A/CN.4/177، اجمللد الثان، الوثيقة 1965حولية 
  الةذ  )   18أن ح ومة اليالن اقتترت علةى اقةرتاح إضةافة فقةرة إىل مشةروع املةادة  

يلة    يتوجةب لةوغ كةل حتىلةظ، لقبولةه بولةىله   ( تةنز علةى مةا 19ألبح املادة 
رة  ايةةةةة مةةةةا اإلرةةةةارة لةةةةراحة إىل أنةةةةه  حتىلظةةةةا  طبقةةةةا  ألح ةةةةام هةةةةذه املةةةةواد، بتةةةةو 

حتىلةةةةةةةةةظ“ )تعليقةةةةةةةةةات أحيلةةةةةةةةةت إىل اللجنةةةةةةةةةة مبوجةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةذكرة رةةةةةةةةةىلوية مؤر ةةةةةةةةةة  
؛ وانظةةر  71و   70 ، وانظةةر أيضةةا  ص 78 ، ص A/CN.4/175  ، 1964رةةباط/فرباير   4

يليهةا،   ومةا   301 ، ص A/6309/Rev.1، اجمللةد الثةان، الوثيقةة  1966حوليةة  كذلك 
علةةةةق األمةةةةر بتعريةةةةف  إجيةةةةايب“ لإلعةةةة انت  يت  ؛ وهنةةةةا أيضةةةةا  ل ( 305 و الةةةةة ص 

التىلسأية، وكانةت اإلضةافة املقرتحةة تتعلةق للنظةام القةانون للتحىلظةات أكثةر مةن  
تعريةةةةةةف  تعلقهةةةةةةا بتعريىلهةةةةةةا. ولإلضةةةةةةافة إىل ذلةةةةةةك، ال يتىلةةةةةةق هةةةةةةذا االقةةةةةةرتاح مةةةةةةا  

التحىلظةةات الةةذ  ُأ ةةذ بةةه يف هنايةةة األمةةر والةةذ  يسةةتبعد كةةل نزعةةة امسيةةة ) أاي   
 .تسميته“(  ه أو كانت ليغت 

فيمةةةا يتعلةةةق إبم انيةةةة لةةةوغ إعةةة انت تىلسةةةأية مشةةةرتكة، انظةةةر املبةةةدأ   ( 144)  
 والتعليق عليه.   1-2-1التوجيه   

  (145 )  Declarations …Reservations and Interpretative See Horn, 

(footnote 25 above), p. 236. 
ة   فةةةةةا  للتحىلظةةةةةات، مي ةةةةةن لةةةةةوغ اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية بتةةةةةور  ( 146)  

)رةةة ل  1-4-2هةةةذا مستتةةةول  )انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه   ي ةةةنرةةةىلوية، وإن ل 
 اإلع انت التىلسأية((.
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. وهةةذا العنتةةر املسةةتمد تلقائيةةا ، ومةةن لب أوىل، مةةن (147)تتةةدرها
لةةةةةدول هةةةةةو عنتةةةةةر تؤكةةةةةده ممار ةةةةةة ا (148)اتةةةةةهتعريةةةةةف التحىلظةةةةةات ذ
تةةةةرتدد إزاء اإلعةةةة انت االنىلراديةةةةة الةةةة   الةةةة  الواملنظمةةةةات الدوليةةةةة 

يقةةدمها ألةةحاهبا بولةةىلها إعةة انت تىلسةةأية يف أن تعةةرتض عليهةةا 
. ولملثةةةةل، يقةةةةدم مجيةةةةا (149)وتعتةةةةرب لةةةةراحة  أهنةةةةا تشةةةة ل حتىلظةةةةات
التمييز الدقيق بني التحىلظات املؤلىلني تقريبا  ممن تناولوا حديثا  هذا 

راديةة ولةىلت التىلسأية أمثلة عديدة على إعة انت انىل واإلع انت
__________ 

  (147 ) Einseitige Interpretationserklärungen zu See M. Heymann, 

multilateralen Verträgen, Berlin, Duncker & Humblot, 2005, pp. 34–37. 
 .1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 148)  
هنةةاك أمثلةةة ال حتتةةى علةةى هةةذه الظةةاهرة. و نقتتةةر علةةى ذكةةر بضةةعة   ( 149)  

 مما يتتل منها لالتىلاقيات احلديثة العهد  
مةةن    4و   3اعةةرتاض هولنةةدا علةةى اإلعةة ن التىلسةةأ  للجزائةةر خبتةةوص الىلقةةرتني   
من العهد الدويل ا ةاص لحلقةوق االقتتةادية واالجتماعيةة والثقافيةة، لعةام    13املادة  
1966    Multilateral Treaties ... (footnote 37 above), chap. IV.3  ؛ وردود فعةل

لعةةةام  ر لقةةةانون البحةةةااملتحةةةدة    اقيةةةة األمةةةم دول كثةةةأة علةةةى إعةةة ن الىللبةةةني بشةةةأن اتىل 
1982 (ibid., chap. XXI.6 ؛ واعةةةةةرتاض امل سةةةةةيك الةةةةةذ  اعتةةةةةرب أن اإلعةةةةة ن)

ذ  ألةةةةدرته الةةةة  - وهةةةةو إعةةةة ن نُعةةةةت رمسيةةةةا  أبنةةةةه إعةةةة ن تىلسةةةةأ  -الثالةةةةث 
الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة بشةةأن اتىلاقيةةة األمةةم املتحةةدة مل افحةةة االجتةةار غةةأ 

كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب   20املشةةةةروع يف املخةةةةدرات واملةةةةؤثرات العقليةةةةة، املؤر ةةةةة 
(؛ ibid., chap. VI.19، يشةة ل تعةةدي   ل تىلاقيةةة يتعةةارض مةةا هةةدفها )1988

ح ومةةة تةةونس إىل أهنةةا لةةن تتخةةذ، يف فيةةه ورد فعةةل أملانيةةا علةةى إعةة ن أرةةارت 
، 1989تشةةةرين الثةةةان/نوفمرب  20إطةةةار تابيةةةق اتىلاقيةةةة حقةةةوق الاىلةةةل، املؤر ةةةة 

 ,.ibidتنظيمةةةة  يتعةةةةارض مةةةةا الد ةةةةتور التونسةةةة “ )  أ  قةةةةرار تشةةةةريع  أو

chap. IV.11.) 
وحيةةةدل كةةةذلك أن تىل ةةةر الةةةدول  لةةةاحبة ردود الىلعةةةل“ يف احللةةةني كليهمةةةا،   

ا تبعا  ملا إذا كةان الةنز حتىلظةا  أم إعة ان  تىلسةأاي ، وذلةك، مةرة  فعله فتعرب عن ردود  
  أاي  كانةةةةت التسةةةةمية الةةةة  ا تارهةةةةا لةةةةاحب اإلعةةةة ن. وه ةةةةذا ردت أملانيةةةةا  أ ةةةةرى، 

واململ ةةةة املتحةةةدة والةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة علةةةى إعةةة ن تىلسةةةأ  ليوغو ةةة فيا  
ة التةةةدمأ الشةةةامل  أ ةةةلح بشةةةأن معاهةةةدة حظةةةر وضةةةا األ ةةةلحة النوويةةةة وغأهةةةا مةةةن  

لعتبةةاره أوال  إعةة ان  تىلسةةأاي  حقيقيةةا     علةةى قةةاع البحةةار واحملياةةات ويف لطةةن أرضةةها 
)ترفضةةةةه(   لعتبةةةةاره حتىلظةةةةا  )اعتربتةةةةه متةةةةأ را  وغةةةةأ متوافةةةةق مةةةةا موضةةةةوع املعاهةةةةدة  

 L. Migliorino, “Declarations and reservationsوغرضها( )مثال  اقه ميليورينةو   

to the 1971 Seabed Treaty”, The Italian Yearbook of International Law, 

vol. 6 (1985), p. 110  وعلةةى نىلةةس املنةةوال، اعرتضةةت مجهوريةةة أملانيةةا االحتاديةةة .)
وهولنةةةةدا علةةةةى إعةةةة انت ألةةةةدرهتا بلةةةةدان أورول الشةةةةرقية بشةةةةأن  تعريةةةةف القرلةةةةنة  

نعةةةت تلةةةك اإلعةةة انت أبهنةةةا  تُ  ا بقةةةدر مةةة بتةةةيغته الةةةواردة يف اتىلاقيةةةة أعةةةايل البحةةةار،  
.  Multilateral Treaties ... (footnote 37 above), chap. XXI.2*“   حتىلظةةات 

 إعةةة انت“ متةةةر )املتةةةأ رة(   ل وكةةةذلك رةةة  ت دول كثةةةأة يف الاةةةابا احلقيقةةة   
املتعلقةةة لتىلاقيةةة لزل بشةةأن الةةتح م يف نقةةل النىلةةاايت ا اةةرة والةةتخلز منهةةا عةةرب  

ظر، على وجه ا تةوص، رد فعةل فنلنةدا   دون احل ةم علةى  )ان   1989احلدود لعام  
 ,.ibidمضمون اإلع انت، وه  إعة انت يبةدو أن هلةا طةابا التحىلظةات ه... “ ) 

chap. XXVII.3 من التعليق أع ه(. 6وانظر أيضا  الىلقرة ) (؛ ) 
وال يةةةةةرتدد القضةةةةةاة واحمل مةةةةةون أيضةةةةةا  يف طةةةةةرح تسةةةةةا الت حةةةةةول الاةةةةةابا  

االنىلرادية ال  تتوغها دولة من الدول بشأن معاهدة ما،  احلقيق  لإلع انت
ويف إطةة ق مسةةمى آ ةةةر عليهةةا عنةةةد االقتضةةاء؛ انظةةةر األمثلةةة الةةةواردة أدانه يف 

 )التيغة والتسمية(. 2-3-1ملبدأ التوجيه  التعليق على ا

من جانب الدول ال  لاغتها أبهنا إع انت تىلسأية يف حني أهنم 
 .(150)الع س يعتربوهنا حتىلظات، أو

ويُسةةتنتج مةةن ذلةةك أن اإلعةة انت التىلسةةأية، رةةأهنا رةةأن  (15)
منظمة دوليةة،  نىلرادية تتوغها دولة أوالتحىلظات، ه  إع انت ا

مسيت هبةا  غت أوس من الضرور  التوقف عند ال يىلية ال  ليولي
. ول ةةةن التةةة ني اتلىلةةةان جةةةدا  (151)مةةةن جانةةةب لةةةاحب اإلعةةة ن

 نتيجة ال ت ف الغاية ال  يرم  إليها لاحب اإلع ن.
ف ما يتبني من تعريف التحىلظات، اهلدف من التحىلظات  (16)

مةن املعاهةدة  تعةديل األثةر القةانون ألح ةام معينةة  ا تبعاد أوهو 
 (152)احب الةةةةتحىلظمةةةن حيةةةث انابةةةةاق تلةةةك األح ةةةام“ علةةةةى لةةة 

. (153)األثةةر القةةانون لةةبعز اجلوانةةب احملةةددة مةةن املعاهةةدة ك ةةل أو
يُستشةةف مةةن امسهةةا، هةةدفا   اإلعةة انت التىلسةةأية فتنشةةد، كمةةا أمةةا

 أح ام معينة منها. اهدة ك ل أواملع تىلسأاتلىلا   إهنا هتدف إىل 
العنتةر الرئيسة  يف  -يعتةرب بل جيب أن  -ا وقد يعترب هذ (17)

 ة. وأييت يف مقدمة (154)تعريىلها، ول نه يثأ ما ذلك مشةاكل لةعبة
مىلهةةةوم معقةةةةد   التىلسةةةأ“، وهةةةو تلةةةك املشةةةاكل معرفةةةة املقتةةةةود ب

 .(155)للغاية يتجاوز توضيحه ب ثأ نااق هذا الدليل

__________ 
D. W. Bowett, “Reservations to non- انظةر علةى  ةبيل املثةال  ( 150)  

restricted multilateral treaties”, BYBIL 1976–1977, p. 68; Horn, 

Reservations and Interpretative Declarations…, (footnote 25 above), 

pp. 278–324; McRae “The legal effect of interpretative declarations” 

(footnote 129 above), p. 162, footnote 1; Migliorino, “Declarations and 

reservations…” (footnote 149 above), pp. 106–123; Sapienza, 

Dichiarazioni interpretative unilaterali ... (footnote 129 above), 

pp. 154–176; or R. Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados, 

lagunas y ambigüedades del Regimen de Viena, University of Murcia 

(Spain), 2004, pp. 380–381. 
التسةةمية املسةتعملة ال تةؤثر مالقةا  علةةى  هةذا ال يعةين أن التةيغة أو ( 151)  

، مؤرةةةرا  لألثةةةر 2-3-1ن املبةةةدأ التةةةوجيه  التمييةةةز. فقةةةد تشةةة ل، كمةةةا يتبةةةني مةةة 
 القانون املقتود.

 .1، الىلقرة 1-1املبدأ التوجيه   ( 152)  
 .2املرجا نىلسه، الىلقرة  ( 153)  
  (154 )  Einseitige Interpretationserklärungen …also Heymann,  See

(footnote 147 above), pp. 37–38. 
فيما يتتل مبىلهوم التىلسأ، انظر بتىلة  الة التقارير ال  أعدها  ( 155)  

 معهةد القةانون الةدويل  ( يفSir Hersch Lauterpacht)السأ هأش لوترل ةت 
“De l’interprétation des traités”, Annuaire de l’Institut de droit 

international, vol. 43-II (1950), pp. 366–423, and ibid., vol. 44 (1952), 

vol. I, pp. 197–223, and vol. II, pp. 359–406; see also V. D. Degan, 

L’interprétation des accords en droit international, The Hague, 

Nijhoff, 1963; M. S. McDougal, H. D. Lasswell and J. C. Miller, The 

Interpretation of Agreements and World Public Order, New Haven, 

Connecticut, Yale University Press, 1967, and Dordrecht, Nijhoff, 
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  ت ررهةةةا حم مةةةة  ىلةةة  م حظةةةة أنةةةه وفقةةةا  لعبةةةارة كثةةةأا  مةةةا وت   (18)
“  interprétationالعدل الدولية  جيب أن يىلهةم تعبةأ ’التىلسةأ‘ ه  

للىلرنسية  على أنه يعةين التحديةد الةدقيق ملعةه وناةاق“ لةك ملةزم  
، وهةةو يف هةةذه احلالةةة معاهةةدة. فالعنتةةر األ ا ةة  هةةو أن  ( 156) قةةانوان  

. وبينمةةةا هتةةةدف التحىلظةةةات إىل إجةةةراء  ( 157) التنقةةةيح يعةةةين   التىلسةةةأ ال 
 ةةةن يف نةةةز املعاهةةةدة فعلةةةى األقةةةل يف األثةةةر القةةةانون  ي  تعةةةديل، إن ل 

ألح امهةةا، فةةإن اإلعةة انت التىلسةةأية تقتتةةر مةةن حيةةث املبةةدأ علةةى  
حتديد املعه والناةاق اللةذين يسةندوا لةاحب اإلعة ن إىل املعاهةدة  

بةةةارة  وهتةةةدف بةةةه ه...  إىل  كانةةةت ع  إىل بعةةةز أح امهةةةا. وملةةةا  أو 
بعةز أح امهةا“ تعيةد   هةدة أو ناةاق املعا  إيضاح معةه أو  حتديد أو 

ة  تىلسةةأ“، فقةةد رأت اللجنةةة  لةةياغة التعريةةف املقبةةول عمومةةا  ل لمةة 
 ةةي ون    2-1أن إدراو كلمةةة  التىلسةةأ“ يف لةةلب املبةةدأ التةةوجيه   

 مبثابة حتتيل حالل. 
سندوا لاحب اإلع ن النااق اللذان ي وعبارة  املعه أو (19)

 إىل تعريةف اإلعة انت رك عنترا  ذاتيا   إىل املعاهدة“ تضيف ب 

 
1993; S. Sur, L’interprétation en droit international public, Paris, 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1974; M. K. Yasseen, 

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

droit des traités”, Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law, 1976-III, vol. 151, pp. 1–114; or M. Bos, “Theory 

and practice of treaty interpretation”, Netherlands International Law 

Review, vol. 27 (1980), pp. 3–38 and 135–170; A. Aust, Modern Treaty 

Law and Practice, 2nd ed., Cambridge University Press, 2007, pp. 230–

233; U. Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern 

International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the 

Law of Treaties, Dordrecht, Springer, 2007, pp. 10–13; R. K. Gardiner, 

Treaty Interpretation, Oxford University Press, 2008, pp. 26–33; A. 

Orakhelashvili, “The recent practice on the principles of treaty 

interpretation”, in A. Orakhelashvili and S. Williams (eds.), 40 Years of 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, London, British Institute 

of International and Comparative Law, 2010, p. 117; P. Merkouris, 

“Introduction: interpretation is a science, is an art, is a science”, in M. 

Fitzmaurice, O. Elias and P. Merkouris (eds.), Treaty Interpretation 

and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years On, 

Leiden, Martinus Nijhoff, 2010, pp. 1–13. 
  (156 ) (Factory at  8and  7 Interpretation of Judgments Nos.ee S

Chorzów), Judgment No. 11 of 16 December 1927, P.C.I.J., Series A, 

No. 13, p. 10; see also Request for interpretation of the Judgment of 

November 20th, 1950, in the asylum case, Judgment of 27 November 

1950, I.C.J. Reports 1950, pp. 395 et seq., in particular at p. 402. 
  (157 ) Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary See 

and Romania (Second Phase), Advisory Opinion of 18 July 1950, I.C.J. 

Reports 1950, pp. 221 et seq., in particular at p. 229; or Case concerning 

Rights of Nationals of the United States of America in Morocco, Judgment 

of 27 August 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 196. 

يناةةةةةو  علةةةةةى جانةةةةةب التىلسةةةةةأية، وإن كةةةةةان أ  تىلسةةةةةأ انىلةةةةةراد  
. وع وة على ذلك، ووفقا  لنىلس الروح ال  حت م تعريةف (158)ذايت

التحىلظةةةةةات، تتميةةةةةز هةةةةةذه اإلعةةةةة انت عةةةةةن اإلعةةةةة انت االنىلراديةةةةةة 
 يستهدفهتتاغ بشأن املعاهدات لألثر القانون الذ    األ رى ال 

)وهةةةة  ذاتيةةةةة للضةةةةرورة(،  بنيّتةةةةهرة أ ةةةةرى  ن، وبعبةةةةالةةةةاحب اإلعةةةة 
يتعلةةةةق  يةةةةدعو إىل االبتعةةةةاد عةةةةن هةةةةذه الةةةةروح فيمةةةةا ولةةةةيس هنةةةةاك مةةةةا

 .(159)بتعريف اإلع انت التىلسأية
وطبقا  ملمار ة منتشرة على نااق وا ا، قد يتعلق التىلسةأ،   (20)

موضةةوع هةةذه اإلعةة انت، أبح ةةام معينةةة مةةن أح ةةام املعاهةةدة    وهةةو 
. والثغةةةرة الةةة  اناةةةوت عليهةةةا اتىلاقيةةةات فيينةةةا  ( 160) عاهةةةدة ك ةةةل لمل  أو 

بشةةةأن هةةةذه النقاةةةة، وهةةة  ثغةةةرة أدت    1986و   1978و   1969ألعةةةوام  
بشةةةةةةةأن    1-1  مةةةةةةةن املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه    2لللجنةةةةةةةة إىل إضةةةةةةةافة الىلقةةةةةةةرة  

التحىلظةةةات  الشةةةاملة“ مراعةةةاة  للممار ةةةة املتبعةةةة فعةةة   مةةةن جانةةةب  
ذلك عةن طريةق التةيغة الة   الدول واملنظمات الدولية، قد عوجلةت بة 

 . 2-1جرى اعتمادها للمبدأ التوجيه   
وتسةةةاءلت اللجنةةةة عمةةةا إذا كةةةان مةةةن املنا ةةةب أن يضةةةاف إىل   ( 21) 

العنتر الذ  يرد يف  تعريف اإلع انت التىلسأية عنتر زمين من قبيل  
. وقةةةةةررت مةةةةةا ذلةةةةةك أن االعتبةةةةةارات العمليةةةةةة  ( 161) تعريةةةةةف التحىلظةةةةةات 

إ ةاءة اال ةتعمال، وهة  اعتبةارات دعةت  املتعلقة لحلرص على تىلاد   
إىل األ ةةذ    1986و   1978و   1969عةةوام  الةةذين وضةةعوا اتىلاقيةةات فيينةةا أل 

تنابةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةنىلس القةةةةةةةةةةوة علةةةةةةةةةةى اإلعةةةةةةةةةة انت   ، ال ( 162) بةةةةةةةةةةذلك احلةةةةةةةةةةل 
يتعلةق لإلعة انت الة  تتةوغها اجلهةة   ، على األقل فيمةا ( 163) التىلسأية 

 . ( 164) أ املقرتح املعلنة دون تعليق مشاركتها على املوافقة على التىلس 

__________ 
يعتةةةرب تىلسةةةأا  رمسيةةةا  )ويىلةةةرتض أنةةةه تىلسةةةأ    اتىلةةةاق التىلسةةةأ النةةةاجم عةةةن   ( 158)  

 (.  3-6-1 التوجيه   موضوع “( للمعاهدة )انظر املبدأ  
  (159 ) (see  Einseitige Interpretationserklärungen …Heymann, 

footnote 147 above), p. 87. 
مةةةةن بةةةةني األمثلةةةةة العديةةةةدة علةةةةى ذلةةةةك، انظةةةةر اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ   ( 160)  

لتايلنةةةةةةةد بشةةةةةةةأن اتىلاقيةةةةةةةة القضةةةةةةةاء علةةةةةةةى مجيةةةةةةةا أرةةةةةةة ال التمييةةةةةةةز ضةةةةةةةد املةةةةةةةرأة 
(Multilateral Treaties ... (footnote 37 above) chap. IV.8أو )  اإلعة ن

التىلسةةةأ  لنيوزيلنةةةدا بشةةةأن اتىلاقيةةةة حظةةةر ا ةةةتخدام تقنيةةةات التغيةةةأ يف البيئةةةة 
 ,.ibid) 1976أل  أغةةةةةةةةةراض عدائيةةةةةةةةةة أ ةةةةةةةةةرى لعةةةةةةةةةام  ألغةةةةةةةةةراض عسةةةةةةةةة رية أو

chap. XXVI.1يف احلارةةية  (؛ وانظةةر أيضةةا  إعةة ن اململ ةةة املتحةةدة املشةةار إليةةه
 أع ه. 128
منظمةةةة  عةةةين ’الةةةتحىلظ‘ إعةةة ان  انىلةةةراداي  ه...  تتةةةدره دولةةةة أو ي ( 161)  

قبوهلةةا  إقرارهةةا رمسيةةا  أو التتةةديق عليهةةا أو عنةةد التوقيةةا علةةى معاهةةدة أودوليةةة 
تتةةةةدره دولةةةةة عنةةةةد تقةةةةدميها إرةةةةعارا   االنضةةةةمام إليهةةةةا أو املوافقةةةةة عليهةةةةا أو أو

 (.1، الىلقرة 1-1بدأ التوجيه  *“ )املل  فة يف معاهدة
( مةةةةةةةةةن التعليةةةةةةةةق علةةةةةةةةةى املبةةةةةةةةةدأ 12( إىل )7انظةةةةةةةةر الىلقةةةةةةةةةرات مةةةةةةةةن ) ( 162)  

 .1-1 التوجيه 
 والتعليق عليه. 4-4-2انظر املبدأ التوجيه   ( 163)  
 والتعليق عليه. 4-1انظر املبدأ التوجيه   ( 164)  
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يةةةربر وضةةةا هةةةذه القيةةةود  وعلةةةى أ  حةةةال، لةةةيس هنةةةاك مةةةا (22)
. ولةةةةيس مةةةةن لب (165)يتعلةةةةق لإلعةةةة انت التىلسةةةةأية الزمنيةةةةة فيمةةةةا

ة للتحىلظةةةةات والقواعةةةةد املتعلقةةةةة املتةةةةادفة أن تةةةةرد القواعةةةةد املتعلقةةةة 
 1969بتىلسأ املعاهدات يف أجزاء منىلتلة من اتىلاقي  فيينا لعام  

د يف البةةةةاب الثةةةةان املتعلةةةةق بعقةةةةد املعاهةةةةدات وىل تةةةةر   إن األ1986و
وبةةدء نىلاذهةةةا؛ والثانيةةةة تةةةرد يف البةةاب الثالةةةث، جنبةةةا  إىل جنةةةب مةةةا 

 .(166)وتابيقهاالقواعد املتعلقة مبراعاة املعاهدات 
وهةةةةذا يعةةةةين أن اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية الةةةة  تتةةةةوغها الةةةةدول   (23)
الناةةةاق الةةةذ    ه أو املنظمةةةات الدوليةةةة بتةةةورة انىلراديةةةة بشةةةأن املعةةة  أو 

تعةةةةدو أن ت ةةةةون عنالةةةةةر مةةةةن بةةةةةني   تسةةةةنده إىل أح ةةةةام املعاهةةةةةدة ال 
  توجةةد مةةا تىلسةةأات أ ةةرى، متزامنةةة  عنالةةر أ ةةرى لتىلسةةأها. وهةة 

منظمات   الحقة هلا، قد تتدر من دول أو  ليها أو  ابقة ع  معها أو 
هيئات اثلثة اتتة بوضا تىلسةأ ت ةون لةه حجيةة   متعاقدة أ رى أو 

 .لألطراف   وي ون ملزما  
فإنه حى إذا كان مم نا  اعتبار لك  همتعلق  بعقةد    ، وه ذا  ( 24) 

املعاهدة“ يقدمه طرف من األطراف، يف ظل ظروف معينة، جزءا  مةن  
تنز عليه لراحة الىلقةرة   اض تىلسأ املعاهدة، وفقا  ملا  السياق“ ألغر 

، فإنةةةةه  1986و   1969مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا لعةةةةام     31)ب( مةةةةن املةةةةادة  2
  31مةن املةادة    3ديث عةن أ  قيةد زمةين.   إن الىلقةرة  ال هنا للحة جم  ال 

تةةةةدعو املىلسةةةةر لةةةةراحة إىل أن  هأي ةةةةذ  يف احلسةةةةبان، لإلضةةةةافة إىل  
م بةةني األطةةراف وكةةل ممار ةةة تتبةةا فيمةةا  السةةياق“ كةةل اتىلةةاق الحةةق يةةرب 

املمار ةات ال حقةة قةد تسةتند إىل إعة انت   بعد. فتلةك االتىلاقةات أو 
ها يف أ  وقةةةةت مةةةةن  حيةةةةاة“ املعاهةةةةدة  وقةةةةت  تىلسةةةةأية جيةةةةوز تقةةةةدمي 

منظمة دولية عن موافقتها على االلتزام   عند إعراب دولة أو  عقدها، أو 
 . ( 167) أثناء تابيق املعاهدة يف   هبا، أو 

__________ 
)الوقت الذ  جيوز فيةه لةوغ إعة ن  4-4-2انظر املبدأ التوجيه   ( 165)  

 تىلسأ (.
فجةةةةةوة تىلتةةةةةل بةةةةةني تشةةةةةّ ل القةةةةةانون الةةةةةدويل  الواقةةةةةا أنةةةةةه ال توجةةةةةد ( 166)  

بةةني تىلسةةأه وتابيقةةه   ي ىلةةرتض تنىليةةذ القواعةةد أهنةةا قةةد  ضةةعت  وتابيقةةه، أو
ضةةةمنيا ، ويف هةةةذه احلالةةةة فإنةةةه  قةةةد ي ةةةون لةةةرحيا  أو للىلعةةةل للتىلسةةةأ، وهةةةو مةةةا

 S. Sur, in J. Combacau and S. Sur, Droitابيةق“  يتةدا ل مةا تةدابأ الت

international public, 9th ed., Paris, Montchrestien, 2010, p. 169 وذهب .
الةةبعز أيضةةا  إىل أبعةةةد مةةن ذلةةةك للتأكيةةد علةةى أن  القاعةةةدة القانونيةةة، منةةةذ 
إجيادهةةةةةةا وإىل حةةةةةةني تابيقهةةةةةةا علةةةةةةى احلةةةةةةاالت الىلرديةةةةةةة، هةةةةةة  مسةةةةةةألة تتعلةةةةةةق 

 A. J. Arnaud, “Le médium et le savant – signification“  للتىلسةأ

politique de l’interprétation juridique”, Archives de philosophie du 

droit, 1972, p. 165) (quoted by D. Simon in L’interprétation judiciaire 

des traités d’organisations internationales, Paris, Pedone, 1981, p. 7. 
فتواهةةةا  لدوليةةةة يف  هةةةذه اإلم انيةةةة األ ةةةأة أقةةةرت هبةةةا حم مةةةة العةةةدل ا  ( 167)  

   املركةةةةةةز الةةةةةةدويل ألفريقيةةةةةةا اجلنوبيةةةةةةة الغربيةةةةةةة بشةةةةةةأن    1950متوز/يوليةةةةةةه    11املؤر ةةةةةةة  
International Status of South-West Africa, Advisory Opinion: I.C.J. 

Reports 1950, pp. 128 et seq., in particular at pp. 135–136     التىلسةأات 
  -وإن ل ت ن قاطعةة يف معناهةا    -للت وك القانونية  ال  تعايها األطراف ذاهتا 

أعةةرب عنةةه السةةأ وىلةةر  والةةدوك، يف موقىلةةه  وذلةةك هةةو مةةا (25)
 املبني يف تقريره الرابا عن قانون املعاهدات، حيث أرار فيه إىل أن

 اإلع ن قد يقدم 
فيمةةةا بعةةةد يف إطةةةار  التتةةةديق، إ ، أو وقةةةت التوقيةةةا أو أثنةةةاء املىلاوضةةةات، أو
 .(168) املمار ة ال حقة“

االعتبارات العامة، فإن تقييةد تقةدمي  وبترف النظر عن هذه   ( 26) 
يةةنز عليةةه   اإلعةة انت التىلسةةأية بىلةةرتة زمنيةةة حمةةدودة، علةةى غةةرار مةةا 

يناةةو  علةةى ذلةةك العيةةب ا اةةأ    تعريةةف التحىلظةةات، مةةن رةةأنه أن 
املتمثةةةل يف عةةةدم اتسةةةاقه مةةةا املمار ةةةة. وإذا كانةةةت اإلعةةة انت تقةةةدم  

ت الدوليةةةةة عةةةةن  دول واملنظمةةةةا غالبةةةةا  يف اللحظةةةةة الةةةة  تعةةةةرب فيهةةةةا الةةةة 
 موافقتها على االلتزام، فإن األمر ليس كذلك يف مجيا األحوال. 

القيةد الةزمين  ومما يثأ الدهشة أن الةدول حتةاول االلتىلةاف علةى   ( 27) 
ك بتقةدميها يف بعةز األحيةان  املتعلق لحلق يف لةوغ التحىلظةات، وذلة 

حةدل مةث     بعد انقضاء األجل على أهنةا إعة انت تىلسةأية. وهةذا مةا 
معاهةةةدة حظةةةر  يف حالةةةة  اإلعةةة ن“ الةةةذ  قدمتةةةه يوغو ةةة فيا بشةةةأن  

وضةةا األ ةةلحة النوويةةة وغأهةةا مةةن أ ةةلحة التةةدمأ الشةةامل علةةى قةةاع  
اإلعة ن الةذ    ، أو ( 169) 1971لعام  لطن أرضها   واحملياات ويف البحار  

اتىلاقية لزل بشأن التح م يف نقةل النىلةاايت ا اةرة  قدمته متر بشأن  
. وقةةةةد أاثر كةةةةل مةةةةن  اإلع نةةةةني“  ( 170)  احلةةةةدود والةةةةتخلز منهةةةةا عةةةةرب 

احتجاجةةات األطةةراف املتعاقةةدة األ ةةرى مدفوعةةة بقيقةةة أن اإلع نةةني  
ومدفوعةةةة أيضةةةا ، يف احلالةةةة الثانيةةةة، بقيقةةةة أن  وةةةا يف الواقةةةا حتىلظةةةان،  

مةةن اتىلاقيةةة لزل )الةة  حتظةةر التحىلظةةات( تسةةمح للةةدول أبن    26املةةادة  
معينةةةةةةةة، فقةةةةةةةط  لةةةةةةةدى توقيعهةةةةةةةا    تتةةةةةةةوغ إعةةةةةةة انت، يف إطةةةةةةةار قيةةةةةةةود 

موافقتهةةةةةا عليهةةةةةا   قبوهلةةةةةا هلةةةةةا أو  تتةةةةةديقها علةةةةةى هةةةةةذه االتىلاقيةةةةةة أو  أو 
“. وا ةتدالال  للضةد، يتضةح  انضةمامها إليهةا  أتكيدها ه...  هلا أو  أو 

ت ةن اتىلاقيةة   أنه لو كان األمر يتعلق إبع انت تىلسأية حقيقية )ولو ل 
أن تقةةةةةدم هةةةةةذه    لإلم ةةةةةان حةةةةةددت أ  قيةةةةةد زمةةةةةين( ل ةةةةةان   لزل قةةةةةد 

اإلعةةةةةة انت يف أوقةةةةةةات أ ةةةةةةرى غةةةةةةأ حلظةةةةةة  التوقيةةةةةةا علةةةةةةى املعاهةةةةةةدة  
 املوافقة على االلتزام هبا.  أو 
اجلةدير للةذكر  لوف يف املمار ةة. ومةن  وهذا يف الواقا أمر مأ  (28)

هنةةةةا أن الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة عنةةةةدما تتةةةةوغ اعرتاضةةةةات علةةةةى  
تىلسةةأية لةةاغتها  تتةةدر عنهةةا ردود فعةةل جتةةاه إعةة انت   حتىلظةةات أو 

تاةةةةرح   منظمةةةةات متعاقةةةةدة أ ةةةةرى، فإهنةةةةا غالبةةةةا  مةةةةا  دول متعاقةةةةدة أو 
 

كبأة عندما تتضمن اعةرتاف أحةد األطةراف لاللتزامةات    إثباتية تناو  على قيمة 
الواقةا علةى اعتمدت احمل مةة يف   الواقعة عليه مبوجب لك من الت وك“؛ وقد 
بشةأن تىلسةأ انتةداهبا  1947و 1946إع انت ألدرهتا جنوب أفريقيا يف عام  

 .1920  لى أفريقيا اجلنوبية الغربية، وهو اتىلاق كان قد أبرم يف عامع
، .1Add-2و .177/4A/CN، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةة 1965وليةةةةةةةة ح ( 168)  
 .2، الىلقرة 49 ص
 أع ه. 149انظر احلارية  ( 169)  
  (170 ) 3XXVII. , chap.(footnote 37 above) ...Multilateral Treaties See . 
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وهلةةةةة  يوجةةةةد لل  . وال ( 171) بةةةةدورها تىلسةةةةأها ا ةةةةاص ألح ةةةةام املعاهةةةةدة 
   ةةةةةبب حيةةةةةول دون اعتبةةةةةار هةةةةةذه  املقرتحةةةةةات املضةةةةةادة“  األوىل أ 

إع انت تىلسأية حقيقية، على األقةل عنةدما ترمة  إىل إيضةاح معةه  
أهنةةةةا تتةةةةاغ   ؛ غةةةةأ ( 172) املعاهةةةةدة يف نظةةةةر لةةةةاحب اإلعةةةة ن وناةةةةاق  

 بابيعتها بعد التاريخ الذ  جيوز فيه تقدمي التحىلظات. 
يةةةدرو يف تعريةةةف عةةةام ويف ظةةةل هةةةذه الظةةةروف، يتعةةةذر أن  (29)

تىلسةةةأية حتديةةةد للوقةةةت الةةةذ  ينبغةةة  أن تتةةةدر فيةةةةه لإلعةةة انت ال
 اإلع انت. هذه
ض املبةةدأ التةةوجيه  ومةةا ذلةةك، تؤكةةد اللجنةةة أن عةةدم تعةةر  (30)
للوقةةت الةةةذ  ينبغةة  إلةةةدار اإلعةة ن التىلسةةةأ  فيةةه، حرلةةةا   1-2

 على عدم تقييد حرية الدول واملنظمات الدولية يف التتةرف تقييةدا  
ينبغ  أن يعتةرب  داع  له وعلى عدم االىلة املمار ة املستقرة، ال ال

ا ةبة. وحةى تشجيعا  على لوغ هذه اإلعة انت يف أوقةات غةأ من
غةةأ ملزمةةة للةةدول  (173)كةةون اإلعةة انت التىلسةةأية  البسةةياة“  مةةا

يةةؤد   املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة األ ةةرى، فةةإن هةةذا التوجةةه قةةد
هةةذه اإلعةة انت وي ةةون متةةدرا  للتةةعولت.  إىل إ ةةاءة ا ةةتعمال

ولةةت يف ذلةةك، تقتضةة  السيا ةةة احل يمةةة أن يتجنةةب األطةةراف يف 
التىلسأية غأ املرغوبة عن طريةق اهدة من املعاهدات اإلع انت مع

هةةو  وضةةا قيةةد زمةةين حيةةدد الوقةةت الةةذ  مي ةةن إلةةدارها فيةةه، كمةةا
 (174)1982ار لعةام احلال مث   يف اتىلاقية األمم املتحةدة لقةانون البحة 

اتىلاقيةةةة لزل بشةةةأن الةةةتح م يف نقةةةل النىلةةةاايت ا اةةةرة والةةةتخلز و 
 .(175)1989لعام  منها عرب احلدود

__________ 
 Greig, “Reservations: equity as aا الشةةةأن   انظةةر يف هةةةذ  ( 171)  

balancing factor?” (footnote 28 above), pp. 24 and 42–45  وانظةر، بوجةه .
( والةذ  يشةأ إىل ردود فعةل  p. 43 اص، املثال الذ  ا تشهد به هذا املؤلف ) 

  مةن اتىلاقيةة فيينةا   27مةن املةادة    3هولندا على حتىلظات البحرين وقار علةى الىلقةرة  
لثانيةةةةةة مةةةةةن  للع قةةةةةات الدبلوما ةةةةةية وإىل  التىلسةةةةةأ املضةةةةةاد“ للمةةةةةادتني األوىل وا 

الةذ  قدمتةه الةةوالايت املتحةدة األمري يةةة  معاهةدة عةدم انتشةةار األ ةلحة النوويةةة 
 Unitedمةةةن إعةةة ن إيااليةةا املتعلةةةق بتلةةةك املعاهةةدة )   8يف رد فعلهةةا علةةةى البنةةد  

Nations, Treaty Series, vol. 729, p. 287 ) . 
 والتعليق عليه. 2-9-2املبدأ التوجيه   أيضا  انظر  ( 172)  
يف مقابةةةةةةةةةةل اإلعةةةةةةةةةة انت التىلسةةةةةةةةةةأية املشةةةةةةةةةةروطة موضةةةةةةةةةةوع املبةةةةةةةةةةدأ  ( 173)  

 .4-1 التوجيه 
هالة  تسةتبعد التحىلظةات  دولةة مةن    309   ال متنا املادة  310املادة  ( 174)  

*،  ليهةةةا االنضةةةمام إ  التتةةةديق عليهةةةا أو  عنةةةد توقيةةةا هةةةذه االتىلاقيةةةة أو أن تتةةةدر،  
تسةةميتها، مسةةتهدفة بةذلك، مةةن بةةني   تها أو بيةةاانت، أاي  كانةةت لةيغ  إعة انت أو 

أمةةور أ ةةرى، حتقيةةق التنا ةةق بةةني قوانينهةةا وأنظمتهةةا وبةةني أح ةةام هةةذه االتىلاقيةةة،  
تعةةةةديل األثةةةةر   البيةةةةاانت هإىل  ا ةةةةتبعاد أو  علةةةةى أن ال ترمةةةة  هةةةةذه اإلعةةةة انت أو 
 يقها على تلك الدولة“. القانون ألح ام هذه االتىلاقية عند تاب 

ال جيةةةةوز هإلةةةةدار حتىلظةةةات علةةةةى هةةةةذه االتىلاقيةةةةة  -1   26املةةةادة  ( 175)  
مةةن هةةذه املةةادة أ   1ال متنةةا الىلقةةرة  -2وضةةا ا ةةتثناءات مةةن أح امهةةا .  أو

توقيعهةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةةدىمنظمةةةةةةةةةة للت امةةةةةةةةل السيا ةةةةةةةةة  و/أو االقتتةةةةةةةةاد ،  دولةةةةةةةةة أو
أتكيةةدها  فقتهةةا عليهةةا أوموا قبوهلةةا هلةةا أو تتةةديقها علةةى هةةذه االتىلاقيةةة أو أو

مي ةةةن أن يسةةةتخلز مةةةن عةةةدم تعةةةرض املبةةةدأ   ومةةةا ذلةةةك، ال  ( 31) 
للوقةةت الةةذ  جيةةوز فيةةه لةةوغ اإلعةة ن التىلسةةأ  أن    2-1التةةوجيه   

 تاغ يف أ  وقت  اإلع انت التىلسأية مي ن يف مجيا احلاالت أن ت 
 ؛(176)قد متنعه رمسيا  املعاهدة ذاهتا من جهة، ألن هذا ما - 
ال ألن تتةوغ دولةة جمة  ومن جهةة أ ةرى، ألنةه يبةدو أنةه ال - 
يف أ  حلظة من عمةر  (177)مشروطا  منظمة دولية إع ان  تىلسأاي   أو

املعاهةةةدة  إن التسةةةاهل هبةةةذه الاريقةةةة جيعةةةل قةةةدرا  غةةةأ مقبةةةول مةةةن 
 ى وجود ونااق االلتزامات ال  تىلرضها املعاهدة؛الشك خييم عل

وأ ةأا ، حةةى اإلعة انت التىلسةةأية البسةياة فهةة  مي ةةن أن  - 
يف أ  وقت وتعدَّل فقط يف حةدود عةدم قبوهلةا قبةوال  لةرحيا   تتاغ

املنظمةةةةةات املتعاقةةةةةدة األ ةةةةةرى يف  مةةةةةن جانةةةةةب الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة أو
  قا  ح ميا  لتاحلها.عدم إنشاء تلك اإلع انت إغ املعاهدة أو

مةةن دليةةل املمار ةةة  2وهةةذه مسةةائل   توضةةيحها يف اجلةةزء  (32)
 .(178)انت التىلسأيةاملتعلق بتوغ التحىلظات واإلع 

يناةةةو  إط قةةةا  علةةةى  ومةةةن املسةةةلم بةةةه أن هةةةذا التعريةةةف ال (33)
اآلاثر املرتتبةة عليهةا،  ح م مسبق بشأن لحة هةذه اإلعة انت أو

ال  تتخذ يف حالة التحىلظات ت ون واجبة وأن نىلس االحتياطات  
يتعلق لإلع انت التىلسأية  إن التعريف املقرتح  التابيق أيضا  فيما

خيةةل جبةةواز هةةذه اإلعةة انت وآباثرهةةا مةةن حيةةث القواعةةد الواجبةةة  ال
 التابيق عليها. 

ويف ضةةةةةةوء هةةةةةةذا التعليةةةةةةق، فةةةةةةإن التعريةةةةةةف الةةةةةةوارد يف املبةةةةةةدأ  (34)
ة، علةى ميةزة مزدوجةة ل ونةه رأ  اللجنة  يناةو ، يف 2-1التةوجيه  

يسةةمح بتمييةةز اإلعةة انت التىلسةةأية بوضةةوح عةةن التحىلظةةات، مةةن 
عةةةة انت التىلسةةةةأية عةةةةن غأهةةةةا مةةةةن اإلعةةةة انت انحيةةةةة، ومتييةةةةز اإل

يتعلةةةق لملعاهةةةدة، مةةةن انحيةةةة أ ةةةرى، مةةةا   االنىلراديةةةة التةةةادرة فيمةةةا
اتلةةف  كونةةه يف الوقةةت نىلسةةه تعريىلةةا  عامةةا  للقةةدر ال ةةايف لشةةمول

 .(179)فئات اإلع انت التىلسأية

 
بيةةةاانت، أاي  كانةةةت  *، مةةةن إلةةةدار إعةةة انت أوضةةةمامها إليهةةةاان الرمسةةة  هلةةةا أو
تسةةةةميتها، بغيةةةةة القيةةةةام، مةةةةن بةةةةني مجلةةةةة أمةةةةور، بتنسةةةةيق قوانينهةةةةا  لةةةةياغتها أو

وأنظمتهةةةا مةةةا أح ةةةام هةةةذه االتىلاقيةةةة، بشةةةرط أال تسةةةتهدف هةةةذه اإلعةةة انت 
 ية ألح ةام هةذه االتىلاقيةة مةن االنابةاق علةىالبياانت ا تبعاد اآلاثر القانون أو

 تعديل هذه اآلاثر“. تلك الدولة، أو
أعةة ه. انظةةر أيضةةا   175و 174انظةةر املثةةالني الةةواردين يف احلارةةيتني  ( 176)  

 والتعليق عليه. 5-3املبدأ التوجيه  
 والتعليق عليه. 4-1انظر املبدأ التوجيه   ( 177)  
)الوقةت الةذ  جيةوز فيةه  4-4-2 انظر بوجه  اص املبدأ التوجيه  ( 178)  

 لوغ إع ن تىلسأ ( والتعليق عليه.
ل ط ع على طرق إجراء هذا التمييز، انظر املبادئ التوجيهية من  ( 179)  

 .3-3-1إىل  1-3
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 اإل الانت التف ريية ال  تصاغ يصووة مشرتتة 1-2-1
منظاةةةةات ةوليةةةةة يف  ةةةةوغ  اشةةةةرتاك  ةةةةدة ةول اوال يةةةةؤثر  

 اإل الن التف ريي يف الطايع االنفراةي هلذا اإل الن التف ريي.
 التعليق 

اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية، رةةةةأهنا رةةةةأن التحىلظةةةةات، مي ةةةةن أن   ( 1) 
ة.  املنظمةةات الدوليةة  أكثةةر مةةن الةةدول أو  ك يف لةةوغها اثنتةةان أو تشةةرت 

ف هبةةةةةةذه اإلم انيةةةةةةة  الةةةةةةذ  يعةةةةةةرت   5-1-1غةةةةةأ أن املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   
يتعلةةةةق للتحىلظةةةةات يبةةةةدو وكأنةةةةه عنتةةةةر مةةةةن عنالةةةةر التاةةةةوير   فيمةةةةا 

توجةةةد هبةةةذا التةةةدد أيةةةة  ةةةابقة   التةةةدرجي  للقةةةانون الةةةدويل، حيةةةث ال 
ة،  تعلةق لإلعة انت التىلسةأي ي  . واحلال ليس كةذلك فيمةا ( 180) واضحة 

 حيث يندرو لوغها بتورة مشرتكة يف إطار القانون املوجود. 
يف حالةةةة التحىلظةةةات، أن تقةةةوم عةةةدة   ينةةةدر، كمةةةا  وللىلعةةةل، ال  (2)

متشةةةاهبة   دول للتشةةةاور فيمةةةا بينهةةةا قبةةةل لةةةياغة إعةةة انت متاابقةةةة أو 
 انت  جةةدا . وكةةان هةةذا هةةو احلةةال، مةةث  ، للنسةةبة إىل العديةةد مةةن اإلعةة 

،  ( 181) 1990التىلسةةأية الةة  لةةاغتها بلةةدان  ال تلةةة الشةةرقية“ قبةةل عةةام  
يتعلةق   أية ال  ألدرهتا بلدان الشةمال األورويب فيمةا واإلع انت التىلس 
، واإلعةة انت الةة  ألةةدرهتا ثةة ل عشةةرة دولةةة مةةن  ( 182) بعةةدة اتىلاقيةةات 

اتىلاقيةةة حظةةةر ا ةةةتحدال  أعضةةاء اجلماعةةةة األوروبيةةةة عنةةد التوقيةةةا علةةةى  
  األ ةةةلحة ال يميائيةةةة وتةةةدمأ تلةةةك األ ةةةلحة   إنتةةةاو وختةةةزين وا ةةةتعمال و 

 يل    لتتديق عليها، وجاء فيها ما وأكدهتا لدى ا   1993لعام  
تقةةوم هكةةل دولةةة ، بولةةىلها دولةةة عضةةوا  يف اجلماعةةة األوروبيةةة، بتنىليةةذ أح ةةام   

  اتىلاقيةةةةة حظةةةةر األ ةةةةلحة ال يميائيةةةةة، وذلةةةةةك طبقةةةةا  اللتزاماهتةةةةا النارةةةةئة عةةةةن قواعةةةةةد 
 . ( 183) املعاهدات املنشئة للجماعات األوروبية للقدر الذ  تنابق به هذه القواعد 

جةةةةرى حةةةةى اآلن يف جمةةةةال  الوقةةةةت نىلسةةةةه، و  فةةةةا  ملةةةةا ويف (3)
التحىلظةةةات، لةةةدرت أيضةةةا  إعةةة انت مشةةةرتكة فعةةة  ، لةةةاغتها يف 
لةةةةةك واحةةةةةد  اجلماعةةةةةةة االقتتةةةةةادية األوروبيةةةةةة هاالحتةةةةةةاد األورويب 

ها تلك الدول األعضاء وحدها. لاغت ضاء“ أوودوهلا األع   حاليا  
 يل   يتعلق مبا وقد جرى هذا بتورة  الة فيما

مةةةن بروتوكةةول عةةةام  1-النظةةر يف إم انيةةة قبةةةول املرفةةق جةةيم - 
،  تىلةةةاق املتعلةةةق ل ةةةتأاد املةةةواد الرتبويةةةة والعلميةةةة والثقافيةةةةل 1976
 ؛(184)1950تشرين الثان/نوفمرب  22املؤر  

__________ 
 .5-1-1التعليق على املبدأ التوجيه  من  (3انظر الىلقرة ) ( 180)  
 روس اي وبةةةيانظةةةر مةةةث   إعةةة انت االحتةةةاد الرو ةةة  وأوكرانيةةةا وبلغةةةار  ( 181)  

  مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا للع قةةات 50و 48ورومانيةةا ومنغوليةةا وهنغةةاراي بشةةأن املةةادتني 
الدبلوما ةةية )كةةول لةةاغت حتىلظةةا  لةةرحيا ، أمةةا إعةة ن فييةةت انم فتتسةةم لةةياغته  

(،  Multilateral Treaties ... (footnote 37 above), chap. III.3للغمةةوض( ) 
بانيةةا وأوكرانيةةا وبلغةةاراي وبولنةةدا وبةةي روس ورومانيةةا  وأل إعةة انت االحتةةاد الرو ةة    أو 

 (. ibid., chap. XVI.1بشأن املادة السابعة من اتىلاقية احلقوق السيا ية للمرأة ) 
انظةةةر مةةةث   إعةةة انت آيسةةةلندا والةةةدامنرك والسةةةويد وفنلنةةةدا والنةةةرويج  ( 182)  

 (.ibid., chap. III.6من اتىلاقية فيينا للع قات القنتلية ) 22بشأن املادة 
  (183 ) 3XXVI. , chap.Ibid.. 
  (184 ) 5XIV. , chap.Ibid.. 

تحةةةدة اإلطاريةةةة بشةةةأن تغةةةأ املنةةةا ، يةةةة األمةةةم املتنىليةةةذ اتىلاق - 
 ؛(185)1992أاير/مايو  9املؤر ة 
 5تنىليةةةةةةذ االتىلاقيةةةةةةة املتعلقةةةةةةة للتنةةةةةةوع البيولةةةةةةوج ، املؤر ةةةةةةة  - 

 ؛(186)1992حزيران/يونيه 
تتضمنه اتىلاقية األمةم املتحةدة لقةانون  اتىلاق تنىليذ ماتنىليذ  - 

 ةةام بشةةأن أح مةةن 1982يسةةمرب كةةانون األول/د  10البحةةار املؤر ةةة 
حىلةةةةةةةظ وإدارة األرلةةةةةةةدة السةةةةةةةم ية املتدا لةةةةةةةة املنةةةةةةةاطق واألرلةةةةةةةدة 

 ؛(187)1995آب/أغساس  4املؤر   السم ية ال ثأة االرحتال،
تنىليةةةةةةذ اتىلاقيةةةةةةة منظمةةةةةةة التةةةةةةحة العامليةةةةةةة اإلطاريةةةةةةة بشةةةةةةأن  - 

 .(188)2003أاير/مايو  21املؤر ة  ،م افحة التبن
مةاد مشةروع مبةدأ تربر من لب أوىل اعتوهذه  وابق فعلية  (4)

    يتعلةةةةق لإلعةةةة انت التىلسةةةةأية مشةةةةابه للمبةةةةدأ التةةةةوجيه تةةةةوجيه
 املتعلق للتحىلظات. 1-1-5
وكمةةةةا هةةةةو الشةةةةأن للنسةةةةبة للتحىلظةةةةات، جيةةةةب أن ي ةةةةون  (5)

مىلهومةةةةةةةا ، أوال ، أن إم انيةةةةةةةة هةةةةةةةةذا التةةةةةةةوغ املشةةةةةةةرتك لإلعةةةةةةةة انت 
يهةةةا لقةةةانون الةةةذ  يسةةةر  علمي نهةةةا أن ختةةةل للنظةةةام ا التىلسةةةأية ال

، واثنيةةا ، أن (189)حةةد كبةةأ  الاةةابا االنىلةةراد “والةةذ  حي مةةه إىل 
 (190)1-2-1أداة العاةةةةةف  أو“ املسةةةةةتخدمة يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  

تسةتبعد إم انيةة لةوغ اإلعةة انت التىلسةأية بتةورة مشةرتكة مةةن  ال
أكثةةةر ومةةةةن جانةةةب منظمةةةة دوليةةةة واحةةةةدة  جانةةةب دولةةةة واحةةةدة أو

ذلك، فقد أهنا تعين  و/أو“. وما  وينبغ  أن يىلهم منها    أكثر، أو
 . (191)جتعل النز ثقي   للغاية رأت اللجنة أن هذه التيغة قد

 1-2-1و 5-1-1وإن تشةةابه لةةيغ  املبةةدأين التةةوجيهيني  (6)
يعةين مةا ذلةك أن نىلةس النظةةام القةانون ينابةق علةى اإلعةة انت  ال

جهةةةة، وعلةةةى التحىلظةةةات  التىلسةةةأية املتةةةاغة بتةةةورة مشةةةرتكة، مةةةن
جلهةةة األ ةةرى. وعلةةى األ ةةز، قةةد تةةاغة بتةةورة مشةةرتكة، مةةن اامل

ي ةةةةةةةةون إلم انيةةةةةةةةة لةةةةةةةةوغ اإلعةةةةةةةة انت التىلسةةةةةةةةأية رةةةةةةةةىلواي  وعةةةةةةةةدم 
ذلةةك يف لةةوغ التحىلظةةات أتثةةأ علةةى ذلةةك النظةةام. غةةأ أن  جةةواز

هةةةةةةذه املشةةةةةة لة تتعلةةةةةةةق جبةةةةةةوهر القةةةةةةانون املنابةةةةةةةق ولةةةةةةيس بتعريةةةةةةةف 
 اإلع انت التىلسأية.

ىل  يةةةةدعو إ  إذا كةةةةان هنةةةةاك مةةةةا   تسةةةاءلت اللجنةةةةة أيضةةةةا  عمةةةةا و  (7)
املنظمةةات املتعاقةةدة   بةةث إم انيةةة أن تقةةوم مجيةةا الةةدول املتعاقةةدة أو 

__________ 
  (185 ) 7XXVII. , chap.Ibid.. 
  (186 ) 8XXVII. , chap.Ibid.. 
  (187 ) 7XXI. , chap.Ibid.. 
  (188 ) 4IX. , chap.Ibid.. 
 .5-1-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  8انظر الىلقرة ) ( 189)  
 منظمات دولية“. أو عدة دول  ( 190)  
 .5-1-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  9انظر الىلقرة ) ( 191)  



 69 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

 ةيىلقد    بتوغ إع ن تىلسأ  مشرتك، وعما إذا كان التىلسأ املقرتح 
يف هذه احلالة طابعه االنىلراد  ليتبح إجراء  مجاعيا  حقةا . و لتةت  

الةواردة يف املبةدأ  اللجنة إىل أن احلال ليس كذلك  إن لىلظةة  عةدة“  
تستبعد هةذه اإلم انيةة، وهة  إم انيةة تغايهةا يف   1-2-1التوجيه  

مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا    31)أ( مةةن املةةادة  3)أ( و 2مجيةةا األحةةوال الىلقةةرتن  
املتعلقتةةةةان لالتىلاقةةةةات اإلضةةةةافية ذات التةةةةلة    1986و   1969ام   لعةةةة 

 تابيقها.  بتىلسأ املعاهدة أو 
  الانت التف رييةالتاييز ي  التحفظات واإل 1-3

إ ةةةالانا  حيةةةدلة طةةةايع اإل ةةةالن االنفةةةراةي، يو ةةةفه حتفظةةةاا او 
 تف ريايا، ابألثر القانون الذي يقصد  احب اإل الن إحداثه.

 التعليق 
أن  2-1و 1-1بةةةةةةةني املقارنةةةةةةةة بةةةةةةةني املبةةةةةةةدأين التةةةةةةةوجيهيني ت (1)

اإلعةة انت التىلسةةأية تتميةةز أ ا ةةا  عةةن التحىلظةةات لهلةةدف الةةذ  
املنظمةة  املنظمة الدولية ال  تقدمها  إن الدولة أو لدولة أوتنشده ا
تعةديل األثةر القةانون  دف بتوغ التحىلظ إىل ا ةتبعاد أوالدولية هت

يتعلةق بةبعز  ألح ام معينة من املعاهدة )أو للمعاهدة ك ةل فيمةا
ددة( جتاههةةةا؛ وهتةةةدف بتةةةوغ اإلعةةة ن التىلسةةةأ  إىل اجلوانةةةب احملةةة 
الناةةةةةةةاق الةةةةةةةذ  تنسةةةةةةةبه للمعاهةةةةةةةدة  أو حتديةةةةةةةد املعةةةةةةةه توضةةةةةةةيح أو

 ألح ام معينة من أح امها. أو
 وبعبارة أ رى، (2)

يتوقةةف تتةةةنيف اإلعةة ن االنىلةةةراد  علةةةى أنةةه حتىلةةةظ علةةةى  - 
تعةةديل األثةةر القةةانون ألح ةةام معينةةة  إذا كةةان هدفةةه ا ةةتبعاد أو مةةا

املنظمةةةة الدوليةةةة التةةةادر  مةةةن املعاهةةةدة يف تابيقهةةةا علةةةى الدولةةةة أو
 ع ن؛عنها اإل
ويتوقف تتنيف اإلعة ن االنىلةراد  علةى أنةه إعة ن تىلسةأ    - 

الناةاق الةذ  ينسةبه   توضةيح املعةه أو  إذا كان هدفه حتديةد أو  على ما 
 أح امها. إىل أح ام معينة من  لاحب اإلع ن إىل املعاهدة أو 

يؤكةده االجتهةاد القضةائ . فعلةى  ةبيل املثةال، يف  ا ماوهذ (3)
،  تقةةةةر احمل مةةةةة هاألوروبيةةةةة حلقةةةةوق سةةةةراضةةةةد  وي بليلةةةةوسقضةةةةية 

النيةةة اإلنسةان ، مثلهةةا مثةل اللجنةةة واحل ومةة، بضةةرورة التحقةق مةةن 
. وكةةةةةةذلك، يف (192)* ألولئةةةةةةك الةةةةةةذين لةةةةةةاغوا اإلعةةةةةة ن“األلةةةةةةلية

بةةني اململ ةةة املتحةةدة القضةةية املتعلقةةة بتعيةةني حةةدود اجلةةرف القةةار  
، الىلرنسةةةةةية لربياانيةةةةةا العظمةةةةةى وأيرلنةةةةةدا الشةةةةةمالية وبةةةةةني اجلمهوريةةةةةة

الىلرنسةية أنةه بغيةة حتديةد طةابا  -اعتربت هيئة التح ةيم اإلن ليزيةة 
التحىلظةةات واإلعةةة انت الةةة  ألةةةدرهتا فرنسةةةا فيمةةةا يتتةةةل لتىلاقيةةةة 

عرفةة ، فإن  املسألة املاروحة تتمثةل يف م1958اجلرف القار  لعام 
__________ 

  (192 ) , Belilos v. SwitzerlandEuropean Court of Human Rights, 

Judgment of 29 April 1988, Series A: Judgments and Decisions, vol. 132, 

pp. 23–24, para. 48. 

يتعلةةةق  * اجلمهوريةةةة الىلرنسةةةية واململ ةةةة املتحةةةدة فيمةةةانةةةوااي كةةةل مةةةن
 .(193)قاهتما القانونية مبوجب االتىلاقية“بع 
وهةةةةذا التمييةةةةز واضةةةةح متامةةةةا  مةةةةن حيةةةةث املبةةةةدأ، ومةةةةا ذلةةةةك  (4)

يتةةةعب وضةةةعه موضةةةا التنىليةةةذ، وذلةةةك علةةةى وجةةةه ا تةةةوص ألن 
إهنةةةةا  الةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةة قلمةةةةا تىلتةةةح عةةةةن مقالةةةدها، بةةةةل
تشة ل  جتتهد أحياان  يف متويههةا، وألن املتةالحات املسةتخدمة ال

ا  كافيا  لتمييزها. والغرض من هذا الىلرع من دليل املمار ة هو معيار 
اإليضةةةاحات بشةةةأن القواعةةةد املوضةةةوعية الةةة  ينبغةةة  إعاةةةاء بعةةةز 

 تابيقها للتمييز بني التحىلظات واإلع انت التىلسأية.
يقتضةيه   ما مراعةاة مةا جيهية قابلة ل ناباق،  وهذه املبادئ التو  (5)

ني اإلعة انت التىلسةأية  ام جدا  أيضا  بة ، على التمييز اهل ا ت ف احلال 
البسةةةةياة واإلعةةةة انت التىلسةةةةأية املشةةةةروطة الةةةةذ  يسةةةةتند هةةةةو اآل ةةةةر،  

، إىل نيةة لةاحب اإلعة ن  يف  4-1حسبما يتبني من املبدأ التةوجيه   
اإلعة ن إىل تىلسةأ املعاهةدة، ول نةه يف  كلتا احلةالتني يهةدف لةاحب  

 ملشةاركته يف املعاهةدة، يف حةني  جيعل مةن تىلسةأه رةرطا   احلالة األوىل ال 
أية املشةةةروطة، فتةةةله  مي ةةةن، يف حالةةةة اإلعةةة انت التىلسةةة  أن تىلسةةأه ال 

 عن التعبأ عن موافقته على االلتزام هبا. 
 يةاسلوب التاييز ي  التحفظات واإل الانت التف ري  1-3-1

إ ا تةةان اإل ةةالن االنفةةراةي الةةذي تصةةوغه ةولةةة   لتحديةةد مةةا  
إ ةالانا   شأن إحدى املعاهدات يشةك  حتفظةاا او منظاة ةولية ي  او 

ن حب ةةةر نيةةةة وفقةةاا للاعةةةىن املعتةةةاة  تف ةةريايا، ينب ةةة  تف ةةةري اإل ةةال 
الةةذي ينب ةة  إ طةةاؤه ملصةةطلحاته، ي يةةة ان حتةةدلة مةةر خاللةةه نيةةة  

 ل  يتعلق هبا اإل الن.  احبه، يف ضوء املعاهدة ا 
 التعليق 

الةة   الاريقةةةن يتمثةةل موضةةوع هةةذا املبةةدأ التةةوجيه  يف بيةةا (1)
إذا كةةةةةان اإلعةةةةة ن االنىلةةةةةراد  حتىلظةةةةةا   ينبغةةةةة  اتباعهةةةةةا لتحديةةةةةد مةةةةةا

إعةةةة ان  تىلسةةةةأاي . وهلةةةةذه املسةةةةألة أويةةةةة كبةةةةأة، ذلةةةةك أنةةةةه، وفقةةةةا   أم
 ، ف ل  االمسية“ مستبعدة.(194)لتعريف هذه الت وك

، يتمثةةةةل املعيةةةةار  3-1يوضةةةحه املبةةةةدأ التةةةوجيه    وبسةةةب مةةةةا  ( 2) 
املنظمةةةة   القةةةانون الةةةذ  تنةةةو  الدولةةةة أو ثةةةر  األ ا ةةة  للتمييةةةز يف األ 

مةن رةك للتةايل   الدولية ال  تتدر اإلع ن االنىلةراد  إحداثةه. ومةا 
يف أنةةه ينبغةة  حتديةةد نيةةة لةةاحب اإلعةة ن عنةةد لةةوغه لةةه  هةةل كةةان  

تعةةديل األثةةر القةةانون ألح ةةام معينةةة مةةن املعاهةةدة   يقتةةد ا ةةتبعاد أو 
__________ 

  (193 ) concerning the  Case, 1977June  30Arbitral decision of 

delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom … 

(see footnote 24 above), p. 28, para. 30. 
اللةةةةةةذين يعرفةةةةةان الةةةةةةتحىلظ  2-1و 1-1انظةةةةةر املبةةةةةةدأين التةةةةةوجيهيني  ( 194)  

 علةةةةةةةى حنةةةةةةةةو لةةةةةةةريح عةةةةةةةن لةةةةةةةةيغتهما واإلعةةةةةةة ن التىلسةةةةةةةأ  تعريىلةةةةةةةةا  مسةةةةةةةتق   
بيةةد أنةةه ال ُيسةةتخلز مةةن ذلةةك أنةةه ال فائةةدة للتةةيغة والتسةةمية تسةةميتهما.  أو

 (.2-3-1ألغراض التمييز )انظر املبدأ التوجيه  
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ب احملةةةةددة( جتاهةةةةه،  وانةةةة يتعلةةةةق بةةةةبعز اجل  )أو للمعاهةةةةدة ك ةةةةل فيمةةةةا 
الناةةةةاق الةةةةذ  يعايةةةةه   توضةةةةيح املعةةةةه أو  كةةةةان يقتةةةةد حتديةةةةد أو  أم 

ألح ةةام معينةةة مةةن أح امهةةاا فىلةة  احلالةةة األوىل حنةةن   للمعاهةةدة أو 
 . ( 195) يف احلالة الثانية فنحن أمام إع ن تىلسأ   أمام حتىلظ؛ أما 

ولقةد جةةرى التسةا ل يف املؤلىلةةات، يف إطةار الةةرد علةى هةةذه  (3)
عما إذا كان من امل ئم تابيق  ا تبةار ذايت“ )مةا الةذ   ة،األ ئل
 ا تبةةةةةةةةةار موضةةةةةةةةةوع “  لةةةةةةةةةاحب اإلعةةةةةةةةة ن أن يقولةةةةةةةةةها( أم أراد
لاحب اإلع نا(. وتةرى اللجنةة أن  فعلهالذ    ماد “ )ما أو

هةذا بةةديل زائةف. فعبةةارة  هتةةدف بةه“، الةةواردة يف تعريةف كةةل مةةن 
ة أن األثةةةةر اطالتحىلظةةةةات واإلعةةةة انت التىلسةةةةأية، تعةةةةين ب ةةةةل بسةةةة 
اإلعةةة ن قةةةد  القةةةانون الةةةذ  تنشةةةده اجلهةةةة الةةة  تتةةةوغ الةةةتحىلظ أو

يتسةةه حتقيقةةه أل ةةباب اتلىلةةة )عةةدم اجلةةواز، اعرتاضةةات الةةدول  ال
يعةين علةى اإلطة ق  واملنظمات املتعاقةدة األ ةرى(؛ ول ةن ذلةك ال

مي ةن  أن اال تبار الذايت هو وحده اال تبار الواجب التابيةق، فة 
حتليةةةةةةل موضةةةةةةوع  لةةةةةة اثر احملتملةةةةةةة  دف املنشةةةةةةود إالهلةةةةةة أن حيةةةةةةدد ا

لإلعةةة ن. وألغةةةراض حتديةةةد الابيعةةةة القانونيةةةة إلعةةة ن يتةةةاغ فيمةةةا 
يتتةةةل مبعاهةةةدة مةةةن املعاهةةةدات، ي مةةةن املعيةةةار احلا ةةةم يف النتيجةةةة 
الىلعلية ال  تنجم )أو كانت لتنجم( عن العمل به  إذا كان يىلض  

ا تبعاد األثةر القةانون  وأ )أو كان من رأنه أن يىلض ( إىل تعديل
ألح ةةةام معينةةةة مةةةن أح امهةةةا، فةةةإن األمةةةر يتعلةةةق يف  للمعاهةةةدة أو

تسةةةةميته“؛ وإذا كةةةةان  هةةةةذه احلالةةةةة بةةةةتحىلظ  أاي  كانةةةةت لةةةةيغته أو
النااق الذ  يسةنده مقدمةه  اإلع ن يقتتر على توضيح املعه أو

 إىل أح ةةام معينةةة منهةةا، فةةإن األمةةر يتعلةةق إبعةة ن إىل املعاهةةدة أو
 ىلسأ .ت
وينبغةة  االناةة ق مةةن مبةةدأ أن اهلةةدف املنشةةود يتجسةةد يف  (4)

نةةةز اإلعةةة ن. فاملشةةة لة هةةة  إذن مشةةة لة تقليديةةةة إىل حةةةد بعيةةةد 
وتتمثةل يف التىلسةأ.  إن إدراك املضةمون احلقيقة  لإلعة انت الة  
تتةةةةدرها الةةةةدول لةةةةدى التتةةةةديق علةةةةى معاهةةةةدة متعةةةةددة األطةةةةراف 

تتسم عادة للتعقد، هة  مسةألة  تاالنضمام إليها، وه  إع ان أو
 . (196)ا تنباط جيب معاجلتها لللجوء إىل قواعد التىلسأ العادية“

ول تةةةرتدد بعةةةز احملةةةاكم الدوليةةةة يف تابيةةةق القواعةةةد العامةةةة  (5)
. غةةةأ أن اللجنةةةة تةةةرى أن (197)لتىلسةةةأ املعاهةةةدات علةةةى التحىلظةةةات

مي ةةةةةن  هةةةةةذه القواعةةةةةد، وإن كانةةةةةت تعاةةةةة  إيضةةةةةاحات مىليةةةةةدة، ال
__________ 

  (195 )  Einseitige Interpretationserklärungen …See also Heymann, 

(footnote 147 above), pp. 88–92, and Riquelme Cortado, Las reservas a 

los tratados, … (footnote 150 above), pp. 37–39. 
  (196 ) M. Coccia, “Reservations to multilateral treaties on human 

rights”, California Western International Law Journal, vol. 15 

(1985), p. 10. 
  (197 ) Restrictions to urt of Human Rights, American Co-See Inter

the Death Penalty (arts. 4(2) and 4(4) of the American Convention on 

Human Rights), Advisory Opinion OC-3/83 of 8 September 1983, 

Series A: Judgments and Opinions, No. 3, para. 62. 

ابيقها ب ل بساطة على التحىلظات واإلع انت التىلسةأية ب ةم ت
مي ةةةن تابيةةةق القواعةةةد السةةةارية علةةةى التةةة وك  طابعهةةةا ا ةةةاص  ال

 .(198)من دون تو   احلذر ال زم انىلراديةعلى ل وك  التعاهدية
رت بةةذلك مةةؤ را  حم مةةة العةةدل الدوليةةة خبتةةوص  (6) وقةةد ذكةةّ

 لزامية واليتها اإلاإلع انت املتعلقة بقبول 
من النظام  36إن النظام املتتل بتىلسأ اإلع انت التادرة مبوجب املادة   

األ ا ةةة  لةةةيس ماابقةةةا  لنظةةةام تىلسةةةأ املعاهةةةدات الةةةذ  وضةةةعته اتىلاقيةةةة فيينةةةا 
جيةةوز تابيةةق أح ةةام تلةةك  لقةةانون املعاهةةدات ه...  وتشةةأ احمل مةةة إىل أنةةه ال

ريةةد مةةن نوعةةه للقبةةول الاةةابا الىل اتىلاقهةةا مةةا باريةةق القيةةاس وبقةةدر االتىلاقيةةة إال
 .(199)االنىلراد  ل تتاص احمل مة

وتةةدرك اللجنةةة أن تلةةك اإلعةة انت ختتلةةف يف طابعهةةا عةةن  (7)
التحىلظةةةةات واإلعةةةة انت التىلسةةةةأية. غةةةةأ أنةةةةه للنظةةةةر إىل لةةةةوغها 
بتةةورة انىلراديةةة فيمةةا يتتةةل بةةنز تعاهةةد ، فهةة  تشةةرتك معهةةا يف 

لتحةةذير الةةذ  ور  مراعةاة ايبةدو مةةن الضةةر بعةز السةةمات اهلامةةة، و 
ألةةةةدرته احمل مةةةةة فيمةةةةا يتتةةةةل بتىلسةةةةأ اإلعةةةة انت االنىلراديةةةةة الةةةة  

بغيةةةة حتديةةةد  منظمةةةة دوليةةةة خبتةةةوص معاهةةةدة مةةةا تتةةةدرها دولةةةة أو
كةةةان مةةةن اللجنةةةة  مةةةا ،طابعهةةةا القةةةانون. ومراعةةةاة  هلةةةذه االعتبةةةارات

 امة للتىلسةأ“أن امتنعت عن اإلحالة ببساطة إىل  القاعدة الع إال
 31التىلسةأ الت ميليةةة“ املنتةوص عليهةا يف املةةادتني  وإىل  و ةائل

 .(200)1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   32و
وللرغم من هذه امل حظة، تبقى حقيقة أن هةذه األح ةام  (8)

تشةةةة ل توجيهةةةةات مىليةةةةدة، وعلةةةةى وجةةةةه ا تةةةةوص، فةةةةإن اإلعةةةة ن 
نه رةةةةأن املعاهةةةةدات، رةةةةأاالنىلةةةةراد  املتعلةةةةق أبح ةةةةام معاهةةةةدة مةةةةن 

 دة  املعاه
جيب أن يىلسَّر بدرا ة نته وفقةا  للمعةه العةاد  الةذ  جيةب إعاةا ه لأللىلةاظ 
ال  لين هبا يف إطار السةياق العةام للمعاهةدة ه... . وجيةب اتبةاع هةذا الةنهج 

مةبهم  يف احلاالت ال  يىلض  فيها التىلسأ النةاتج عنةه إىل معةه غةامز أو إال
 .(201)هو معقول ملا ضوح للمناق أويجة منافية بو يؤد  إىل نت أو

__________ 
انظةةر، فيمةةا يتعلةةق بتىلسةةأ التحىلظةةات بوجةةه عةةام، املبةةدأ التةةوجيه   ( 198)  

4-2-6. 
  (199 ) Fisheries Jurisdiction  in 1998er Decemb 4Judgment of See 

(Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1998, 

pp. 432 et seq., at para. 46; see also the Judgment of 11 June 1998 in Land 

and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at para. 30 . 
)تىلسةأ التحىلظةات( والتعليةق عليةه؛  6-2-4انظر املبدأ التةوجيه   ( 200)  

 … Heymann, Einseitige Interpretationserklärungenوانظةةةر أيضةةةا  
(footnote 147 above), p. 89. 

  (201 ) Restrictions to the American Court of Human Rights, -Inter
Death Penalty, Advisory Opinion of 8 September 1983 (see footnote 197 

above), para. 63. 
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ينظةةةةةةةر إىل املشةةةةةةة لة مةةةةةةةن هةةةةةةةذه  وحةةةةةةةى إن كةةةةةةةان الىلقةةةةةةةه ل (9)
، فةةةإن االجتهةةةاد القضةةةائ  جيمةةةا علةةةى أنةةةه ينبغةةة  إيةةة ء (202)الزاويةةةة

 األولوية للنز الىلعل  لإلع ن 
 6يبدو أن هذا الشرط هالذ  فرضه التحىلظ الىلرنسة  الثالةث علةى املةادة  

*، يتجاوز التىلسأ البسيط جاء يف عباراته طبقا  ملا ،  ية اجلرف القار من اتىلاق
ه...  واحمل مة ه...  تستخلز، بناء علةى ذلةك، أن هةذا  الةتحىلظ“ جيةب 

 ؛(203)أن يعترب  حتىلظا “ وليس جمرد  إع ن تىلسأ “

ويف القضةةةية احلاليةةةة،  تىلسةةةر اللجنةةةة هاألوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان  قتةةةد  
العبةارات الىلعليةة لإلعة ن لنظةر يف كةل مةن احل ومة املةدعى عليهةا مةن  ة ل ا

واألعمةةةال التحضةةةأية الةةة   ةةةبقت تتةةةديق  ويسةةةرا  *التىلسةةةأ  املةةةذكور آنىلةةةا  
 على االتىلاقية هاألوروبية حلقوق اإلنسان .

*، تظهةر للىلعةةل نيةةة يف حةد ذاهتةةا العبةارات املسةةتخدمة، وتعتةرب اللجنةةة أن  
 ه...  من جانب احل ومة ملنا

 ه... 

* يف اإلعةةةةةة ن التىلسةةةةةةأ  التةةةةةةادر عةةةةةةن املسةةةةةةتخدمة العبةةةةةةاراتويف ضةةةةةةوء  
 ويسرا ه... ، وكذلك مجلة األعمال التحضأية املذكورة أع ه، تقبةل اللجنةة 

  علةةةةى هةةةذا اإلعةةةة ن حجةةةة احل ومةةةةة املةةةدعى عليهةةةةا أبهنةةةا قتةةةةدت أن تضةةةىل
 ؛(204)التىلسأ  نىلس أثر التحىلظ الرمس 

وراء  بةد مةن النظةر إىل مةا ن، الوبغية إثبات الاابا القانون لةذلك اإلعة  
 ؛(205)*احملتوى املوضوع سع  إىل حتديد عنوانه وال

تعةديل   ومى كشف البيان عن نية واضحة من جانب الدولة الاةرف ملنةا أو  
حمةةدد مةةن أح ةةام معاهةةدة مةةا، وجةةب اعتبةةاره حتىلظةةا  ملزمةةا ،  األثةةر القةةانون حل ةةم  

هقدمتةةه  احل ومةةة    يةةان الةةذ  فةةإن الب   ، هةةذه القضةةية  حةةى وإن لةةين كةةإع ن. ويف 
__________ 

كتبةةه هةةورن، وكةةذلك، ل طةة ع علةةى بيةةان أوجةةز   انظةةر، مةةا ذلةةك، مةةا  ( 202)  
 Horn, Reservations and Interpretative Declarationsأورده غريةن    وأوضةح، مةا 

... (footnote 25 above), pp. 33 and 263–272; and Greig, “Reservations: 
equity as a balancing factor?” (footnote 28 above), p. 26. 

  (203 ) Case concerning the, 1977June  30Arbitral decision of  
delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom …  

(see footnote 24 above), p. 40, para. 55. 
  (204 ) May  5European Commission of Human Rights, Decision of 

1982, Temeltasch v. Switzerland (see footnote 24 above), pp. 131–132, 

paras. 74, 75 and 82. 
  (205 ) April  29European Court of Human Rights, Judgment of 

1988, Belilos v. Switzerland, (see footnote 192 above), p. 24, para. 49 .
ويف نىلس القضية، توللت اللجنةة إىل ا ةتنتاو مغةاير، ا ةتندت فيةه أيضةا  إىل 

(؛ ibid., p. 21, para. 41 كةل مةةن لةيغة اإلعةة ن واألعمةال التحضةةأية“ )
يف وأعاةةت اللجنةةة، أبوضةةح ممةةا فعلةةةت احمل مةةة، أولويةةة للعبةةارات املسةةةتخدمة 

؛ وانظةر تعليةق  ibid., annex, p. 38, para. 93إعة ن  ويسةرا )تقريةر اللجنةة  
 I. Cameron and F. Horn, “Reservations to the Europeanكامأون وهورن  

Convention on Human Rights: the Belilos Case”, German Yearbook of 

International Law, vol. 33 (1990), pp. 71–74.) 

الىلرنسية، عند انضمامها إىل العهد هالدويل ا اص لحلقةوق املدنيةة والسيا ةية ،  
يشةةدد علةةى  للنسةةبة لىلرنسةةا و   27لةةبس فيةةه  فهةةو يرمةة  إىل منةةا  ةةراين املةةادة   ال 

 . ( 206) هذا املنا ل تخدام عبارة هلا داللتها وه  عبارة  عدم  راين“ 

الدوليةةةة الةةة  كةةةان  ة، ا ةةةتندت احملةةةاكم  ويف حةةةاالت أكثةةةر نةةةدر  (10)
عليهةةةةا أن تبةةةةت يف مشةةةةاكل مةةةةن هةةةةذا النةةةةوع إىل األعمةةةةال التحضةةةةأية  
  ، لإلعةة انت االنىلراديةةة قيةةد البحةةث إلكمةةال تةةدعيم حججهةةا. وه ةةذا 

، أبن  بليلةوس فقد  لمت احمل مة األوروبية حلقوق اإلنسةان، يف قضةية  
 وإن كانةةةت     لةةيغة الةةنز الىلرنسةةة  األلةةلية“ لإلعةةة ن السويسةةر  

،  ( 207) ها على أهنةا حتىلةظ“ توفر الوضوح التام، فه  ليغة مي ن فهم  ال 
وقالت إهنا  تقر ه... ، مثلها مثل اللجنة واحل ومةة، بضةرورة التحقةق  

للية ألولئك الذين لاغوا اإلع ن“، ول   حتقةق ذلةك،  من النية األ 
لمةا  ، مث ( 208) قررت أن أت ذ بعني االعتبار األعمال التحضأية لإلع ن 

 .( 209) تيملتاش قضية    بق أن فعلت اللجنة يف نىلس القضية ويف 
وتةةةةةرى اللجنةةةةةة أنةةةةةه ينبغةةةةة  األ ةةةةةذ جبانةةةةةب احلةةةةةذر يف هةةةةةذا  (11)

 انىلةةراداي  مةةن جانةةب التةةدد. ف مةةا لةةوحظ،  مةةا دام الةةتحىلظ فعةة   
الاةةرف الةةذ  ألةةدره، جةةاز تقةةدمي أدلةةة مةةن متةةادر ذلةةك الاةةرف 

ر قتةةةةةده مةةةةةن إلةةةةةدار الدا ليةةةةةة املتعلقةةةةةة إبعةةةةةداد الةةةةةتحىلظ إلظهةةةةةا
. غأ أنه يف املمار ة اليومية يف اجملال القانون، يبدو (210)التحىلظ“

من التةعب التولةية للرجةوع لنتظةام إىل األعمةال التحضةأية مةن 
ديد طبيعة إع ن انىلراد  متعلق إبحدى املعاهدات، فهة  أجل حت

، ويبةةةدو مةةةن التةةةعب علةةةى أ  حةةةال أن (211)ليسةةةت دائمةةةا  معلنةةةة
 احل ومات األجنبية الرجوع إليها. يُالب إىل

جاء يف  ما  1-3-1ي رر املبدأ التوجيه    ال  ،وهلذا السبب (12)
، وي تىلةة ، 1986و 1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   32نةةز املةةادة 

__________ 
، املقةةرر املةةؤر   1987/ 220اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان، الةةب غ رقةةم   ( 206)  

، تقريةةر اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق  ت. ك. ضةةد فرنسةةا ،  1989تشةةرين الثةةان/نوفمرب    8
الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة ا امسةةةة  ،  إىل اجلمعيةةةة العامةةةة   اإلنسةةةان 

،  6-8ثةان، املرفةق العارةر، الىلقةرة  لد ال (، اجمل A/45/40)  40 واألربعون، امللحق رقم 
 .177و   176 ص 
  (207 ) (see Belilos v. Switzerland, , 1988April  29Judgment of 

footnote 192 above), p. 22, para. 44. 
  (208 ) 48 , para.23, p. Ibid.. 
  (209 ) May  5European Commission of Human Rights, Decision of 

1982, Temeltasch v. Switzerland, (see footnote 24 above), pp. 147–148, 

paras. 76–80. 
  (210 ) th ed., Sir R. Y. Jennings 9, Oppenheim’s International Law

and Sir A. D. Watts (eds.), Harlow, Longman, 1992, vol. I, Peace, 

p. 1242 كةانون    19ملةؤر   . يورد املؤلىلان دعما  لذلك ح م حم مة العدل الدولية ا
 Aegean Sea   جلةةةرف القةةةار  يف بةةةر إجيةةةة ا يف قضةةةية    1978األول/ديسةةةمرب  

Continental Shelf case, Judgment, I.C.J. Reports 1979, p. 3, at p. 32. 
، أرةار ممثةل احل ومةة السويسةرية إىل بليلوس ضد  ويسرايف قضية  ( 211)  

ول نةةةه احتمةةةى بابيعتهةةةا  املناقشةةةات الدا ليةةةة الةةة  جةةةرت يف إطةةةار احل ومةةةة،
 Cameron and Horn, “Reservations to the European  السةةرية )انظةةر

Convention …” (see footnote 205 above), p. 84.) 
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دون اإلرةةةارة مبارةةةرة إىل األعمةةةال التحضةةةأية، للةةةدعوة إىل إيةةة ء 
سةةتوحاة االعتبةةار الواجةةب لنيةةة لةةاحب اإلعةة ن. وهةةذه التةةيغة م

مباررة من التيغة ال  ا تخدمتها حم مة العدل الدولية يف قضةية 
  الوالية على متائد األمساك )إ بانيا ضد كندا(

يف ذلةك أ   ت ذات التلة من اإلعة ن، مبةاتىلسر احمل مة ه...  ال لما 
حتىلظ يرد فيه، باريقة طبيعية ومسؤولة، ما إي ء االعتبار الواجب لنيةة الدولةة 

 .(212)ة عند قبوهلا الوالية اإللزامية للمح مةاملعني

أيضةةةا  أنةةةه ألغةةةراض حتديةةةد    1-3-1ويةةةذكر املبةةةدأ التةةةوجيه    ( 13) 
إحةةدى املعاهةةدات، يتعةةني  الابيعةةة القانونيةةة لإلعةة ن التةةادر بشةةأن  

تىلسأه  يف ضوء املعاهدة ال  يتعلق هبةا“. فاملعاهةدة متثةل، يف هةذه  
ملنتةةةةةوص عليةةةةه يف القاعةةةةةدة  احلالةةةةة، العنتةةةةر الرئيسةةةةة   للسةةةةياق“ ا 

  1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا للعةةامني    31العامةةة للتىلسةةأ الةةواردة يف املةةادة  
ثةةةةةل لةةةةة ا   مي  اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةأ     إن كةةةةةان الةةةةةتحىلظ أو ( 213) 1986و 

انىلراداي  مستق   عن املعاهدة ال  يتعلق هبا، فهو ما ذلك متتل هبا  
 عنها.  مي ن تىلسأه مبعزل  اتتاال  وثيقا  وال 

  ومي ةةةةن كةةةةذلك تابيةةةةق الاريقةةةةة املبينةةةةة يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه  (14)
علةةةةةةةةةى التمييةةةةةةةةةز بةةةةةةةةةني اإلعةةةةةةةةة انت التىلسةةةةةةةةةأية البسةةةةةةةةةةياة  1-3-1

. ويتعةةني يف هةةذه احلالةةة أيضةةا  (214)واإلعةة انت التىلسةةأية املشةةروطة
املنظمةةةة الدوليةةةةة الةةة  لةةةدر عنهةةةا اإلعةةةة ن،  حتديةةةد نيةةةة الدولةةةة أو

ول بتىلسأ اإلع ن بسن نية وفقا  وينبغ  أن يتم ذلك يف املقام األ
 عباراته.للمعه العاد  الذ  يُعاى ل

 الصي ة والت اية 1-3-2
الت ةةةاية الةةة  تعطةةةى لن ةةةالن االنفةةةراةي  تةةةوفر الصةةةي ة او 

 مؤشراا لفثر القانون املقصوة.
 التعليق 

إذا كةةان اإلعةةة ن  تةةرد القاعةةدة العامةةة الةة  تتةةةيح حتديةةد مةةا (1)
منظمةةةةةة دوليةةةةةة بشةةةةةأن إحةةةةةدى  وغه دولةةةةةة أواالنىلةةةةةراد  الةةةةةذ  تتةةةةة 

  إعةةةة ان  تىلسةةةةأاي  يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه  املعاهةةةةدات يشةةةة ل حتىلظةةةةا  أو
هةةةةةةةذه  3-3-1و 2-3-1. وي مةةةةةةةل املبةةةةةةةدآن التوجيهيةةةةةةةان 1-3-1

القاعدة العامة من حيث إهنما أي ذان يف االعتبار بعةز احلةاالت 
ييسةر هةةذا مةن رةةأنه أن  املعّينةة الة  حتةةدل بتةورة متةواترة، وهةةو مةا

التحديةةةةد. وه ةةةةذا، فهةةةةذان املبةةةةدآن التوجيهيةةةةان ي مةةةة ن القاعةةةةدة 
كقاعةةةدة  ، ال1-3-1العامةةةة املنتةةةوص عليهةةةا يف املبةةةدأ التةةةوجيه  

__________ 
  (212 )  Fisheries Jurisdiction … ,1998December  4Judgment of 

(see footnote 199 above), para. 49. 
التادرة عن حم مة البلةدان األمري يةة  نظر يف هذا التدد الىلتوىا ( 213)  

 Restrictions to the  القيةود علةى عقوبةةة اإلعةدامحلقةوق اإلنسةان يف قضةية 

Death Penalty … (footnote 197 above). 
 والتعليق عليه. 4-1انظر املبدأ التوجيه   ( 214)  

إذا كةان اإلعة ن  ية، ول ن كو ةيلة لتحديةد مةامن القواعد التىلسأ 
 إع ان  تىلسأاي . االنىلراد  يش ل حتىلظا  أم

، 1-3-1و 3-1تةةوجيهيني وكمةةا هةةو واضةةح مةةن املبةةدأين ال (2)
يتحةةدد الاةةابا القةةانون لإلعةة ن االنىلةةراد  الةةذ  يتةةاغ بشةةأن  ال

بتسةةميته وإمنةةا لألثةةر القةةانون الةةذ   إحةةدى املعاهةةدات بتةةيغته أو
حقيقة األمر، يرتتب على تعريف التحىلظات  رم  إىل حتقيقه. ويفي

 وامل ةةةرر يف 1986و 1978و 1969الةةوارد يف اتىلاقيةةةات فيينةةا ألعةةةوام 
، وعلى تعريف اإلع انت التىلسةأية الةوارد يف 1-1لتوجيه  املبدأ ا

 يل   ، ما2-1املبدأ التوجيه  
 مةةةن جهةةةة، يسةةةتق  كةةةل مةةةن الةةةتحىلظ واإلعةةة ن التىلسةةةأ  - 

طابعةةةه مةةةن اهلةةةدف الةةةذ  ترمةةة  إليةةةه اجلهةةةة الةةة  تتةةةدره  ا ةةةتبعاد 
 تعةةةديل األثةةةر القةةةانون ألح ةةةام معينةةةة مةةةن املعاهةةةدة يف تابيقهةةةا أو

علةةى اجلهةةة الةة  تتةةدر اإلعةة ن، يف أوىل هةةاتني احلةةالتني، وحتديةةد 
ع ن النااق الذ  تسنده اجلهة ال  تتدر اإل إيضاح املعه أو أو

  بعز أح امها، يف اثنيتهما؛إىل إىل املعاهدة أو
ومةةةةةن جهةةةةةة أ ةةةةةرى، تتعلةةةةةق النقاةةةةةة الثانيةةةةةة املشةةةةةرتكة بةةةةةني  - 

التسةةةةمية الةةةةة   يغة أوالتحىلظةةةةات واإلعةةةةة انت التىلسةةةةأية أبن التةةةةة 
 .(215)ختتارها اجلهة لاحبة اإلع ن غأ ذات للة

وقد انتقد بعز املؤلىلني عدم االكرتال للمتالحات ال   (3)
يةرون أنةه  نظمة الدولية الة  تتةوغ اإلعة ن، إذامل ختتارها الدولة أو

يتةةةدر عةةةن الةةةدول بةةةذافأه“، بيةةةث تُعتةةةرب  مةةن امل ئةةةم  قبةةةول مةةةا
يتةةوغها ألةةحاهبا  ُت االنىلراديةةة الةة  يسةةميها أوحتىلظةةات  اإلعةة ان

يعلنةةةةةون أنةةةةةه   علةةةةةى أهنةةةةةا حتىلظةةةةةات، وتُعتةةةةةرب إعةةةةة انت تىلسةةةةةأية مةةةةةا
طة )اإلعة ن التىلسةأ  . وهلذا املوقةف ميةزتن وةا البسةا(216)كذلك
تعلن الدول أنه إع ن تىلسأ ( وإضةىلاء طةابا  أ  قة “  هو ما

دول مةةن  الت عةةب“ علةةى املمار ةةة املتبعةةة يف هةةذا الشةةأن مبنةةا الةة 
بنعةةةوت اإلعةةة انت الةةة  تتةةةوغها بغةةةرض االلتىلةةةاف حةةةول القواعةةةد 

 .(217) داع رركائها املتعلقة للتحىلظات أو
ه، يف نظةةةر اللجنةةةة، اعرتاضةةةان غةةةأ أن هةةةذا املوقةةةف يواجهةةة  (4)

 حامسان وا 
__________ 

 أاي  كانةةةةةةت لةةةةةةيغته يةةةةةةنجم ذلةةةةةةك يف كلتةةةةةةا احلةةةةةةالتني عةةةةةةن عبةةةةةةارة  ( 215)  
 تسميته“. أو
انظةر مةث   اإلعة ن التةادر عةن فرنسةا لةدى توقيعهةا علةى معاهةةدة  ( 216)  

( “معاهةدة ت تيلول ةو حظر األ ةلحة النوويةة يف أمري ةا ال تينيةة وال ةاري  )
 H. Gros Espiell, “Laوحتليةل غةروس إ ةبييل لةذلك اإلعة ن   1973يف عةام 

signature du Traité de Tlatelolco par la Chine et la France”, AFDI, 

vol. 19 (1973), p. 141 .غةةأ أن املؤلةةف يعتمةةد أيضةةا  علةةى معةةايأ أ ةةرى .
، يف م حظاهتةا بشةأن 1964وكذلك كان املوقف الذ  اختذته اليالن، يف عام 

وىل مشاريا املواد املتعلقة بقانون املعاهدات ال  اعتمةدهتا اللجنةة يف القةراءة األ
 أع ه(. 143، احلارية 2-1وجيه  )انظر التعليق على املبدأ الت

 .2-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  5انظر الىلقرة ) ( 217)  
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يتىلةةةق هةةةذا املوقةةةف مةةةا التعريةةةف الةةةوارد يف اتىلاقيةةةة  أوال ، ال - 
ن املم ةةةن أن يشةةة ل اإلعةةة ن االنىلةةةراد  فيينةةةا نىلسةةةها  إذا كةةةان مةةة 

يعةةين للضةةرورة  تسةةميته“، فةةإن ذلةةك حتىلظةةا   أاي  كانةةت لةةيغته أو
احة  أبهنةةةا أن  إعةةة انت“ بسةةةياة )حةةةى وإن نعتهةةةا ألةةةحاهبا لةةةر 

تىلسةةةأية( مي ةةةن أن تشةةة ل حتىلظةةةات حقيقيةةةة، ول ةةةن ذلةةةك يعةةةين 
تشةةةة ل معيةةةةارا  مالقةةةةا  مي ةةةةن  أيضةةةةا  للضةةةةرورة أن املتةةةةالحات ال

 العتماد عليه يف تعريف اإلع انت التىلسأية؛ا
اثنيةةا ، يتنةةاقز هةةذا املوقةةف مةةا ممار ةةة الةةدول، واالجتهةةاد  - 

 .(218)القانونالقضائ ، واملوقف الغالب يف الىلقه 
وجيةةةةةةةدر للةةةةةةةذكر، بوجةةةةةةةه  ةةةةةةةاص، أن القضةةةةةةةاة واحملّ مةةةةةةةني  (5)

الةةةةةةةدوليني وهيئةةةةةةةات رلةةةةةةةد تابيةةةةةةةق معاهةةةةةةةدات حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان 
االمسية مالقا  وحيرلون، بدال  من الوقوف عند   أي ذون مبذهب ال

تسةةةميات اإلعةةة انت االنىلراديةةةة الةةة  ترفقهةةةا الةةةدول مبوافقتهةةةا علةةةى 
قة النوااي حسبما تظهر من مضةمون تزام، على البحث عن حقياالل

 حى من السياق الذ  لدر فيه اإلع ن. اإلع ن، أو
ة للىلتةل وعلى  ةبيل املثةال، نظةرت هيئةة التح ةيم امل لىلة  (6)

تعيةني حةدود اجلةرف القةار  الىلرنسة  بشةأن  -يف النزاع اإلن ليز  
بةةةةني اململ ةةةةة املتحةةةةدة لربياانيةةةةا العظمةةةةى وأيرلنةةةةدا الشةةةةمالية وبةةةةني 

بعنايةةةة يف احلجةةةة املقدمةةةة مةةةن اململ ةةةة املتحةةةدة  اجلمهوريةةةة الىلرنسةةةية
مةةن اتىلاقيةةة  6الةة  تىليةةد أبن الةةتحىلظ الىلرنسةة  الثالةةث علةةى املةةادة 

ليس، يف واقا األمةر،  ةوى جمةرد إعة ن  1958القار  لعام اجلرف 
. وعلةى النحةو نىلسةه، اتىلقةت اللجنةة األوروبيةة حلقةوق (219)تىلسأ 

 2)د( مةةن املةةادة 1، ا ةةتنادا  إىل الىلقةةرة ملتةةاشتياإلنسةةان يف قضةةية 
 ، ما 1969من اتىلاقية فيينا لعام 

إذا ألةدرت دولةة رأ  أغلب ال تاب القانونيني بشأن هذه النقاةة، ورأت أنةه 
لى االلتزام لالتىلاقية وقتدت ا تبعاد إع ان  وقدمته على أنه ررط ملوافقتها ع

منهةةةةا، وجةةةب اعتبةةةةار هةةةذا اإلعةةةة ن تعةةةديل األثةةةةر القةةةانون ألح ةةةةام معينةةةة  أو
 .(220)*أاي  كانت تسميتهحتىلظا ، 

واختةذت احمل مةةة األوروبيةة حلقةةوق اإلنسةةان املوقةف نىلسةةه يف قضةةية 
ت  ويسةةةةرا بتةةةةك تتةةةةديقها علةةةةى االتىلاقيةةةةة أرفقةةةة    لقةةةةدبليلةةةةوس

األوروبية حلقوق اإلنسان إع ان  انىلراداي  معنوان   إع ن تىلسأ “؛ 
 أن هذا اإلع ن يش ل حتىلظا  حقيقيا  ورأت احمل مة ما ذلك 

تقةةةر احمل مةةةة، مثلهةةةا مثةةةل اللجنةةةة واحل ومةةةة، بضةةةرورة التحقةةةق مةةةن النيةةةة  
 ه... . ع ن األللية ألولئك الذين لاغوا اإل

__________ 
 (.8( إىل )4املرجا نىلسه، الىلقرات من ) ( 218)  
  (219 ) Case concerning the , 1977June  30Arbitral decision of 

delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom …  

(see footnote 24 above), pp. 39–40, paras. 54–55. 
  (220 ) (see  Temeltasch v. Switzerland, 1982May  5Decision of 

footnote 24 above), paras. 69–82, in particular at para. 73. 

وراء  بةد مةن النظةر إىل مةا وبغية إثبات الاابا القانون لةذلك اإلعة ن، ال 
 .(221)عنوانه والسع  إىل حتديد احملتوى املوضوع 

وانتهجةةةت اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان الةةةنهج نىلسةةةه يف قرارهةةةا 
  ت. ك. ضةد فرنسةايف قضية  1989تشرين الثان/نوفمرب  8املؤر  

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  2)د( مةةةن املةةادة 1 الىلقةةةرة لقةةد ا ةةةتندت إىل
ل ةةة  تقةةةرر عةةةدم مقبوليةةةة بةةة غ يتعلةةةق بعةةةدم احةةةرتام فرنسةةةا  1969
من العهد الدويل ا اص لحلقوق املدنية والسيا ية ألن  27للمادة 

ح ومةةة فرنسةةا أعلنةةت، لةةدى انضةةمامها إىل العهةةد، أنةةه  نظةةرا  إىل 
 27ة تنابةق املةاد سةية، ه...  المن د ةتور اجلمهوريةة الىلرن 2املادة 

 ت اللجنة املعنية بقوق اإلنسانإزاء اجلمهورية“. والحظ
حيةةةدد طةةةابا البيةةةان هةةةو األثةةةر الةةةذ  يعمةةةد إليةةةه ولةةةيس  يف هةةةذا التةةةدد أن مةةةا

 .(222)مسماه الرمس 
__________ 

  (221 ) (see  Belilos v. Switzerland, 1988April  29Judgment of 

footnote 192 above), pp. 23–24, paras. 48–49. 
تشةةةةةرين الثةةةةةان/نوفمرب    8، املقةةةةةرر املعتمةةةةةد يف  1987/ 220الةةةةب غ رقةةةةةم   ( 222)  

، تقريةةةةر اللجنةةةةة املعنيةةةةة بقةةةةوق اإلنسةةةةةان إىل  ت. ك. ضةةةةد فرنسةةةةا ، قضةةةةية  1989
، الىلقةرة  177 أعة ه(، ص   206... )انظةر احلارةية  الواثئةق الرمسيةة  اجلمعية العامة،  

لةذ  ألةدرته ح ومةة فرنسةا لةدى انضةمامها إىل  )ل ط ع علةى اإلعة ن ا  8-6
 (. Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.4   العهد، انظر 

. ضةةد  م. ك انظةر كةةذلك، يف نىلةةس اإلطةةار، املقةررات التةةادرة بشةةأن قضةةااي   
)تقريةةةر اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق    1987/ 222، يف نىلةةةس التةةةاريخ، الةةةب غ رقةةةم  فرنسةةةا 

أعةةةةةةةة ه(،    206... )احلارةةةةةةةية  الواثئةةةةةةةق الرمسيةةةةةةةةة   اجلمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةةة،  اإلنسةةةةةةةان إىل 
)الةةب غ    1991تشةةرين الثةةان/نوفمرب    1يف    س. غ. ضةةد فرنسةةا (، و 192-183 ص 
)الةب غ    1991ان/نوفمرب  تشةرين الثة   1يف  غ. ب. ضد فرنسا  (، و 1988/ 347رقم 
غ رقةةةم  )الةةةب    1992نيسةةةان/أبريل    6يف  ر. ل. م. ضةةةد فرنسةةةا  (، و 1989/ 348رقةةةم  
الواثئةةةق  (، تقريةةةر اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان إىل اجلمعيةةةة العامةةةة،  1989/ 363

(،  A/47/40)   40الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة السةةابعة واألربعةةون، امللحةةق رقةةم  
نةةةز موقةةةف اللجنةةةة  األمةةةم املتحةةةدة، نيويةةةورك، املرفةةةق العارةةةر. وتنتقةةةد السةةةيدة هيغ  

أ  الىلرد  الذ  أرفقته لملقرر التادر بشأن قضةية  املعنية بقوق اإلنسان، يف الر 
 ا ترى أن  ، موضحة أهن ت. ك. ضد فرنسا 

()د(  مةةةن اتىلاقيةةةة 1)2 املسةةةألة ل هحتةةةّل  عةةةن طريةةةق اال تشةةةهاد لملةةةادة ه 
 فيينا لقانون املعاهدات ال  تؤكد أن القتد وليس التسمية هو احملك“.

أن    1982الثان/ينةةةةةةاير  كةةةةةةانون    4 ويؤكةةةةةةد فحةةةةةةز لإلرةةةةةةعار املةةةةةةؤر  ه...    
بتحىلظةةات معّينةةة  ح ومةةة مجهوريةةة فرنسةةا قةةد اهنم ةةت يف مهمتةةني  وضةةا قائمةةة  

  19و   14و   9( و 1) 4فىليمةا يتعلةق لملةواد    ، وإدراو إع انت تىلسأية معّينةة. وه ةذا 
ت سةةةتخدم عبةةةارة ’هتسةةةجل  حتىلظةةةا ‘. أمةةةا يف الىلقةةةرات األ ةةةرى فإهنةةةا تعلةةةن كيةةةف  

رات العهةةةةد فيمةةةةا يتعلةةةةق للد ةةةةتور الىلرنسةةةة   يتعةةةةني مةةةةن وجهةةةةة نظرهةةةةا فهةةةةم عبةةةةا 
لةةةةة  تىلرضةةةةةها االتىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق  االلتزامةةةةةات ا  التشةةةةةريا الىلرنسةةةةة  أو  أو 

()د( مةن اتىلاقيةةة فيينةا، فةإن القةول أبن مةن غةةأ  1) 2اإلنسةان. وفيمةا يتعلةق لملةادة  
تسةةةميته ال مي ةةةن أن يىليةةةد يف حتويةةةل هةةةذه   املهةةةم كيىليةةةة اإلعةةةراب عةةةن الةةةتحىلظ أو 

عةةةة انت التىلسةةةةأية إىل حتىلظةةةةات. فمةةةةن الواضةةةةح أن مضةةةةموهنا هةةةةو مضةةةةمون  اإل 
وع وة على ذلك، فةإن اإلرةعار الىلرنسة  يوضةح أنةه قةد  ، عمةدا ،  اإلع انت. 

ا تيار لغة اتلىلة لتخةدم أغراضةا  قانونيةة اتلىلةة. ولةيس هنةاك  ةبب الفةرتاض أن  
و’اإلعة ن‘ ل ي ةن    اال تعمال املتضارب، يف فقةرات اتلىلةة، ل لمة  ’الةتحىلظ‘ 
ت. ك. ضةةد  جيةةدا “ ) كلةةه متعمةةدا ، مةةا فهةةم ح ومةةة اجلمهوريةةة آلاثره القانونيةةة  

الواثئةةةةةةق  ، تقريةةةةةةر اللجنةةةةةةة املعنيةةةةةةة بقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان إىل اجلمعيةةةةةةة العامةةةةةةة،  فرنسةةةةةةا 
 (. 179 أع ه(، املرفق العارر، التذييل الثان، ص   206... )انظر احلارية   الرمسية 
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بيةةةةةةد أن عةةةةةةدم االكةةةةةةرتال للتسةةةةةةميات هةةةةةةذا لةةةةةةيس قاطعةةةةةةا    (7)
لجنة األوروبية ت ال، رأبليلوسيبدو للوهلة األوىل. فىل  قضية   كما

 حلقوق اإلنسان أنه
مي ةةن  حتىلظةات وإعةة انت تىلسةأية يف الوقةةت نىلسةه، فإنةةه الإذا لةاغت دولةةة 

 .(223)يف حاالت ا تثنائية اعتبار الثانية يف مرتبة األوىل إال

والنتيجةةة الةة  مي ةةن ا تخ لةةها مةةن هةةذه امل حظةةات هةة    (8)
اد  وتسميته عنترا  من  تش ل ليغة اإلع ن االنىلر  التالية  بينما ال 

تش  ن عنترا    إهنما ال  ، بقدر ما عنالر تعريف اإلع ن التىلسأ  
مينةةةا مةةةن أن ت ةةةوان عنتةةةرين   مةةةن عنالةةةر تعريةةةف الةةةتحىلظ، فهةةةذا ال 

جيب مراعاهتمةا، ومي ةن اعتبةار أهنمةا عنتةران ي تسةيان أويةة  الةة  
يف الوقةةةت   ت ةةةن حامسةةةة للضةةةرورة( عنةةةدما تتةةةدر دولةةةة مةةةا،  )وإن ل 

 .املعاهدة  ت وإع انت تىلسأية فيما خيز ذات ىلسه، حتىلظا ن 
وتتىلةةق هةةذه امل حظةةة مةةا املوقةةف العةةام الةةذ  يةةذهب إليةةه  (9)

أاي  كانةةت لةةيغته ’ههةةذا اجلانةةب مةةن التعريةةف الىلقهةةاء ومىلةةاده أن 
.  فبموجةةب ‘‘  يناةةو  علةةى احتمةةال عةةدم اإلنتةةاف‘تسةةميته أو

 رى يف املعاهدة ه...  أح ام اتىلاقية فيينا، يقا على األطراف األ
يشة ل حتىلظةا . ه...  و ةي ون  إع ن مةاإذا كان  عبء حتديد ما

مةةةن املؤ ةةةف يف مثةةةل هةةةذه الظةةةروف لةةةو أعايةةةت عبةةةارة ’أاي  كانةةةت 
تسةةةةميته‘ أثةةةةرا  حامسةةةةا . وقةةةةد جيةةةةوز ألحةةةةد األطةةةةراف، يف  لةةةةيغته أو

حاالت ا تثنائية، أن يتمسك بقاعدة اإلغة ق احل مة  إزاء دولةة 
ان حتجةةةةاو أبن إع هنةةةةا يشةةةة ل حتىلظةةةةا . ه...  ولةةةةئن كةةةة حتةةةةاول اال

يتعلةق بتابيةق مبةادئ منتةىلة، فإنةه  األمر يتعلق للتىلسأ أبكثر ممةا
يتمارةةةى مةةةا مىلهةةةوم  العدالةةةة وحسةةةن النيةةةة اللةةةذين تقةةةوم عليهمةةةا 

 .(224)الع قات التعاهدية بني الدول“
ودون إعةةةةةادة فةةةةةتح لب النقةةةةةاش بشةةةةةأن املبةةةةةدأ الةةةةةذ  تارحةةةةةه   ( 10) 

، وهةو مبةدأ ميتةد  فيما خيز تعريةف التحىلظةات   1969ية فيينا لعام  اتىلاق 
، يبةةةدو مةةةن املشةةةروع إذن أن  ( 225) ليشةةةمل تعريةةةف اإلعةةة انت التىلسةةةأية 

توضةَّح حةةدود عةةدم االكةةرتال للتسةةمية الةةذ  تناةةو  عليةةه عبةةارة  أاي   
 تسةةةميته“. وهةةةذا هةةةو اهلةةةدف مةةةن املبةةةدأ التةةةةوجيه    كانةةةت لةةةيغته أو 

ه الدولةة علةى إع هنةا، وإن  اال م الذ  تالق الذ  يسلم أبن    1-3-2
 ماهيته.   ميثل قرينة قاطعة، فهو ما ذلك مؤرر يدل على  كان ال 

__________ 
 .Belilos v  بليلةةوس ضةةد  ويسةةرا ة يف قضةةيةانظةةر ح ةةم احمل مةة  ( 223)  

Switzerland, Judgment of 29 April 1988 (footnote 192 above), p. 21, 

para. 41 وقد الحظت احمل مة مةن انحيتهةا أن أحةد العنالةر الة  زادت مةن .
 لعوبة الىلتل يف هذه القضية هو أن  احل ومة السويسرية ألدرت يف لك

ت‘ و’إعةةةةةةةة انت تىلسةةةةةةةةأية‘“، بيةةةةةةةةد أن احمل مةةةةةةةةة التتةةةةةةةةديق نىلسةةةةةةةةه ’حتىلظةةةةةةةةا
(. ibid., p. 24, para. 49  نتيجةة بعينهةا مةن هةذه امل حظةة )تسةتخلز أ ل

أمةةةام  ت. ك. ضةةةد فرنسةةةا انظةةةر أيضةةةا  الةةةرأ  الىلةةةرد  للسةةةيدة هيغنةةةز يف قضةةةية
 احلارية السابقة(.انظر اللجنة املعنية بقوق اإلنسان )

  (224 ) ty as a balancing factor?” Greig, “Reservations: equi

(footnote 28 above), pp. 27–28; see also p. 34. 
 .2-1انظر املبدأ التوجيه   ( 225)  

ويتعةةةزز هةةةذا املؤرةةةةر، وإن ظةةةل غةةةأ قةةةةاطا، عنةةةدما تتةةةةوغ  (11)
الدولةةةة حتىلظةةةات وإعةةة انت تىلسةةةةأية يف الوقةةةت نىلسةةةه وتسةةةةميهما 

 هباتني التسميتني.
 ظر التحفظات وغ إ الن انفراةي يف حالة ح 1-3-3

 لةى   التحفظات  لى  يع احكامها او  ندما حتظر املعاهدة   
احكةةام معينةةة منهةةا، فإنةةه يففةةرتأ ان اي إ ةةالن انفةةراةي تصةةوغه  

يشةك  حتفظةاا.   يتعلق هبذه األحكام ال  منظاة ةولية فياا  ةولة او 
ومع  لك يشك  هذا اإل الن حتفظاا إ ا تان يهدف إىل اسةتبعاة  

للاعاهةدة   او قانون ألحكام معينة مر املعاهةدة،  تعدي  األثر ال  او 
يتعلق يبعض اجلوانب احملدةة، مر حي  انطباق تلةك   تك  فياا 
 اجلوانب  لى  احب اإل الن.  األحكام او 

 التعليق 
يف إطار نىلس املنظةور الةذ   3-3-1لين املبدأ التوجيه   (1)

أ لةةةين يف إطةةةاره املبةةةدأ التةةةوجيه  السةةةابق لةةةه، وهةةةو يرمةةة  إىل تيسةةة 
على أنةه حتىلةظ  إزاء معاهدة ما تتنيف اإلع ن االنىلراد  التادر

إعةةةةةة ن تىلسةةةةةةأ  عنةةةةةةدما حتظةةةةةةر املعاهةةةةةةدة التحىلظةةةةةةات بتةةةةةةىلة  أو
 .(227)حتظرها على بعز أح امها فحسب أو (226)عامة
ويف هةةةةذه احلةةةةاالت، يبةةةةدو للجنةةةةة أن اإلعةةةة انت املقدمةةةةةة  (2)

إعة انت بشأن أح ام حُيظر لوغ أ  حتىلظ عليها جيةب اعتبارهةا 
ما القرينة ال  مىلادهةا أن الدولةة تسةعى إىل تىلسأية.  وهذا يتىلق 

القيام بعمل مسموح به، وليس بعمل حمظور، يف إطار معاهدة ما، 
وحيم  تلك الدولة من احتمال أن يرتتب على التحىلظ غأ اجلةائز 

. (228)باةة ن جممةةل لةةك قبةةول املعاهةةدة الةةذ  أُرفةةق بةةه اإلعةة ن“
أ القانون العام الرا خ ما  املبد  قرينة اجلواز هذه  وبوجه أعم، تتىلق

 .(229)القاض  بعدم جواز افرتاض  وء النية“
ومةةةا ذلةةةك، فمةةةن البةةةديه  أن القرينةةةة املشةةةار إليهةةةا يف املبةةةدأ   (3)

ليسةةةت قاطعةةةة، وأن اإلعةةة ن إذا كةةةان يسةةةتهدف    3-3-1التةةوجيه   
املعاهةةدة    تعةةديل األثةةر القةةانون ألح ةةام  يف حقيقةةة األمةةر ا ةةتبعاد أو 

ب وجب اعتبةاره حتىلظةا ، ويرتتةب علةى الىلقةرتني  وليس تىلسأها فحس 
  1969مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا لعةةةام     19الىلةةةرعيتني )أ( و)ب( مةةةن املةةةادة  

أن هذا التحىلظ غأ جائز وجيب معاملته هبذه التىلة. وهذا   1986و 
__________ 

 من اتىلاقية األمم املتحدة لقانون البحار.   309ومن أمثلة ذلك املادة  ( 226)  
مةةةةةةن اتىلاقيةةةةةةة اجلةةةةةةرف القةةةةةةار ، وهةةةةةة     12ومةةةةةةن أمثلةةةةةةة ذلةةةةةةك املةةةةةةادة   ( 227)  
 Arbitral decision of 30 June. انظر  3إىل    1واد من التحىلظات على امل  تتناول 

1977, Case concerning the delimitation of the Continental Shelf between 

the United Kingdom … (see footnote 24 above), pp. 32–33, paras. 38–39  ؛
 (. H. W. Briggs ( )ibid., p. 123وانظر أيضا  الرأ  الىلرد  لربيغز ) 

  (228 ) Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” (see 

footnote 28 above), 1995, p. 25. 
  (229 ) case,  Lac Lanoux, 1957November  16Arbitral decision of 

Reports of International Arbitral Awards, vol. XII (United Nations 

publication, Sales No. 63. V. 3), p. 305. 
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تسةةمية اإلعةة انت   يتىلةةق مةةا مبةةدأ عةةدم االكةةرتال املبةةدئ  لتةةيغة أو 
املعاهدات، وهو مبدأ ي ر ه    ة ال  تتاغ بشأن معاهدة من االنىلرادي 

 .( 230) تعريف التحىلظات واإلع انت التىلسأية 
ويُسةةةةةتنتج مةةةةةن عنةةةةةوان املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  ومةةةةةن لةةةةةيغته أنةةةةةه  (4)
إذا كانةةت اإلعة انت االنىلراديةة الة  تتةةاغ  يسةتهدف حتديةد مةا ال

ىلراديةةةةة إعةةةة انت ان يف الظةةةةروف املعنيةةةةة متثةةةةل إعةةةة انت تىلسةةةةأية أم
ع انت التىلسأية، حسبما ُعرّفت يف الىلرع خب ف التحىلظات واإل

مةةةن هةةةذا الىلتةةةل. ويلىلةةةت هةةةذا املبةةةدأ التةةةوجيه  االنتبةةةاه إىل  1-5
املبةةدأ القائةةل بعةةدم جةةواز افةةرتاض أن اإلعةة ن الةةذ  يتةةدر بشةةأن 

 معاهدة حتظر التحىلظات هو إع ن يش ل حتىلظا .
مىلسةةر اإلعةة ن املعةةين أن ي ةةن األمةةر كةةذلك، فعلةةى  وإذا ل (5)
إع ان  يندرو يف  عته بولف إجيايب، فقد ي ون إع ان  تىلسأاي  أوين

. وللقيةةام بةةذلك، ينبغةة  اال ةةتناد إىل املبةةادئ التوجيهيةةة 5-1الىلةةرع 
 .3-5-1إىل  1-5-1ومن  1-2
 اإل الانت التف ريية املشروطة 1-4

وغه  اإل الن التف ريي املشرو  هو إ الن انفراةي تصة  -1 
التصةةةديق   دة او منظاةةةة ةوليةةةة  نةةةد التوقيةةةع  لةةةى معاهةةة  ةولةةةة او 
االنضةةةاام   املوافقةةة  ليهةةا او  قبوهلةةا او  إقراوهةةا وايةةاا او   ليهةةا او 
تصةةوغه ةولةةة  نةةدما تقةةدم إشةةعاواا ابخلالفةةة يف معاهةةدة،   إليهةةا، او 

ع ذوجبةه تلةك الدولةة او  ض  ملنظاةة الدوليةة موافقتهةا  لةى ان  ا  وختف
 لبعض احكامها.   دة لتف ري حمدة للاعاهدة او تلتزم ابملعاه 

ختضةةةع اإل ةةةالانت التف ةةةريية املشةةةروطة للقوا ةةةد الةةة   -2 
 تنطبق  لى التحفظات. 

 التعليق 
، مي ةةةن 2-1وفقةةةا  للتعريةةةف الةةةذ  ورد يف املبةةةدأ التةةةوجيه   (1)

النظةةةةةةر إىل اإلعةةةةةة انت التىلسةةةةةةأية بولةةةةةةىلها  عروضةةةةةةا “ للتىلسةةةةةةأ 
تتسةةم يف حةةد   ا ةة ، وإن كانةةت الحي مهةةا مبةةدأ حسةةن النيةةة األ

ن يعمةل حيةدل أ إلزامة . بيةد أنةه كثةأا  مةا ذاهتا أب  طابا رمسة  أو
واضعوها جاهدين على إضىلاء بُعد إضةايف عليهةا جيعلهةا أقةرب إىل 

ت تىل   ماابقة هلا. وحيدل هذا عندما الت ن   التحىلظات، وإن ل
 رةةةرطا  جتعةةةل منةةةه املنظمةةةة الدوليةةةة بتقةةةدمي التىلسةةةأ، وإمنةةةا  الدولةةةة أو

 ملوافقتها على االلتزام لملعاهدة.
يضا الىلقه  وقد  لمت اللجنة بوجود هذه املمار ة ال  ل (2)

، مةا ا ةتمرارها يف (231)منذ وقت قريب نسبيا   القانون نظاما  هلا إال
 ا ت شاف الابيعة القانونية الدقيقة هلذه اإلع انت االنىلرادية.

__________ 
 .2-1و 1-1انظر املبدأين التوجيهيني  ( 230)  
فةةةةرق ماكريةةةةه بوضةةةةوح وحجيةةةةة بةةةةني هةةةةذين النةةةةوعني مةةةةن اإلعةةةة انت   ( 231)  

. وتسةاءل عةن أثةر اإلعة انت التىلسةأية،  1978التىلسأية يف مقال هةام نشةر عةام  
فقةةةال إنةةةه  جيةةةب التمييةةةز بةةةني حةةةالتني. األوىل عنةةةدما ترفةةةق الدولةةةة بتةةةك قبوهلةةةا  

الةةةةةذ  يف إع هنةةةةةا أن التىلسةةةةةأ  إن حتديةةةةةد الدولةةةةةة لةةةةةراحة (3)
غةةةةه عنةةةةه ختضةةةةا لةةةةه موافقتهةةةةا علةةةةى االلتةةةةزام  تقدمةةةه يعةةةةد رةةةةرطا  ال

لملعاهةةدة لةةيس أمةةرا  اندر احلةةدول. ومثةةال ذلةةك أن فرنسةةا أرفقةةت 
عاهدة حظر األ لحة اإلضايف الثان مل  على الربوتوكول  (232)بتوقيعها

 يلول ةةةةةو“(معاهةةةةةدة ت ت النوويةةةةةة يف أمري ةةةةةا ال تينيةةةةةة وال ةةةةةاري  )
 يل   إع ان  تىلسأاي  من أربا نقاط ورد فيه ما

أكثةةةر مةةةن طةةةرف، مةةةن األطةةةراف املتعاقةةةدة يف   يف حةةةال اعةةةرتاض طةةةرف، أو  
يةةا  علةةى اإلعةة ن التىلسةةأ   جزئ  يف الربوتوكةةول الثةةان اعرتاضةةا  كليةةا  أو  املعاهةةدة أو 

لتةة ان  التةادر علةةى النحةةو السةةابق بيانةةه عةةن احل ومةةة الىلرنسةةية، يتةةبح هةةذان ا 
 الدول املعرتضة.   يف الع قات بني اجلمهورية الىلرنسية والدولة أو  والغيني  لطلني 

جةدال فيةه. بيةد أن دول  والاابا الشرط  لإلع ن الىلرنس  هنا ال
ىل ح ومةةةة فرنسةةةا، عةةةن طريةةةق وكالةةةة أمري ةةةا ال تينيةةةة قةةةد طلبةةةت إ

ب حظةةر األ ةةلحة النوويةةة يف أمري ةةا ال تينيةةة وال ةةاري ، أن تسةةح
مةةةةن اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ  الىلرنسةةةة  اجلةةةةزء الةةةةذ  يشةةةةأ إىل إم انيةةةةة 

لة اهلجةوم املسةلح. فقةد رأت هةذه ا تخدام األ لحة النووية يف حا
 يىلةةةةةة  مبقتضةةةةةةي  الضةةةةةةرورة والتنا ةةةةةةب الةةةةةةدول أن هةةةةةةذا التىلسةةةةةةأ ال

املتألةةةةةلني يف مىلهةةةةةوم الةةةةةدفاع عةةةةةن الةةةةةنىلس وفقةةةةةا  للقةةةةةانون الةةةةةدويل. 
مةةةن إع هنةةةا التىلسةةةأ ، ل نهةةةا  تسةةةحب فرنسةةةا بعةةةُد هةةةذا اجلةةةزء ول

أعربةةةةةةت مةةةةةةرارا  وت ةةةةةةرارا  عةةةةةةن رغبتهةةةةةةا يف أن تظةةةةةةل دولةةةةةةة  طرفةةةةةةا  يف 
 .عاهدة ت تيلول وربوتوكولني اإلضافيني املرفقني مبال

 
جلزء منهةا. ومي ةن أن يسةمى ذلةك   ان  يقتتر على تقدمي تىلسأ للمعاهدة أو إع  

’إعةةةة ان  تىلسةةةةأاي  بسةةةةياا ‘ هأرةةةةار ديةةةةرت إىل هةةةةذه اإلعةةةة انت بولةةةةىلها ’بيةةةةاانت  
–Detter, Essays on the Law of Treaties, 1967, pp. 51 [.I]لةرفا ‘   إع نيةة  

ديقها علةةةةةةةى املعاهةةةةةةةدة  وتنشةةةةةةةأ احلالةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة عنةةةةةةةدما جتعةةةةةةةل الدولةةةةةةةة تتةةةةةةة  .  52
جلةةةةةزء منهةةةةةا،   انضةةةةةمامها إليهةةةةةا  اضةةةةةعا  لتىلسةةةةةأ  ةةةةةاص للمعاهةةةةةدة ك ةةةةةل أو  أو 
معةةةدَّل  مي ةةةن أن يسةةةمى ’إعةةة ان  تىلسةةةأاي    مشةةةروطا  بةةةذلك التىلسةةةأ. وهةةةو مةةةا  أو 

الاةةةةابا‘. ويف احلالةةةةةة األوىل، تقتتةةةةر الدولةةةةةة علةةةةى إيضةةةةةاح رأيهةةةةا بشةةةةةأن تىلسةةةةةأ  
قضةةةائ .   عنةةةد اختةةةاذ إجةةةراء حت يمةةة  أو   ال يتبةةةا  املعاهةةةدة، وهةةةو رأ  قةةةد يتبةةةا أو 

والدولة عنةد تقةدميها هةذا التىلسةأ ال تسةتبعد أ  إجةراءات تىلسةأية الحقةة، كمةا  
 ةةةون النتيجةةةة اتلىلةةةة إذا قتةةةدت  ال تسةةةتبعد إم انيةةةة رفةةةز تىلسةةةأها. ه...  وت 

قةةةد تقةةةرره   الدولةةةة املعلنةةةة، علةةةى الع ةةةس مةةةن ذلةةةك، فةةةرض تىلسةةةأها أاي  كةةةان مةةةا 
، أ  إن الدولةةةة عنةةةدما تتةةةدر إع هنةةةا تسةةةتبعد إم انيةةةة وجةةةود  بعةةةد  احملةةةاكم فيمةةةا 

تىلسةةةأ الحةةةق للمعاهةةةدة ال يتىلةةةق مةةةا التىلسةةةأ الةةةذ  قدمتةةةه. وعنةةةد ذلةةةك يتعلةةةق  
دَّل الاةةابا‘. فالدولةةة جتعةةل قبوهلةةا للمعاهةةدة مرهةةوان   ’إعةة ن تىلسةةأ  معةة  األمةةر ب 

 McRae, “The legal effect   “ لملوافقة على تىلسأها هلا ومشروطا  هبةذا التىلسةأ 

of interpretative declarations …” (see footnote 129 above), pp. 160–161  .
تىلسةأ  معةدَّل    “ )إعة ن qualified interpretative declarationولةيس لعبةارة   

الاةةةابا( معةةةه يةةةذكر يف اللغةةةة اإلن ليزيةةةة. ويةةةرد هةةةذا التمييةةةز يف أعمةةةال عةةةدد مةةةن  
 Cameron and Horn, “Reservations to theاملثةال     املةؤلىلني؛ انظةر، علةى  ةبيل 

European Convention …” (footnote 205 above), p. 77, or Sapienza, 

Dichiarazioni interpretative unilaterali … (see footnote 129 above), 

pp. 205–206, or Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen … (see 

footnote 147 above), pp. 70–87 . 
؛ 1974آذار/مارس  22جرى أتكيد هذا اإلع ن عند التتديق يف  ( 232)  
 .United Nations, Treaty Series, vol. 936, p. 419  انظر
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لقةةول أبن هةةذه هةة  احلةةال رةةك فيةةه أن لإلم ةةان ا وممةةا ال (4)
أيضا  للنسبة إىل  اإلع ن التىلسأ “ التادر عن مجهوريةة إيةران 

، وإن كانةةت األمةةم املتحةةدة لقةةانون البحةةار مية بشةةأن اتىلاقيةةة اإل ةة 
 ليغته أقل حسما  

تقةةةدم هح ومةةةة مجهوريةةةة إيةةةران اإل ةةة مية  هةةةذه اإلعةةة انت أ ا ةةةا  بغيةةةة  
مواد التالية على حنةو يتعةارض مةا القتةد تىلاد  أ  تىلسأ مستقبل  حمتمل لل

 .(233)النظم الوطنيةينسجم ما القوانني و  ال األ ا   واملواقف السابقة أو
ويف حةةةةاالت أ ةةةةرى، مي ةةةةن ا ةةةةتخ ص الاةةةةابا الشةةةةرط   (5)

لإلعةة ن مةةن لةةياغته. مثةةال ذلةةك أن اإلعةة ن التىلسةةأ  التةةادر 
 ةةةذ الرهةةةائن، عةةةن إ ةةةرائيل عنةةةد توقيةةةا االتىلاقيةةةة الدوليةةةة ملناهضةةةة أ

، ينبغ  أن يعد، للنظر إىل 1979كانون األول/ديسمرب    17املؤر ة  
 إع ان  تىلسأاي  مشروطا  ليغته القاطعة، 

مةةن املعلةةوم لةةدى إ ةةرائيل أن االتىلاقيةةة تابةةق املبةةدأ القائةةل أبن أ ةةذ الرهةةائن   
حمظةور حتةةت أ  ظةةرف مةةن الظةةروف، وكةةل رةخز يرت ةةب فعةة   مةةن هةةذا النةةوع  

لألح ةةام ذات التةةلة مةةن   مةةن هةةذه االتىلاقيةةة أو   8يسةةلم عمةة   لملةةادة   حيةةاكم أو 
لةةك دون ا ةةتثناء مةةن  بروتوكوالهتةةا اإلضةةافية، وذ  و أ   1949اتىلاقيةةات جنيةةف لعةةام  

 . ( 234) أ  نوع 
وكذلك احلال مث   للنسبة لإلع ن التىلسأ  التادر عةن  (6)

تركيا بشأن اتىلاقية حظر ا تخدام تقنيات التغيأ يف البيئة ألغراض 
  1976لعام  أل  أغراض عدائية أ رى عس رية أو

عبةةةةةارات  اآلاثر الوا ةةةةةعة  تةةةةةرى ح ومةةةةةة تركيةةةةةا أنةةةةةه يتعةةةةةني إيضةةةةةاح معةةةةةه 
نتشةةةار“ و الاويلةةةة البقةةةاء“ و الشةةةديدة“ الةةةواردة يف االتىلاقيةةةة. وح ومةةةة اال

تركيةةةةا تةةةةرى نىلسةةةةها مضةةةةارة يف غيةةةةاب هةةةةذه اإليضةةةةاحات إىل اتبةةةةاع تىلسةةةةأها 
ا ةاص يف هةةذا التةةدد، وحتةةتىلظ لنىلسةةها للتةايل لحلةةق يف القيةةام بةةذلك كيىلمةةا 

 .(235)ومى تالب األمر ذلك
اضةةةح أن اإلعةةة ن ن ذلةةةك، فإنةةةه مةةةن الو الع ةةةس مةةة وعلةةةى  (7)

الةةةةةةذ  قدمتةةةةةةه الةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة األمري يةةةةةةة عنةةةةةةد توقيعهةةةةةةا علةةةةةةى 
املتعلقةةةةةةةةةةة  1979امللحةةةةةةةةةةق لتىلاقيةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةام  1988بروتوكةةةةةةةةةول عةةةةةةةةةةام 

اجلةةو  العةةابر للحةةدود البعيةةد املةةدى واملتعلةةق للةةتح م يف  للتلةةول
هةةةو إعةةة ن  تةةةدفقاهتا عةةةرب احلةةةدود انبعةةةااثت أكا ةةةيد النيرتوجةةةني أو

 تىلسأ  بسيط 
ىلهةةةم ح ومةةةة الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة أن الةةةدول  ةةةت ون هلةةةا حريةةةة ت 

 .(236)اال تجابة أبكثر الو ائل فاعلية للشروط العامة ال  حيددها الربوتوكول

وعلةةةى أيةةةة حةةةال، فةةةإن مةةةن النةةةادر أن يتضةةةح الاةةةابا املشةةةروط   (8)
موقةةةف   . ويف ( 237) لإلعةةة ن التىلسةةةأ  بتةةةورة جليةةةة مةةةن  ةةة ل عباراتةةةه 

__________ 
  (233 ) 6XXI. (footnote 37 above), chap. ...Multilateral Treaties . 
  (234 ) 5XVIII. , chap.Ibid.. 
  (235 ) 1VI.XX , chap.Ibid.. 
  (236 ) .c1XXVII. , chap.Ibid.. 
املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة لةةةةةاحبة  ت تىلةةةةة  الدولةةةةةة أو ،يف معظةةةةةم األحيةةةةةان  ( 237)  

ثلةةةةة جةةةةّد عديةةةةدة، اإلعةةةة ن للقةةةةول إهنةةةةا  تةةةةرى أن ...“ )انظةةةةر، مةةةةن بةةةةني أم

النةةةةوع، فةةةإن التمييةةةةز بةةةةني اإلعةةة انت التىلسةةةةأية  البسةةةةياة“  مةةةن هةةةةذا  
و املشةةةةروطة“ ياةةةةرح مشةةةةاكل رةةةةبيهة بتلةةةةك الةةةة  يثأهةةةةا التمييةةةةز بةةةةني  
التحىلظةةةات واإلعةةة انت التىلسةةةأية، وهةةة  مشةةةاكل يتعةةةني حلهةةةا وفقةةةا   

 . ( 238) للمبادئ ذاهتا 
احلقيقة     وفض   عن ذلك، فليس من النادر أن يتضةح الاةابا  (9)

املنظمات    و أ ها الدول املتعاقدة  لإلع انت التىلسأية عندما تعرتض علي 
تظهةةةةره بعةةةةز األمثلةةةةة الشةةةةهأة، ومنهةةةةا   املتعاقةةةةدة األ ةةةةرى. وهةةةةذا مةةةةا 

اإلعةةة ن الةةةذ  أرفقتةةةه اهلنةةةد بتةةةك تتةةةديقها علةةةى االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة  
نظمةةة  ية احل وميةةة الدوليةةة للم حةةة البحريةةة، وهةة  امل لملنظمةةة اال تشةةار 

، وإعة ن كمبةوداي  ( 239) الدوليةة ال  ألةبح امسهةا الحقةا  املنظمةة البحريةة  

 
اإلعةةة انت الةةةة  ألةةةدرهتا الربازيةةةةل عنةةةد توقيةةةةا اتىلاقيةةةة األمةةةةم املتحةةةدة لقةةةةانون 

(، واإلع ن الثالث للجماعة األوروبية عند توقيةا ibid., chap. XXI.6البحار )
 ,.ibid) 1991لعةةةةةةةةام  اتىلاقيةةةةةةةة تقيةةةةةةةيم األثةةةةةةةر البيئةةةةةةة  يف إطةةةةةةةار عةةةةةةةابر للحةةةةةةةدود

chap. XXVII.4 وإعةةة انت بلغةةةاراي بشةةةأن اتىلاقيةةةة فيينةةةا للع قةةةات القنتةةةلية ،)
( وبشأن اتىلاقية مدونة قواعد السلوك الحتادات ibid., chap. III.6) 1963لعام 

(، وإعةةة ن السةةةويد بشةةةأن ibid., chap. XII.6) 1974 اةةةوط البحريةةةة لعةةةام ا
ا  تعلن أن ...“ إهن ((، أوibid., chap. XII.1اتىلاقية املنظمة البحرية الدولية )

)انظةةةةر إعةةةة ن فرنسةةةةا الثةةةةان والثالةةةةث بشةةةةأن العهةةةةد الةةةةدويل ا ةةةةاص لحلقةةةةوق 
إعةة ن  (، أوibid., chap. IV.3) 1966االقتتةادية واالجتماعيةة والثقافيةةة لعةام 

اململ ة املتحدة عند توقيا اتىلاقية لزل بشأن التح م يف نقل النىلاايت ا ارة 
إهنةةةا  ((، أوibid., chap. XXVII.3) 1989ام لعةةة  والةةةتخلز منهةةةا عةةةرب احلةةةدود

ذاك علةى حنةو معةني )انظةر إعة انت بلجي ةا واجلزائةر   تىلسر“ هذا احل م أو
 ,.ibidوالثقافيةة ) لحلقوق االقتتةادية واالجتماعيةة  بشأن العهد الدويل ا اص

chap. IV.3  االتىلاقيةةةةةة ا الةةةةة بوضةةةةةا مةةةةن    31(، وإعةةةة ن أيرلنةةةةةدا بشةةةةأن املةةةةةادة
إعةة ن فرنسةةا   (، أو ibid., chap. V.3)   1954لعةةام    عةةدمي  اجلنسةةية األرةةخاص

 ,.ibid)   1992األول عنةةةةةةةد توقيةةةةةةةا االتىلاقيةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةة للتنةةةةةةةوع البيولةةةةةةةوج  لعةةةةةةةام  
chap. XXVII.8للقةةول إن ح مةةا  مةةن األح ةةام لةةه معةةه معةةني  وفقةةا   ((، أو

تقييةةةد ا ةةةتعمال  أولتىلسةةةأها“ )انظةةةر إعةةة انت هولنةةةدا بشةةةأن اتىلاقيةةةة حظةةةر 
املؤر ةةة  عشةةوائية األثةةر، أ ةةلحة تقليديةةة معينةةة مي ةةن اعتبارهةةا مىلرطةةة الضةةرر أو

 إعةةةةةةةةةةةةةة انت (، أوibid., chap. XXVI.2) 1980تشةةةةةةةةةةةةةةرين األول/أكتةةةةةةةةةةةةةةوبر  10
وانورو بشةةةةأن اتىلاقيةةةةة األمةةةةم  وكأيبةةةةاسغينيةةةةا اجلديةةةةدة وتوفةةةةالو وفيجةةةة   لبةةةةوا

((، ibid., chap. XXVII.7) 1992  لعةةام املتحةةدة اإلطاريةةة املتعلقةةة بتغةةأ املنةةا 
للقةةةةةول إنةةةةةه  وفقةةةةةا  لىلهمهةةةةةا، فةةةةةإن ...“ )انظةةةةةر إعةةةةة انت الربازيةةةةةل عنةةةةةد  أو

 ((.ibid., chap. XXI.6ن البحار )التتديق على اتىلاقية األمم املتحدة لقانو 
 .1-3-1انظر املبدأ التوجيه   ( 238)  
 footnote 37  ...Multilateral Treaties)يةرد نةز اإلعة ن يف   ( 239)  

above), chap. XII.1 وقد  تت اهلنةد الوقةائا ذات التةلة هبةذا اإلعة ن يف .
 أع ه(   39ردها على ا تبيان اللجنة املتعلق للتحىلظات )انظر احلارية 

 عنةدما أ اةةر األمةةني العةةام املنظمةة اال تشةةارية احل وميةةة الدوليةةة للم حةةة   
البحرية الدولية‘  بتك التتديق املقدم مةن    البحرية هتغأ امسها ليتبح ’املنظمة 

اهلند رهنا  لإلع ن، أرةأ  إىل أنةه نظةرا  للشةرط الةذ  ’لةه طةابا الةتحىلظ‘، ينبغة   
للم حةةةةة    املنظمةةةةة اال تشةةةةارية احل وميةةةةة الدوليةةةةة أن يعةةةةرض األمةةةةر علةةةةى مجعيةةةةة  

،  البحريةة. وقةررت اجلمعيةة تعمةيم اإلعة ن علةى مجيةا أعضةاء املنظمةة اال تشةةارية 
علةةةةى أن ت ةةةةون مشةةةةاركة اهلنةةةةد يف هةةةةذه املنظمةةةةة دون حةةةةق يف التتةةةةويت إىل أن  
يتخةةةذ قةةةرار بشةةةأن املسةةةألة. وقةةةدمت مجهوريةةةة أملانيةةةا االحتاديةةةة وفرنسةةةا اعرتاضةةةات  

إع ن اهلند، وكان اعةرتاض فرنسةا علةى أ ةاس أن اهلنةد تةدع  حقةا  انىلةراداي    على 
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. وتلةةةةك السةةةةوابق تؤكةةةةد وجةةةةود تبةةةةاين بةةةةني  ( 240) بشةةةةأن نىلةةةةس االتىلاقيةةةةة 
املنظمةة الدوليةة املقدمةة هلةا علةى   اإلع انت الة  تقتتةر فيهةا الدولةة أو 

لمعاهةةدة، وتلةةك الةة  يقتةةد هبةةا لةةاحب اإلعةة ن  توضةةيح تىلسةةأها ل 
 ة األ رى. املنظمات املتعاقد  ىلسأه على الدول املتعاقدة أو فرض ت 

وهةةةةةةةةذا التبةةةةةةةةاين ذو مغةةةةةةةةزى كبةةةةةةةةأ عمليةةةةةةةةا . فعلةةةةةةةةى  ةةةةةةةة ف   (10)
ا اإلعةة انت التىلسةةأية البسةةياة إعةةراب الدولةةة   التحىلظةةات، ال  خُتضةة 

ألية رروط، وإمنا تسعى  املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام   أو 
قةةد ينشةةأ بشةةأن تىلسةةأ املعاهةةدة. فاجلهةةة  ببسةةاطة إىل توقةةا أ  نةةزاع  

 ن  تضةةةرب موعةةةدا “، إن لةةةح التعبةةةأ، فهةةة  تعاةةة   متةةةدرة اإلعةةة 
إ اةارا  مىلةةاده أنةةه إذا نشةأ  ةة ف فسةةي ون ذلةك تىلسةةأها، ول نهةةا  

جتعةةةةل مةةةةن هةةةةذا رةةةةرطا  الرةةةةرتاكها يف املعاهةةةةدة. وعلةةةةى الع ةةةةس،   ال 
دف إىل  ع انت املشةروطة أرةبه للتحىلظةات، مبعةه أهنةا هتة ت ون اإل 

تقبلهةا الدولةة   ال  دة، إذ إحدال أثر قانون علةى تابيةق أح ةام املعاهة 
 بشرط تىلسأها على حنو حمدد.  املنظمة الدولية إال  أو 
وت شةةةةةةةةف السةةةةةةةةوابق القضةةةةةةةةائية عةةةةةةةةن الابيعةةةةةةةةة املتناقضةةةةةةةةة  (11)

 لإلع انت التىلسأية املشروطة 

 
ى أ ةةاس أن اهلنةةد رمبةةا تتخةةذ يف  يف تىلسةةأ االتىلاقيةةة، يف حةةني اعرتضةةت أملانيةةا علةة 

 املستقبل تدابأ تتعارض ما االتىلاقية. 
( الةةذ  اعتمدتةةه اجلمعيةةة العامةةة لألمةةم املتحةةدة 14-)د1452 ويف القةةرار  
، أحاطت اجلمعية العامةة علمةا  للبيةان الةذ  1959األول/ديسمرب  كانون   7يف 

ونيةةة( والةةذ  يوضةةح للجنةةة الساد ةةة )القان 614أُديل بةةه ل ةةم اهلنةةد يف اجللسةةة 
أن إعةة ن اهلنةةد بشةةأن املنظمةةة اال تشةةارية احل وميةةة الدوليةةة للم حةةة البحريةةة 

ت عن األمل يف أن يش ل حتىلظا ، وأعرب هو إع ن يتعلق للسيا ة العامة وال
يةتم التولةةل إىل حةل منا ةةب يف وقةت مب ةةر يف هةذه املنظمةةة علةى ضةةوء بيةةان 

 وضا اهلند فيها. اهلند املذكور أع ه من أجل تسوية 
، أحاط جملةس املنظمةة اال تشةارية  1960آذار/مارس    1 ويف قرار اعتمد يف   

ل ةةم اهلنةةد املشةةار    احل ومةةة الدوليةةة للم حةةة البحريةةة علمةةا  للبيةةان الةةذ  أديل بةةه 
إليه يف القرار الذ  تقةدم ذكةره، والحةظ، مةن  ، أن إعة ن اهلنةد ليسةت لةه آاثر  

 االتىلاقية و’اعترب اهلند عضوا  يف املنظمة‘“.   قانونية للنسبة لتىلسأ 
 McRae, “The legal effectوفيما يتعلق هبذه الوقائا، انظةر بوجةه  ةاص    

of interpretative declarations …” (footnote 129 above), pp. 163–165; 

Horn, Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 

above), pp. 301–302; and Sapienza, Dichiarazioni interpretative 

unilaterali … (footnote 129 above), pp. 108–113 . 
s Multilateral Treatie...  (footnote 37 above)يةرد الةنز يف   ( 240)  

chap. XII.1 وقةةةد أعلنةةةت عةةةدة ح ومةةةات أهنةةةا  تىلةةةرتض أنةةةه إعةةة ن يتعلةةةق .
للسيا ةةةة العامةةةة وال يشةةة ل حتىلظةةةا ، وأنةةةه ال يرتتةةةب عليةةةه أثةةةر قةةةانون للنسةةةبة 
  31لتىلسأ االتىلاقية“. وبناء على ذلك  يف ر الة موجهة إىل األمني العام يف 

املل يةة  أعلنت ح ومة كمبوداي أن ’ه...  احل ومة، 1962كانون الثان/يناير 
توافق عل  أن اجلزء األول من اإلع ن الذ  ألدرته وقت قبوهلا ل تىلاقية هو 
إع ن  يا  . ولذلك ليس له أثر قةانون علةى تىلسةأ االتىلاقيةة. ويف املقابةل، 

جانةب ورد هيف الىلقرة الثالثة من اإلع ن  حتىلظا  على االتىلاقية مةن  يش ل ما
وخبتةةةةوص هةةةةذه الوقةةةةائا، انظةةةةر بوجةةةةه  (..ibid) ‘ح ومةةةةة كمبةةةةوداي املل يةةةةة“

 ”… McRae, “The legal effect of interpretative declarations ةاص  

(footnote 129 above), pp. 165–166, and Sapienza, Dichiarazioni 

interpretative unilaterali … (footnote 129 above), pp. 177–178. 

، نظرت احمل مة األوروبية حلقوق اإلنسان بليلوسيف قضية  - 
ا  مةةن زاويةةة“  لةةحة اإلعةة ن التىلسةةأ  الةةذ  ألةةدرته  ويسةةر يف

تذهب إىل حد املساواة  القواعد املنابقة على التحىلظات، ول ن ل
 ؛(241)بني االثنني

نةةةةةةةز غةةةةةةةامز بعةةةةةةةز الشةةةةةةة ء، رأت هيئةةةةةةةة  ولملثةةةةةةةل، ويف - 
القضية  فرنسا واململ ة املتحدة يف  التح يم ال  حسمت النزاع بني

حةدة لربياانيةا اجلةرف القةار  بةني اململ ةة املتاملتعلقة بتعيةني حةدود 
أن الةةةةتحىلظ  العظمةةةةى وأيرلنةةةةدا الشةةةةمالية وبةةةةني اجلمهوريةةةةة الىلرنسةةةةية

 1958من اتىلاقية اجلرف القار  لعام  6الىلرنس  الثالث على املادة 
رنسةةةةية لقبةةةةول نظةةةةام يشةةةة ل  رةةةةرطا   الةةةةا  وضةةةةعته اجلمهوريةةةةة الىل

، وأردفةت تقةول   يبةدو “6تعيني احلدود املنتوص عليه يف املادة 
. ويبدو أن (242)من ليغة هذا الشرط أنه يتجاوز التىلسأ البسيط“

هذا يثبت، ا تدالال  للضد، أن األمر كان مي ن أن ي ةون متعلقةا  
 إبع ن تىلسأ  مشروط وليس بتحىلظ لملعه الدقيق لل لمة.

ت ةةةةن  املماثلةةةةة“ التامةةةةة بةةةةني اإلعةةةة ن   مةةةةا ذلةةةةك، فةةةةإن ل و  (12)
  املشةةةةةروط وبةةةةةني الةةةةةتحىلظ مم نةةةةةة، يظةةةةةل هةةةةةذا النةةةةةوع مةةةةةن  التىلسةةةةةأ 

قريبةةا  جةةدا  مةةن الةةتحىلظ، ف مةةا كتةةب رويةةرت،  إن جةةوهر  اإلعةة انت  
إذا   تلتةةةزم إال  ’الةةةتحىلظ‘ ي مةةةن يف وضةةةا رةةةرط مىلةةةاده أن الدولةةةة لةةةن 

ملرتتبة على املعاهةدة،  ةواء كةان  تابَّق عليها بعز اآلاثر القانونية ا  ل 
مةةةن  ةةة ل تىلسةةةأ   دة مةةةن القواعةةةد أو تعةةةديل قاعةةة  ذلةةةك ل ةةةتبعاد أو 
 . ( 244) من التأييد يف الىلقه   ريئا  . وجيد هذا الرأ   ( 243) تلك القاعدة“ 
__________ 

تتةةةةةةنيف اإلعةةةةةة ن التىلسةةةةةةأ     مةةةةةةن دون أن تعيةةةةةةد احمل مةةةةةةة لةةةةةةراحة   ( 241)  
لةةةةحة اإلعةةةة ن    السويسةةةةر  حمةةةةل النظةةةةر علةةةةى أنةةةةه حتىلةةةةظ، فحتةةةةت احمل مةةةةة  

 Judgment of 29 April*“   كما لةو كةان األمةر يتعلةق بةتحىلظ التىلسأ  املعين،  

1988, Belilos v. Switzerland (see footnote 192 above), p. 24, para. 49  ويف .
، كانةت اللجنةة األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان أقةل حتوطةا   لقةد اتبعةت  تيملتةاش قضية 

 McRae, “The legal effect ofعلةةى حنةةو كامةةل )ومقتةةود( موقةةف ماكريةةه   

interpretative declarations …” (footnote 129 above), p. 160 ماثلةت“   ، ف 
 ,Decision of 5 May 1982تحىلظ   وال  املشروط بني مىلهوم  اإلع ن التىلسأ   

Temeltasch v. Switzerland (see footnote 24 above), paras. 72–73 . 
  (242 ) Case concerning the , 1977June  30Arbitral decision of 

delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom …  

(see footnote 24 above), p. 40, para. 55. 
  (243 ) 28 above),  (footnote Introduction au droit des traitésReuter, 

p. 71ومتيةةةل تعةةةاريف فقهيةةةة عديةةةدة، منهةةةا تعريةةةف كليةةةة احلقةةةوق يف جامعةةةة . 
 Research inهارفرد، إىل اعتبار أن الاابا الشرط  عنتر م زم للتحىلظات )

International Law of the Harvard Law School, “Draft Convention on 

the Law of Treaties”, AJIL, 1935, supplement No. 4, p. 843; see also 

Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... (footnote 25 

above), p. 35, and the examples cited وكان التعريةف الةذ  اقرتحةه السةأ .)
عنتةةةةر الشةةةةرط  علةةةةى وجةةةةه أدرو بةةةةدوره القةةةةد  1962وىلةةةةر  والةةةةدوك يف عةةةةام 

أعة ه(؛  142التحديد بولىله أحةد عنالةر تعريةف التحىلظةات )انظةر احلارةية 
 بعد يف ظروف غأ واضحة. وقد جرى التخل  عن ذلك العنتر فيما

  (244 ) See McRae, “The legal effect of interpretative declarations 

…” (footnote 129 above), p. 172. 



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 78
 

 

و لتةةةةت اللجنةةةةة بعةةةةد درا ةةةةة متعمقةةةةة للموضةةةةوع إىل أن  (13)
اإلعةة انت التىلسةةأية املشةةروطة، علةةى الةةرغم مةةن ا ةةت ف تعريىلهةةا 
 عن تعريف التحىلظات، ختضا لنىلس القواعد الشة لية واملوضةوعية

من املبدأ  2تنز عليه الىلقرة  ال  تنابق على التحىلظات. وهذا ما
دعو إىل اإلرةةةةارة إىل يةةةة  . ولةةةةيس هنةةةةاك للتةةةةايل مةةةةا4-1التةةةةوجيه  

اإلعةةة انت التىلسةةةأية املشةةةروطة يف بقيةةةة الةةةدليل، فالنظةةةام القةةةانون 
 الذ  ينابق عليها هو النظام القانون للتحىلظات.

ي ن من األبسط ومن األكثةر  وتساءلت اللجنة عما إذا ل (14)
ياقة أن يستعاض عن إدراو قائمة ماولة تعدّ د األوقات الة  جيةوز ل

يف  لتحىلظ )وللتايل اإلع ن التىلسأ  املشةروط(، كمةافيها لوغ ا
، بتةةةيغة عامةةةة مةةةن قبيةةةل  عنةةةد التعبةةةأ عةةةن 1-1املبةةةدأ التةةةوجيه  

مي ةن قبولةه،  املوافقة علةى االلتةزام“. بيةد أنةه يبةدو أن هةذا احلةل ال
جيوز لوغ اإلعة انت التىلسةأية، رةأهنا رةأن التحىلظةات، عنةد  إذ

مر لملعاهدات يف ر لها الرمسة . ا تعلق األالتوقيا، وذلك حى إذ
هةةةةةذه احلالةةةةةة، جيةةةةةب مةةةةةا ذلةةةةةك أتكيةةةةةد اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية  ويف

املشةةةروطة عنةةةد التعبةةةأ عةةةن املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام لملعاهةةةدة، رةةةأهنا 
ات. ولةيس هنةاك أ  مةربر مناقة  ال ةت ف الوضةا رأن التحىلظ

بةةني التحىلظةةةات، مةةةن جهةةةة، وبةةني اإلعةةة انت التىلسةةةأية املشةةةروطة 
ال  جيب أن تتاح للدول واملنظمات الدولية األ رى الىلرلة الختاذ 
إجةةةةراء بشةةةةأهنا عنةةةةد االقتضةةةةاء، مةةةةن جهةةةةة أ ةةةةرى. وبتةةةةىلة عامةةةةة، 

ملعاهةةةةدة علةةةةى ي حةةةةظ أن الةةةةدول الةةةة  ترغةةةةب يف تعليةةةةق التزامهةةةةا ل
تىلسةةأ معةةني هلةةا حتةةرص علةةى أتكيةةد هةةذا التىلسةةأ عنةةد التعبةةأ عةةن 

هةةدة، حةةني ي ةةون قةةد قةةدّ م عنةةد التوقيةةا موافقتهةةا علةةى االلتةةزام لملعا
 . (245)يف أ  وقت  ابق   ل املىلاوضات عليها أو

اإل ةةةةالانت االنفراةيةةةةة خةةةةالف التحفظةةةةات واإل ةةةةالانت  1-5
 التف ريية

 الانت االنفراةيةة ي  املااوسة هذا اإلال تدخ  يف نطاق ةل 
تكةةةةةون حتفظةةةةةات  الةةةةة  تصةةةةةاغ يشةةةةةأن إحةةةةةدى املعاهةةةةةدات وال

ريية  ذةةةةةةا يف  لةةةةةةك اإل ةةةةةةالانت التف ةةةةةةريية إ ةةةةةةالانت تف ةةةةةة  او
 املشروطة(.

__________ 
مجهوريةةة أملانيةةا االحتاديةةة واململ ةةة املتحةةدة إلع انهتمةةا انظةر أتكيةةد  ( 245)  

الةة  لةةيغت عنةةةد التوقيةةا علةةةى اتىلاقيةةة لزل بشةةأن الةةةتح م يف نقةةل النىلةةةاايت 
 Multilateral Treaties)انظةر   1989لعةام  ا ارة والتخلز منها عرب احلةدود

... (footnote 37 above), chap. XXVII.3  املمار ةة الة  اتبعتهةا (؛ وانظر أيضةا 
موانكةةو عنةةد التوقيةةا   التتةةديق علةةى العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة 

(، وتلةك الة  اتبعتهةةا النمسةا بشةةأن ibid., chap. IV.4) 1966والسيا ةية لعةام 
 United) 1969أاير/مةايو  6ؤر ةة االتىلاقية األوروبية حلمايةة الةرتال األثةر ، امل

Nations, Treaty Series, vol. 788, p. 240اجلماعةة األوروبيةةة بشةةأن  (، أو
 ... Multilateral Treaties) اتىلاقيةة تقيةيم األثةر البيئة  يف إطةار عةابر للحةدود

(footnote 37 above), chap. XXVII.4 انظةةةر أيضةةةا  إعةةة انت إيااليةةةا .)
 ,.ibid) 1992شأن االتىلاقية املتعلقة للتنوع البيولوج  لعةام واململ ة املتحدة ب

chap. XXVII.8.) 

 التعليق 
مبثابة  بنةد ا ةتبعاد عةام“ يتمثةل    5-1يُعترب املبدأ التوجيه    (1)

علةةى التحىلظةةات،    اهلةةدف منةةه يف قتةةر ناةةاق تابيةةق دليةةل املمار ةةة 
 ةواء  مةن انحيةة، وعلةى اإلعة انت التىلسةأية لملعةه الضةيق للتعبةأ ) 

يسةةةةتبعد اإلعةةةة انت   (، مبةةةةا ( 246)  مشةةةةروطة“  كانةةةةت  بسةةةةياة“ أو 
ول ةن   مةا   االنىلرادية األ رى جبميا أنواعها ال  تتدر بشأن معاهدة 

 ي ون هلا، عموما ، ع قة وثيقة بذات القدر ما املعاهدة.  ال 
فإنةةةه يتضةةةح مةةةن م حظةةةة املمار ةةةة املتبعةةةة أن  ،الواقةةةاويف  (2)

تنتهةةةةز منا ةةةةبة التوقيةةةةا علةةةةى  الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة كثةةةةأا  مةةةةا
منا بة التعبأ عن موافقتها على االلتزام هبا إللةدار  أو معاهدة ما

تسةةةةةتهدف ا ةةةةةتبعاد  ن هةةةةةذه املعاهةةةةةدة، ول نهةةةةةا الإعةةةةة انت بشةةةةةأ
ينةةةةةةةة مةةةةةةةن هةةةةةةةذه املعاهةةةةةةةدة تعةةةةةةةديل األثةةةةةةةر القةةةةةةةانون ألح ةةةةةةةام مع أو
يتعلق ببعز اجلوانب احملةددة( مةن حيةث  للمعاهدة ك ل فيما )أو

انابةةةةةةةةةاق هةةةةةةةةةذه األح ةةةةةةةةةام علةةةةةةةةةى اجلهةةةةةةةةةة املتةةةةةةةةةدرة لإلعةةةةةةةةة انت، 
تشةةةة ل  فإهنةةةةا ال تسةةةةتهدف كةةةةذلك تىلسةةةةأ املعاهةةةةدة، ومةةةةن   وال
 مشروطة. إع انت تىلسأية،  واء  بسياة“ أو ات والحتىلظ
تحةةةةةةةةةدة اإلل ةةةةةةةةةرتون املعنةةةةةةةةةون وحيتةةةةةةةةةو  منشةةةةةةةةةور األمةةةةةةةةةم امل (3)

Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-
General (املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العام )

ألمني العام بشأن يتخذ ا على أمثلة عديدة هلذه اإلع انت ال  ال
ي تىلةةةة  مب حظةةةةة أن هةةةةذه  . إذ(247)طبيعتهةةةةا القانونيةةةةة أ  موقةةةةف

مل أن يقّيمهةةةا مةةةن الناحيةةةة لةةةدرت، تركةةةا  للمسةةةتع عةة انت قةةةداإل
وهةةةة  عمليةةةةة ذات أويةةةةة للغةةةةة للنظةةةةر إىل أنةةةةه يرتتةةةةب  -القانونيةةةةة 

 عليها النظام القانون الذ  ينابق على هذه اإلع انت.
اإلعةة انت االنىلراديةةة الةة  تتةةاغ  املنشةةور إال وال يةةورد هةةذا (4)

مبنا ةةبة  ة لةةدى األمةةني العةةام أومبنا ةةبة التوقيةةا علةةى معاهةةدة مودعةة 
إىل  عليهةةةا، ومةةةا اإلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام هبةةةا )التتةةةديق

إع انت  مي ن أن تش ل حتىلظات أو ذلك(، ول نها يف الواقا ال
ىل حقيقةةةةةةةةة أن هةةةةةةةةذه تىلسةةةةةةةةأية. ومةةةةةةةةن الواضةةةةةةةةح أن هةةةةةةةةذا يرجةةةةةةةةا إ

ن هبةةةا األمةةةني العةةةام ، اإلعةةة انت هةةة  اإلعةةة انت الوحيةةةدة الةةة  يبلةةةَّ
رةك فيةه أن هةذه احلقيقةة متثةل أويةة عمليةة كبةأة  إن  ال ول ن مما

ت التةادرة يف الظةروف املةذكورة أعة ه هة  يف الواقةا هذه اإلعة ان
ىلظةات يتعلةق للتمييةز بينهةا وبةني التح ال  تثأ أكثةر املشةاكل فيمةا

 ب ةةةةةم تعريىلهةةةةةااإلعةةةة انت التىلسةةةةةأية املشةةةةةروطة، وذلةةةةك ألهنةةةةةا  أو
التتةةةديق  التوقيةةةا علةةةى معاهةةةدة أومبنا ةةةبة   إال مي ةةةن لةةةوغها ال

االنضةمام إليهةا  املوافقة عليهةا أو قبوهلا أو إقرارها رمسيا  أو عليها أو
 .(248)هعندما تتدر دولة ما  إرعارا  ل  فة يف معاهدة“ أو

__________ 
 .4-1فيما يتعلق هبذا التمييز، انظر املبدأ التوجيه   ( 246)  
يشةةةهد علةةةى ذلةةةك العنةةةوان الةةةذ  تُعةةةرض حتتةةةه هةةةذه التةةة وك، وهةةةو    ( 247)  

  إع انت همن دون أ  حتديد آ ر  وحتىلظات“. 
. ومن انحية أ رى، فإنه جيةوز،  4-1و   1-1انظر املبدأين التوجيهيني  ( 248)  

اللجنة، إلدار اإلعة انت التىلسةأية  البسةياة“ يف أ  وقةت؛ انظةر يف   يف رأ  
 .( من التعليق عليه 32( إىل ) 21والىلقرات من )   2-1هذا التدد املبدأ التوجيه   
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فةةةةإذا كةةةةان مةةةةن التةةةةحيح يف جمةةةةال املمار ةةةةةة  ،ومةةةةا ذلةةةةك (5)
املعاهدة  عند التوقيا علىاإلع انت تتدر العملية أن أغلبية هذه 

مي ن ا تبعاد  عند اإلعراب عن املوافقة على االلتزام هبا، فإنه ال أو
إم انيةةةة إلةةةدارها يف وقةةةت اتلةةةف، حةةةى بعةةةد بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة 
للنسةةبة إىل اجلهةةة املتةةدرة لإلعةة انت. ومةةا ذلةةك، فإنةةه يبةةدو أن 

ه النقاةةةة هنائيةةةا  بشةةةأن هةةةذمةةةن غةةةأ املىليةةةد للجنةةةة أن تتخةةةذ موقىلةةةا  
هو على وجه التحديد  5-1إىل أن موضوع املبدأ التوجيه    للنظر

 ا تبعاد هذه اإلع انت من نااق تابيق دليل املمار ة.
ولملثةةل، ولةةنىلس السةةبب، فةةإذا كةةان مي ةةن أن يبةةدو للوهلةةة  (6)

األوىل أن هةةةذه اإلعةةةة انت االنىلراديةةةة تنةةةةدرو يف الىلئةةةة العامةةةةة الةةةة  
تعتةزم مةا ذلةك  ، فةإن اللجنةة ال(249)يةة للةدولألفعةال االنىلرادتضم ا

أن تتخةةةةذ قةةةةةرارا  بشةةةةأن القواعةةةةةد القانونيةةةةة الةةةةة  تنابةةةةق علةةةةةى هةةةةةذه 
اإلع انت. وقد اقتترت اللجنة على السةع  جاهةدة، يف كةل مةن 
املبادئ التوجيهية الواردة يف الىلرع احلايل من دليل املمار ة، إىل أن 

، تعريىلةا  لناحيةة القانونيةةقةدر اإلم ةان مةن اتقدم، على حنةو حمايةد ب
االنىلراديةةةةة ي ىلةةةة  لتيسةةةةأ  هلةةةةذه الىلئةةةةات املختلىلةةةةة مةةةةن اإلعةةةة انت

 التمييز بينها وبني التحىلظات واإلع انت التىلسأية.
املنظمةةةات  واإلعةةة انت االنىلراديةةةة الةةة  تتةةةدرها الةةةدول أو (7)

ن التنةوع هة  مة  فيما يتتل مبعاهدة ما أو الدولية بشأن معاهدة ما
العبةةةث حماولةةةة إجةةةراء تعةةةداد رةةةامل ف بيةةةث يتةةةبح مةةةن واال ةةةت 

يامةةةةةح هةةةةةذا الىلةةةةرع إىل القيةةةةةام بةةةةةذلك. وقةةةةةد  جلميةةةةا لةةةةةنوفها، وال
تضةا مبةادئ  حددت اللجنة عددا  من هذه اإلعة انت، ول نهةا ل

لتلةةةةك الةةةة  حتظةةةةى منهةةةةا أبويةةةةة أكةةةةرب علةةةةى التةةةةعيد  توجيهيةةةةة إال
تةةوق  ا لةةط  للحاجةةة إىل أو هاإلةةدار  العملةة ،  ةةواء بسةةبب تةةواتر

فةةةةإن  ،اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية. ولةةةةذلك نهةةةةا وبةةةةني التحىلظةةةةات أوبي
التتةةةةةنيف الةةةةةذ  تتضةةةةةمنه املبةةةةةادئ التوجيهيةةةةةة الةةةةةواردة أدانه لةةةةةيس 

 تتنيىلا  إرراداي . إال
لةةةةزوم لتختةةةةيز  ومةةةةن انحيةةةةة أ ةةةةرى، رأت اللجنةةةةة أنةةةةه ال (8)

يف املمار ةةةةة مبةةةةادئ توجيهيةةةةة حمةةةةددة لإلعةةةة انت األ ةةةةرى النةةةةادرة 
احتمةةةةةال ا لةةةةةط بينهةةةةةا وبةةةةةني التحىلظةةةةةات  الةةةةة  ي ةةةةةون ليةةةةةة أوالعم
 اإلع انت التىلسأية ضئي  . وتد ل يف هذه الىلئة  أو
اإلعةةة انت الراميةةةة إىل  اإلعةةة انت  الوا ةةةعة الناةةةاق“ أو - 

 التعهد للتزامات انىلرادية؛
اإلعةة انت االنىلراديةةة الراميةةة إىل إضةةافة عنالةةر أ ةةرى إىل  - 

 املعاهدة؛
 ت املتعلقة للتابيق اإلقليم  للمعاهدة؛ع اناإل - 
 إع انت السيا ة العامة. - 

__________ 
ت االنىلراديةة للةدول  انظر املبادئ التوجيهية الة  تنابةق علةى اإلعة ان  ( 249)  

اللجنةةةةة يف دورهتةةةةا الثامنةةةةة  الةةةة  مي ةةةةن أن تنشةةةةئ التزامةةةةات قانونيةةةةة الةةةة  اعتمةةةةدهتا  
 .177و   176  الىلقرتني ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(،  2006حولية  وا مسني، 

بيةةةد أن اللجنةةةة وضةةةعت مبةةةادئ توجيهيةةةة  الةةةة إلعةةة انت عةةةدم 
االعرتاف، واإلع انت املتعلقة بارائق تنىليذ املعاهدة على التةعيد 
الةةةةةةدا ل ، واإلعةةةةةةة انت االنىلراديةةةةةةة التةةةةةةةادرة مبوجةةةةةةب بنةةةةةةةد جييةةةةةةةز 

ي ةةةون هلةةةذا اال ةةةت ف يف املعاملةةةةة يف ون أن ، مةةةن د(250)ال تيةةةارا
يتعلةةةةق بابيعةةةةة تلةةةةك اإلعةةةة انت  دليةةةةل املمار ةةةةة معةةةةين معةةةةني فيمةةةةا

 مركزها القانون. أو
 اإلع انت الرامية  اإلع انت  الوا عة النااق“ أو

 إىل التعهد للتزامات انىلرادية 
قةةةانون املعاهةةةدات قةةةدم السةةةيد بريةةةريل يف تقريةةةره األول عةةةن  (9)

 الوا ةةعة الناةةاق“، وهةةو اإلعةة ن رةةهأا  بشةةأن التحىلظةةات  مثةةاال  
الةةةذ  ألةةةدرته جنةةةوب أفريقيةةةا لةةةةدى توقيعهةةةا علةةةى االتىلةةةاق العةةةةام 

، حيةث 1948)الغةات( يف عةام  بشأن التعريىلات اجلمركيةة والتجةارة
قال إنه  يف حني أن املادة املتحىلظ بشأهنا تنز على أن االتىلةاق 

ىلاوضةةات ختتةةتم امل طةةراف الةة  ل‘ علةةى الع قةةات بةةني األ’ال ينابةةق
تقبل تابيقه، فإن األثر املرتتب  بشأن التعريىلات فيما بينها وال  ال

علةةةى الةةةتحىلظ يتمثةةةل يف تو ةةةيا، ولةةةيس تضةةةييق، ناةةةاق التزامةةةات 
. وقةةةةد ا ةةةةتند إىل هةةةةذا املثةةةةال السةةةةيد مةةةةانىلرد (251)جنةةةةوب أفريقيةةةةا“

  ال حيةةةد الةةةتحىلظ فيهةةةا، بةةةلالكةةةس أيضةةةا  لتأكيةةةد وجةةةود حةةةاالت 
اللتزامةةةةةات الةةةةة  يتحملهةةةةةا الاةةةةةرف للع ةةةةةس يو ةةةةةا، مةةةةةن ناةةةةةاق ا

 .(252)املعين“
،  ( 253) وقةةةد أاثر إعةةة ن جنةةةوب أفريقيةةةا هةةةذا كثةةةأا  مةةةن اجلةةةدل  (10)

ول ةةةةةن يبةةةةةدو أنةةةةةه يتعةةةةةذر متامةةةةةا  اعتبةةةةةاره حتىلظةةةةةا   إن هةةةةةذا النةةةةةوع مةةةةةن  
 للمعاهةةدة  مي ةةن أن يرتتةةب عليةةه تعةةديل األثةةر القةةانون  اإلعةة انت ال 

مثةل هةذه التعهةدات الة   ة منهةا. فمةن املسةلم بةه أن  ألح ام معين  أو 
ليس هلا أ  أتثأ على املعاهدة، وه  تعهدات مي ن لوغها يف أ   يعةةةر ب عنهةةةا يف وقةةةت اإلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام لملعاهةةةدة  
وقةةت مةةن دون أن ينةةتج عةةن ذلةةك تعةةديل آلاثرهةةا القانونيةةة. وبعبةةارة  

__________ 
 .، على التوايل3-5-1و 2-5-1و 1-5-1املبادئ التوجيهية  ( 250)  
 .85، الىلقرة 239 الثان، ص، اجمللد 1950حولية  ( 251)  
، 1962يو أاير/مةةةةةةا 25، 651، اجمللةةةةةةد األول، اجللسةةةةةة 1962حوليةةةةةة  ( 252)  
 Villiger, Commentary on the 1969 . انظةةر أيضةةا  49، الىلقةةرة 142 ص

Vienna Convention … (footnote 49 above), p. 89, para. 36. 
العةةةةةةام للتحىلظةةةةةةات،  حتىلظةةةةةةا   اعتةةةةةةربه السةةةةةةيد بريةةةةةةريل، وفقةةةةةةا  لتعريىلةةةةةةه   ( 253)  

  أن حيظةى مقرتحا “، إذ إنه يتضمن  عرضا “ مقدما  إىل األطراف األ رى يتعةني  
(؛  239 ، اجمللةةةةد الثةةةةان، ص 1950حوليةةةةة  بقبوهلةةةةا ل ةةةة  يتةةةةبح حتىلظةةةةا  لةةةةحيحا  ) 

، اجمللةةةةد  1962حوليةةةةة  واعتةةةةربه الكةةةةس ببسةةةةاطة مثةةةةاال  للةةةةتحىلظ الوا ةةةةا الناةةةةاق ) 
فقةةةد رأى فيةةةه    ، (؛ أمةةةا هةةةورن 142 ، ص 1962مةةةايو  / أاير   25،  651األول، اجللسةةةة  

 Horn, Reservations andجمةةةرد إعةةة ن نةةةةوااي لةةةيس لةةةه أ  أويةةةةة قانونيةةةة ) 

Interpretative Declarations ... (footnote 25 above), p. 89 ؛ ومةن جهتةةه) ،  
اعتةةةرب أمبةةةأ أن  اإلعةةة ن التةةةادر عةةةن احتةةةاد جنةةةوب أفريقيةةةا ال مي ةةةن أن ترتتةةةب  

*، فهةةةو ال يشةةة ل حتىلظةةةا  ألن  للتةةةايل زايدة التزامةةةات تلةةةك الدولةةةة. و   عليةةةه  ةةةوى 
 ,Imbert  د من االلتزامات النامجة عةن املعاهةدة“  * أن حي للضرورة التحىلظ جيب  

Les réserves aux traités multilatéraux … (footnote 25 above), p. 15 . 
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فعال انىلرادية غةأ  ن التحىلظات  أ أبنه يف حني أ   مي ن القول  أ رى، 
، فةةةةإن اإلعةةةة انت الةةةة  مةةةةن ذلةةةةك القبيةةةةل تىلةةةةرض علةةةةى  ( 254) ذاتيةةةةة“ 

ُمتةةةةةد رها التزامةةةةةات ذاتيةةةةةة وتشةةةةة ل أفعةةةةةاال  قانونيةةةةةة انىلراديةةةةةة ختضةةةةةا  
  ( 255) للقواعةةد القانونيةةة الواجبةةة التابيةةق علةةى هةةذا النةةوع مةةن التةة وك 

 .الذ  يسر  على التحىلظات   ختضا للنظام القانون  وال 
  انت االنىلرادية الرامية إىل إضافة عنالر أ رىعاإل

 إىل املعاهدة
وينابةةةق األمةةةر ذاتةةةه علةةةى اإلعةةة انت االنىلراديةةةة الراميةةةة إىل  (11)

مينةةا  إضةةافة عنالةةر أ ةةرى إىل املعاهةةدة. فلةةيس هنةةاك يف الواقةةا مةةا
تو ةةةيا  يف إحةةدى املعاهةةدات مةةةن أن يقةةرتح علةةى رةةركائه طرفةةا  مةةا

مي ةةن النظةةر  رض منهةةا. ومةةن رأ  اللجنةةة أنةةهالغةة  ناةةاق املعاهةةدة أو
علةةةةةى هةةةةةذا النحةةةةةو إىل اإلعةةةةة ن الةةةةةذ  لةةةةةرحت مبوجبةةةةةه احل ومةةةةةة 
اإل ةةةةةةرائيلية أبهنةةةةةةا تعتةةةةةةزم إضةةةةةةافة تةةةةةةرس داوود إىل رةةةةةةارات منظمةةةةةةة 
التةةليب األمحةةةر الةة  تعةةةرتف هبةةا اتىلاقيةةةات جنيةةف املتعلقةةةة بمايةةةة 

. فمثةةةل هةةةذا (256)1949 آب/أغسةةةاس 12ضةةةحااي احلةةةرب املؤر ةةةة 
تعةةةةديل أثةةةةر أح ةةةةام  دف يف الواقةةةةا إىل ا ةةةةتبعاد أويهةةةة  إلعةةةة ن الا

تغيةأ(، بةل إىل إضةافة  املعنيةة )الة  تظةل يف احلقيقةة بة  املعاهةدات
 ح م إىل أح ام هذه املعاهدات.

وإذا كانةةت هةةذه اإلعةة انت اندرة نسةةبيا ، فةةإن هنةةاك أمثلةةة  (12)
بشأن إضافة ترس املثال املتعلق إبع ن إ رائيل عليها. فإضافة  إىل 
، فإنةةةه مي ةةةن (257)رةةةارات منظمةةةة التةةةليب األمحةةةر داوود إىل قائمةةةة
__________ 

 ,P. Daillier, M. Forteau and A. Pelletانظر بشأن هذا املىلهوم    ( 254)  

Droit international public (N. Quoc Dinh), 8th ed., Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2009, pp. 398–400. 
 ,Collected Courses of the Hague Rudaانظةر يف هةذا الشةأن   ( 255)  

Academy … (footnote 56 above), p. 107  انظر أيضا  املبادئ التوجيهية ال .
نيةة تنابق على اإلعة انت االنىلراديةة للةدول الة  مي ةن أن تنشةئ التزامةات قانو 

 أع ه(. 249)احلارية 
تنقسةةم آراء الىلقهةةاء بشةةأن هةةذه النقاةةة؛ انظةةر آراء بي تيةةه وهةةورن  ( 256)  

 J. Pictet, Les Conventions deاللذين يش  ان يف أن األمر يتعلق بتحىلظ  

Genève du 12 août 1949 – Commentaire, International Committee of 

the Red Cross (ICRC), Geneva, vol. I, pp. 330–341, or Horn, 

Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), 

pp. 82–83  ولملقابل، انظر آراء روزين وأمبأ اللذين يعتنقان الةرأ  املخةالف ،
S. Rosenne, “The Red Cross, Red Crescent, Red Lion and Sun and the 

Red Shield of David”, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 5 (1975), 

pp. 9–54, or Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux … 

(footnote 25 above), pp. 361–362. 
  (257 ) Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of See 

1949, vol. I, Federal Political Department, Berne, [1950], p. 348 وقةد .
تتةرفت تركيةةا بةةنىلس الاريقةةة مةةن أجةةل العمةل علةةى قبةةول اهلةة ل األمحةةر ضةةمن 

)الثالثةةة( واتىلاقيةةة  1899اتىلاقيةةة عةةام لتةةليب األمحةةر يف إطةةار رةةارات منظمةةة ا
 22املؤر ةةةة )العارةةةرة( املتعلقتةةةني بت ييةةةف مبةةةادئ اتىلاقيةةةة جنيةةةف ه 1907عةةةام 

 لتابيقهةةةا يف حالةةةة احلةةةرب البحريةةةة  1906 متوز/يوليةةةه 6و 1864 آب/أغسةةةاس
(See J. B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 

التىل أ يف حالة اإلع انت االنىلرادية ال  تُقدم على أهنا حتىلظات 
ول نها، بدال  من االقتتار على أن تستبعد ) ةلبيا ( األثةر القةانون 

ابيةةا ( ترمةة  يف الواقةةا إىل أن تزيةةد )إجيألح ةةام معينةةة مةةن املعاهةةدة، 
املنظمات املتعاقةدة األ ةرى مقارنةة   قدة أومن التزامات الدول املتعا

لاللتزامةةةةةةةات الواقعةةةةةةةة عليهةةةةةةةا مبقتضةةةةةةةى القواعةةةةةةةد العامةةةةةةةة للقةةةةةةةانون 
. وهةةةذه اإلعةةة انت االنىلراديةةةة، للنظةةةر إىل أهنةةةا ليسةةةت (258)الةةةدويل

 مشةةروطة“ لملعةةه  إعةة انت تىلسةةأية  بسةةياة“ أو حتىلظةةات وال
 اق هذا الدليل.تد ل ضمن نا املمار ة احلايل، ال الوارد يف دليل

 للمعاهدة اإلع انت املتعلقة للتابيق اإلقليم  
تتوغ بعةز الةدول أيضةا  إعة انت بشةأن التابيةق اإلقليمة    (13)

للمعاهةةةدة مةةةن أجةةةل ا ةةةتبعاد تابيةةةق املعاهةةةدة يف إقلةةةيم تقةةةوم الدولةةةة  
ناةاق تابيةةق    مةن أجةل تو ةيا  أو   ( 259) تمثيلةه دوليةا  لةاحبة اإلعة ن ب 

ق فيهةةةا مةةةن قبةةةل،  ةةةواء بسةةةبب   اهةةةدة ليشةةةمل أقةةةاليم ل املع  ت ةةةن تابةةةَّ
. وبينما يبةدو  ( 260) بتورة ضمنية  إع ن كان قد لدر هلذا الغرض أو 

للوهلةةةةة األوىل أن اإلعةةةةة انت املتعلقةةةةةة لال ةةةةةتبعاد اإلقليمةةةةة  رةةةةةبيهة  
ا تةد ل يف ناةاق  للتحىلظات املتعلقة للنااق امل ان للتابيةق، فإهنة 

مةةةةةةن اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا،    29شةةةةةةار إليةةةةةةه يف املةةةةةةادة  القتةةةةةةد املغةةةةةةاير“ امل   
 

1899 and 1907, 3rd ed., New York, Oxford University Press, 1918, 

pp. 181 and 256; see also The International Peace Conference, The 

Hague, May 18–July 29, 1899, Ministry for Foreign Affairs/Martinus 

Nijhoff, The Hague, 1907, pp. 23–25, 387–391, 453–454 and 461; 

Actes de la Conférence de Révision réunie à Genève du 11 juin au 

6 juillet 1906, Geneva, Imprimerie Henri Jarrys, 1906, pp. 17, 63, 160–

163, 175, 260, 271, 286 and 292; J. B. Scott (ed.), The Proceedings of 

the Hague Peace Conferences, vol. I, New York, Oxford University 

Press, 1920, pp. 63–65, 651 and 702; and ibid., vol. III, New York, 

Oxford University Press, 1921, pp. 292, 296–299 and 560–563.) 
مةةن  9هةةذا هةةو حةةال  حتىلظةةات“ البلةةدان االرةةرتاكية علةةى املةةادة  ( 258)  

، وهةة  التحىلظةةةات املةةةذكورة يف التعليةةةق علةةةى 1958اتىلاقيةةة أعةةةايل البحةةةار لعةةةام 
(، وذلةةةك للنظةةةر 61( واحلارةةةية 10( و)9)الىلقةةةرتن ) 1-1-1املبةةةدأ التةةةوجيه  

البحةةةار ايل إىل أن األويةةةة الةةة  أ ةةةندهتا هةةةذه البلةةةدان إىل  ةةةىلن الدولةةةة يف أعةةة 
 تذهب إىل أبعد مما تعرتف به القواعد العرفية الواجبة التابيق.

 Multilateralانظةةةر مةةةث   ممار ةةةة نيوزيلنةةةدا بشةةةأن جةةةزر تةةةوكي و )  ( 259)  

Treaties …(footnote 37 above), Historical Information (New Zealand)  ،)
 تيةار  التىلاقيةة فيينةا اال الربوتوكةولوإع انت اال تبعاد اإلقليم  التادرة بشةأن  

( وبشةةأن  ibid., chap. III.4)   للع قةات الدبلوما ةةية املتعلةق لكتسةةاب اجلنسةية
الربوتوكةةةةول اال تيةةةةار  التىلاقيةةةةة فيينةةةةا للع قةةةةات القنتةةةةلية املتعلةةةةق لكتسةةةةاب 

(؛ وانظةةر أيضةةا  ممار ةةة اململ ةةة املتحةةدة املتعلقةةة بعةةدد  ibid., chap. III.7)   اجلنسةةية
فيمةةةا يتتةةةل جبزيةةةرة مةةةان  لتابعةةةة هلةةةا )انظةةةر مةةةث   اال ةةةتبعاد اإلقليمةةة  يم ا مةةةن األقةةةال 

املسةةتىلاد ضةةمنيا  مةةن اإلرةةعار املتعلةةق بتابيةةق اتىلاقيةةة حقةةوق الاىلةةل علةةى هةةذا 
(، واملمار ةةةةة املعقةةةةدة للتةةةةني املتعلقةةةةة ibid., chap. IV.11اإلقلةةةةيم )وغةةةةأه( )

 (.ibid., Historical Information (China)إبقليم  هونن كونن وماكاو )
انظةةةةر، مةةةةن بةةةةني أمثلةةةةة كثةةةةأة، اإلعةةةة ن املتعلةةةةق بتو ةةةةيا الناةةةةاق  ( 260)  

اإلقليمةةة  الةةةذ  ألةةةدرته اململ ةةةة املتحةةةدة بشةةةأن اتىلاقيةةةة مناهضةةةة التعةةةذيب 
املهينةةةةةة  ال إنسةةةةةانية أو العقوبةةةةةة القا ةةةةية أو وغةةةةأه مةةةةةن ضةةةةروب املعاملةةةةةة أو

(ibid., chap. IV.9( واتىلاقية حقوق الاىلل )ibid., chap. IV.11). 
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هتةةدف هبةةا الدولةةة إىل ا ةةتبعاد تابيةةق املعاهةةدة ول نهةةا هتةةةدف   ال  إذ 
.  ( 261) 29إىل حتديد ماهية  كامل إقليمها“ لملعين املقتود يف املادة  

ناةةةاق  تشةةة ل اإلعةةة انت واإلرةةةعارات املتعلقةةةة بتو ةةةيا   ولملثةةةل، ال 
املقتةةود يف    لملعةةه انت تىلسةةأية  إعةة   يمةة  حتىلظةةات أو التابيةةق اإلقل 

هتدف اجلهة ال  تتوغها إىل تقييد تابيق   ال  دليل املمار ة هذا، إذ 
إىل تىلسةةةأ أح امهةةةا، ول ةةةن هتةةةدف إىل تو ةةةيا ناةةةاق   املعاهةةةدة أو 

ت ةةن تابةَّق فيةةه مةن قبةةل. ويبةدو للتةةايل أن   تابيقهةا ليشةةمل إقليمةا  ل 
 ةةةون مبثابةةةة إعةةةراب عةةةن  الناةةةاق اإلقليمةةة  ي   عار املتعلةةةق بتو ةةةيا اإلرةةة 

يوجةد يف   املوافقة على االلتزام لملعاهدة فيمةا يتتةل إبقلةيم معةني. وال 
مينةةا الدولةةة مةةن أن ترفةةق لإلرةةعار املتعلةةق بتو ةةيا الناةةاق   الواقةةا مةةا 

 . ( 262) اإلقليم  حتىلظات  حقيقية تنابق على اإلقليم املعين 

 العامة  إع انت السيا ة 
ضةةةا  أن تعةةةرب إحةةةدى الةةةدول، عنةةةد التوقيةةةا ثةةةأا  أيحيةةةدل ك (14)

عنةد اإلعةراب عةن موافقتهةا علةى االلتةزام هبةا، عةن  علةى معاهةدة أو
 ةةةلبيا ، بةةةل أن تشةةةأ أيضةةةا  إىل  رأيهةةةا يف املعاهةةةدة، إجيابيةةةا  كةةةان أم

التحسةةةينات الةةة  ينبغةةة ، يف رأيهةةةا، إد اهلةةةا علةةةى املعاهةةةدة و ةةةبل 
ر تعةةديل األثةة  ها ا ةةتبعاد أوبةةذلك، مةةن دون أن ي ةةون هةةدفالقيةةام 

يتعلةةةق  للمعاهةةةدة ك ةةةل فيمةةةا القةةةانون لةةةبعز أح ةةةام املعاهةةةدة، أو
بةةبعز اجلوانةةب احملةةددة، يف تابيقهةةا بةةني هةةذه الدولةةة وبةةني الةةدول 

املنظمةةةةةات املتعاقةةةةةدة األ ةةةةةرى، ومةةةةةن دون أن ي ةةةةةون  املتعاقةةةةةدة أو
عةةةة انت، إذن، ليسةةةةت هةةةةدفها كةةةةذلك تىلسةةةةأ املعاهةةةةدة. فهةةةةذه اإل

منةةةا هةةة  جمةةةرد إعةةة انت  يا ةةةة إعةةة انت تىلسةةةأية وإ ت والحتىلظةةةا
 فيما يتتل لجملال الذ  تتناوله. عامة تتاغ بشأن املعاهدة أو

اتىلاقية حظر وإن اإلع انت ال  ألدرهتا عدة دول بشأن  (15)
تقييةةةد ا ةةةةتعمال أ ةةةةلحة تقليديةةةةة معينةةةةة مي ةةةةن اعتبارهةةةةا مىلرطةةةةة  أو

، 1980تشةرين األول/أكتةةوبر  10، املؤر ةةة عشةةوائية األثةر الضةرر أو
. واألمةةةر يتعلةةةةق هنةةةةا مب حظةةةةات (263)تقةةةدم أمثلةةةةة لرزة علةةةةى ذلةةةةك

__________ 
( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ 10( إىل )5انظةةةةر أيضةةةةا  الىلقةةةةرات مةةةةن ) ( 261)  

 .3-1-1التوجيه  
 والتعليق عليه. 4-1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 262)  
وتلةةةك، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، هةةة  حالةةةة اإلعةةة انت الةةة  لةةةاغتها التةةةني   ( 263)  
تقييةةةد   اتىلاقيةةةة حظةةةر أو علةةةى  قةةةررت ح ومةةةة مجهوريةةةة التةةةني الشةةةعبية أن توقةةةا    -1)  

عشةةةةةوائية األثةةةةةر،   ا ةةةةتعمال أ ةةةةةلحة تقليديةةةةة معينةةةةةة مي ةةةةةن اعتبارهةةةةا مىلرطةةةةةة الضةةةةرر أو 
.  1980تشةرين األول/أكتةوبر    10املعتمةدة يف مةؤمتر األمةم املتحةدة املعقةود يف جنيةف يف  

تةةةةرى ح ومةةةةة مجهوريةةةةة التةةةةني الشةةةةعبية أن الةةةةروح األ ا ةةةةية ل تىلاقيةةةةة تعةةةةرب عةةةةن    -2
ولةةةة والنةةةوااي احلسةةةنة للعديةةةد مةةةن بلةةةدان ورةةةعوب العةةةال فيمةةةا يتعلةةةق بظةةةر  ملعق املاالةةةب ا 

عشةةةةوائية   تقييةةةد ا ةةةتعمال أ ةةةلحة تقليديةةةة معينةةةةة مي ةةةن اعتبارهةةةا مىلرطةةةة الضةةةرر أو  أو 
األثةةةةر. وهةةةةذه الةةةةروح تتىلةةةةق مةةةةا موقةةةةف التةةةةني الثابةةةةت وتسةةةةتجيب لضةةةةرورة التتةةةةد   

إىل أن االتىلاقيةةة ال تةةنز    بةةد مةةن اإلرةةارة  ال   ، ومةةا ذلةةك   -3للعةةدوان ولةةيانة السةة م.  
للتحقةةةق مةةةن ارت ةةةاب أ  انتهةةةاك ألح امهةةةا، ممةةةا يضةةةعف   علةةةى تةةةدابأ لإلرةةةراف أو 

تقييةةةةد ا ةةةةتعمال األلغةةةةام   قوهتةةةةا اإللزاميةةةةة. فضةةةة   عةةةةن أن الربوتوكةةةةول املتعلةةةةق بظةةةةر أو 
ك  يضةةةةا قيةةةةودا  مشةةةةددة علةةةةى ا ةةةةتخدام املعتةةةةد  لتلةةةة  واألرةةةةراك والنبةةةةائط األ ةةةةرى ال 

م ضةةحيته، وال حيةةدد علةةى النحةةو الواجةةب حةةق كةةل دولةةة تقةةا ضةةحية  األ ةةلحة يف إقلةةي 
يةةةنز الربوتوكةةةول املتعلةةةق   للعةةةدوان يف الةةةدفاع عةةةن نىلسةةةها ب ةةةل الو ةةةائل ال زمةةةة. وال 

تقييةةد ا ةةتعمال األ ةةلحة احملرقةةة علةةى أ  قيةةود علةةى ا ةةتعمال تلةةك األ ةةلحة   بظةةر أو 

ت مةةل بعةةز املواقةةف املتخةةذة أثنةةاء  بسةةياة علةةى املعاهةةدة تؤكةةد أو
 .(264)التىلاوض عليها، ول ن ليس هلا أ  أثر على تابيقها

الدولةةة إعةة ان  تةةدعو وتلةةك هةة  أيضةةا  احلةةال عنةةدما تتةةدر  (16)
تتةةةةةبح أطرافةةةةةا  يف بعضةةةةةها إىل أن  الةةةةةدول األ ةةةةةرى أومةةةةةن   لةةةةةه 

 .(266)تدعوها فيه إىل تنىليذها تنىليذا  فعاال   ، أو(265)املعاهدة
 

لتةةةةةةيين ل تىلاقيةةةةةةة  ى ذلةةةةةةك، فةةةةةةإن الةةةةةةنز ا ضةةةةةةد أفةةةةةةراد القةةةةةةوات احملاربةةةةةةة. وعةةةةةة وة علةةةةةة 
مرضةيا  للدرجةة ال افيةة. وأتمةل احل ومةة التةينية يف تةدارك   والربوتوكولني ليس دقيقا  أو 

الةة  لةةاغتها فرنسةةا ) بعةةد أن وقعةةت   أوجةةه القتةةور هةةذه يف الوقةةت املنا ةةب“(، أو 
رهةةةةا  تقييةةةةد ا ةةةتعمال أ ةةةةلحة تقليديةةةةة معينةةةةة مي ةةةةن اعتبا  فرنسةةةا علةةةةى اتىلاقيةةةةة حظةةةةر أو 

عشةةوائية األثةةر، فةةإن احل ومةةة الىلرنسةةية، وفقةةا  ملةةا  ةةبق أن أتيحةةت هلةةا   و مىلرطةةة الضةةرر أ 
تقييةةد   علةةى لسةةان ممثلهةةا يف مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة املعةةين بظةةر أو   ، فرلةةة اإلعةة ن عنةةه 

ا ةةةةتعمال أ ةةةةلحة تقليديةةةةة معينةةةةة املعقةةةةود يف جنيةةةةف، لةةةةدى مناقشةةةةة االقةةةةرتاح املتعلةةةةق  
انيةا االحتاديةة والةذ  زكتةه احل ومةة الىلرنسةية،  مةن وفةد مجهوريةة أمل بتةدابأ التحقةق املقةدم  

  20؛ ويف  1980تشةةرين األول/أكتةةوبر    10وكةةذلك يف أثنةةاء اجللسةةة ا تاميةةة املعقةةودة يف  
علةةةةى لسةةةةان ممثةةةةل هولنةةةةدا، متحةةةةداث  ل ةةةةم الةةةةدول التسةةةةا    1980تشةةةةرين الثةةةةان/نوفمرب  

ة ا امسةةةة والث ثةةةةني  ىل يف أثنةةةاء الةةةدور األعضةةةاء يف اجلماعةةةة األوروبيةةةة، يف اللجنةةةةة األو 
للجمعيةةة العامةةة لألمةةم املتحةةدة، تعةةرب عةةن أ ةةىلها ألنةةه تعةةذر حةةى اآلن علةةى الةةدول  
الةةة  رةةةاركت يف التىلةةةاوض علةةةى االتىلاقيةةةة التولةةةل إىل اتىلةةةاق بشةةةأن األح ةةةام املتعلقةةةة  
  للتحقةةةق مةةةن الوقةةةائا الةةة  قةةةد يةةةُزعم حةةةدوثها والةةة  قةةةد تشةةة ل انتهاكةةةات للتعهةةةدات 

 ، فهةةة  حتةةةتىلظ لنىلسةةةها لحلةةةق يف تقةةةدمي مقرتحةةةات، مبةةةا يف ذلةةةك    امللتةةةزم هبةةةا. ومةةةن 
لالرةةةرتاك مةةةا دول أ ةةةرى، بغيةةةة  ةةةد تلةةةك الثغةةةرة، وذلةةةك لةةةدى انعقةةةاد املةةةؤمتر األول  

مةةةةن االتىلاقيةةةةة، ويف أن تسةةةةتخدم، حسةةةةب االقتضةةةةةاء،    8املقةةةةرر عقةةةةده عمةةةة   لملةةةةادة  
لومةةات الةة ، يف حةةال ثبةةوت  يل للوقةةائا واملع اإلجةةراءات الةة  تتةةيح إبةة غ اجملتمةةا الةةدو 

لةةةةحتها، مي ةةةةن اعتبارهةةةةا انتهاكةةةةات ألح ةةةةام االتىلاقيةةةةة والربوتوكةةةةولني املةةةةرفقني هبةةةةا“(  
 (Multilateral Treaties ... (see footnote 37 above), chap. XXVI.2   ؛ وانظةر أيضةا

 ((. .ibidومانيا ) اإلع انت ال  ألدرهتا الوالايت املتحدة األمري ية وإيااليا ور 
انظةةةةر أيضةةةةا ، علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال، اإلعةةةة ن املاةةةةول الةةةةذ  ألةةةةدره  ( 264)  

مبنا ةةبة التتةةديق علةةى الربوتوكةةولني اإلضةةافيني  1985ال ر ةة  الر ةةويل يف عةةام 
 United Nations, Treaty) 1949آب/أغساس  12التىلاقيات جنيف املؤر ة  

Series, vol. 1419, pp. 394–396؛ نةةز مرفةةق بةةرد ال ر ةة  الر ةةويل علةةى 
ا ةةةةةةتبيان اللجنةةةةةةة املتعلةةةةةةق للتحىلظةةةةةةات علةةةةةةى املعاهةةةةةةدات. وخبتةةةةةةوص هةةةةةةةذا 

 أع ه(. 39اال تبيان، انظر احلارية 
تقييةد   انظر إع ن الةوالايت املتحةدة األمري يةة املتعلةق لتىلاقيةة حظةر أو  ( 265)  

عشةةةوائية األثةةةر،   ا ةةةتعمال أ ةةةلحة تقليديةةةة معينةةةة مي ةةةن اعتبارهةةةا مىلرطةةةة الضةةةرر أو 
   ترحةةةةةةب ح ومةةةةةةة الةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة  1980األول/أكتةةةةةةوبر    تشةةةةةةرين   10املؤر ةةةةةةة  

لعتمةةةاد هةةةذه االتىلاقيةةةة وأتمةةةل يف أن تىل ةةةر مجيةةةا الةةةدول جبديةةةة للغةةةة يف التتةةةديق  
 ,Multilateral Treaties ... (footnote 37 above)االنضةةمام إليهةةا“    عليهةةا أو 

chap. XXVI.2 النوويةةةة     ن بشةةةأن معاهةةةدة عةةةدم انتشةةةار األ ةةةلحة إعةةة ن اليةةةال  ، أو
 أتمةةل احل ومةةة اليالنيةةة يف أن يتةةبح أكةةرب عةةدد مم ةةن مةةن الةةدول،  ةةواء أكانةةت  
هلةةةا قةةةدرة علةةةى إجةةةراء التىلجةةةأات النوويةةةة أم ال، أطرافةةةا  يف هةةةذه املعاهةةةدة إلكسةةةاهبا  
فعاليةةةةة حقيقيةةةةة. وهةةةة  أتمةةةةل بشةةةةدة يف أن تنضةةةةم إليهةةةةا علةةةةى األ ةةةةز اجلمهوريةةةةة  

احلةةائزتن أل ةةلحة نوويةةة ول نهمةةا ليسةةتا طةةرفني  لىلرنسةةية ومجهوريةةة التةةني الشةةعبية،  ا 
 . United Nations, Treaty Series, vol. 1035, pp. 342–343يف هذه املعاهدة“   

تىلاقيةةةة حظةةةر ا ةةةتحدال وإنتةةةاو وختةةةزين  انظةةةر إعةةة ن التةةةني املتعلةةةق ل  ( 266)  
كةةةةةةةانون    13)لريةةةةةةس،    األ ةةةةةةةلحة وا ةةةةةةتعمال األ ةةةةةةلحة ال يميائيةةةةةةةة وتةةةةةةدمأ تلةةةةةةك  

ينبغةةة  أن تنىلةةةذ الةةةدول األطةةةراف الةةة  تركةةةت أ ةةةلحة    -(   اثلثةةةا  1993ر  الثان/ينةةةاي 
كيميائيةةةة يف أقةةةاليم دول أطةةةراف أ ةةةرى، ب ةةةل جديةةةة، األح ةةةام ذات التةةةلة مةةةن  

 Multilateralاالتىلاقيةةةة، وأن تتعهةةةد بتةةةدمأ تلةةةك األ ةةةلحة ال يميائيةةةة املرتوكةةةة“   

Treaties ... (footnote 37 above), chap. XXVI.3, pp. 890–891. 
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وينابةةةةق ذلةةةةك أيضةةةةا  علةةةةى احلةةةةاالت الةةةة  تغتةةةةنم فيهةةةةا إحةةةةدى   (17)
اإلعةةةةراب عةةةةن موافقتهةةةةا علةةةةى   الةةةةدول فرلةةةةة التوقيةةةةا علةةةةى املعاهةةةةدة أو 

العامة املتعلقة لجملال الةذ     هبا للتذكأ ببعز جوانب  يا تها   االلتزام 
فعلةةت التةةني عنةةد توقيعهةةا علةةى معاهةةدة احلظةةر   غايةةه املعاهةةدة، كمةةا ت 

الشامل للتجارب النووية ال  اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحةدة يف  
ال ر ةة  الر ةةويل عنةةدما ألةةبح طرفةةا    ، أو ( 267) 1996أيلول/ ةةبتمرب    10
 . ( 268) ىلاقية حقوق الاىلل يف ات 
ال، فةةةةإن بعةةةةز اإلعةةةة انت املقدمةةةةة يف ىلةةةةس املنةةةةو وعلةةةةى ن (18)

معاهدة حظر وضا األ لحة النووية وغأها ل وك التتديق على  
لطةةن  مةن أ ةلحة التةدمأ الشةامل علةى قةاع البحةار واحملياةات ويف

 يما يف ل   تتديق كنةدا واهلنةد، بشةأن  ، ال1971لعام أرضها 
دف إىل تعةديل هتة  األ رى غأ األ لحة النوويةة، ال أنواع األ لحة

إىل تىلسةةةةأها، وإمنةةةةا  نارةةةةئة عةةةةن املعاهةةةةدة والاحلقةةةةوق والواجبةةةةات ال
 الغةةةةرض األ ا ةةةة  منهةةةةا هةةةةو حتارةةةة  أن متةةةةس املعاهةةةةدة مواقةةةةف 

يتعلةةةق بةةةبعز قضةةةااي  الةةةدول الةةة  ألةةةدرت هةةةذه اإلعةةة انت فيمةةةا
 .(269)شأهنا“قانون البحار ال  ختتلف مواقف الدول وآرا ها ب

لةةة  جةةةرى حتليلهةةةا إلعةةة انت املختلىلةةةة اوالقا ةةةم املشةةةرتك ل (19)
إبجيةةاز أعةة ه هةةو أن املعاهةةدة الةة  لةةدرت اإلعةة انت بشةةأهنا هةة  
جمرد ذريعة، وليس هلذه اإلع انت للة قانونية هبةا  كةان مي ةن أن 
تتةةةدر هةةةذه اإلعةةة انت يف أ  ظةةةروف أ ةةةرى، ولةةةيس هلةةةا أ  أثةةةر 

 ،ر. وعليةههتدف إىل حتقيق ذلك األثة  املعاهدة، وه  العلى تنىليذ 
إعة انت تىلسةأية. بةل إهنةا، فضة   عةن  حتىلظةات وال فه  ليسةت 
يىليةد بةدوره يف  ختضا لقانون املعاهدات، وهةذا األ ةأ ال ذلك، ال

تقةةةدير مةةةدى لةةةحتها )الةةة  تعتمةةةد علةةةى قواعةةةد أ ةةةرى مةةةن قواعةةةد 
يف حتديةد  متختةز( أوهةو  هةو عةام ومةا القانون الدويل، منها ما
ن ينابق عليها، األمر الذ  يربر ا تبعادها مة النظام القانون الذ  

نااق اناباقه، رأهنا يف ذلك رأن الىلئات األ رى من اإلع انت 
 .5-1االنىلرادية احملددة يف الىلرع 

 إ الانت  دم اال رتاف 1-5-1
ال يةةدخ  يف نطةةاق ةليةة  املااوسةةة هةةذا اإل ةةالن االنفةةراةي  
املعاهةةةدة  ي تشةةةري فيةةةه إحةةةدى الةةةدول إىل ان اشةةةرتاتها يفالةةةذ

__________ 
لقةةةد أيةةةدت التةةةني دائمةةةا  احلظةةةر ال امةةةل والتةةةدمأ الشةةةامل  -1  ( 267)  

 ,.ibidلأل ةةةلحة النوويةةةة وحتقيةةةق عةةةال  ةةةال مةةةن األ ةةةلحة النوويةةةة ه... “ )

chap. XXVI.4.) 
 يعتةةةزم ال ر ةةة  الر ةةةويل مةةةن  ةةة ل انضةةةمامه إىل اتىلاقيةةةة حقةةةوق  ( 268)  

 “واأل ةةةرة ه... الاىلةةةل الاىلةةةل أن يعةةةرب جمةةةددا  عةةةن انشةةةغاله الةةةدائم برفاهيةةةة 
(ibid., chap. IV.11  ؛ وانظةةةر أيضةةةا  إعةةة ن ال ر ةةة  الر ةةةويل املةةةذكور آنىلةةةا)

أعة ه( بشةأن الربوتوكةولني اإلضةافيني التىلاقيةات جنيةف املؤر ةة  264)احلارية 
   ويف النهاية، يؤكد ال ر   الر ويل مةن جديةد، يف 1949آب/أغساس  12

احلةرب تتسةةم باةابا ال إنسةةان متألةل فيهةةا ن هةذه املنا ةةبة، اقتناعةه العميةةق أب
 ه... “.

  (269 ) 149  Migliorino, “Declarations and reservations …” (footnote

above), p. 107; see also pp. 115–119. 

عةةرتف هةة  يةةه، و لةةك حةة  إ ا  ت ال يعةة” اال ةةرتاف يكيةةان مةةا ال
اهلةةدف منةةه اسةةتبعاة تطبيةةق املعاهةةدة يةة  الدولةةة الصةةاةو  تةةان

  نها اإل الن والكيان غري املعرَتف يه.
 التعليق 

علةى االلتةزام من املتواتر أن تقرن الدول تعبأها عن املوافقة  (1)
تعةةةين االعةةةرتاف بدولةةةة  ن موافقتهةةا اللملعاهةةدة إبعةةة ن تةةةذكر فيةةةه أ

تعةين  ال أكثةر مةن دولةة، مةن الةدول املتعاقةدة األ ةرى أو أو معينةة،
أبوضةةاع معينةةة، إقليميةةة  -وهةة  حةةاالت أضةةيق نااقةةا   -االعةرتاف 

أكثةةةةر مةةةةن األطةةةةراف األ ةةةةرى. وهةةةةذه  عمومةةةةا ، مرتباةةةةة باةةةةرف أو
وه   مى غالبا   حتىلظات متعلقة بعدم االعرتاف“،اإلع انت تس

تسةةمية مضةةلّ لة تقةةةا  تسةةمية أطلقةةت مةةن لب اال تسةةهال، ل نهةةا
 حتت مظلتها حاالت متباينة للغاية.

إن املقتود من هذا التعبأ يف احلقيقة نوعان مةن اإلعة انت،   ( 2) 
تعةرتف   ال النقاة املشرتكة بينهما ه  توضيح أن الدولة الة  تتةوغهما  

ون طرفةا  فيهةا(، ل نهمةا  ب يةان آ ةر طةرف يف املعاهةدة )أو يةود أن ي ة 
ية اتلىلة جدا   يف بعز احلةاالت، يتخةذ  يستهدفان إحدال آاثر قانون 

واضةةةةا اإلعةةةة ن ببسةةةةاطة  إجةةةةراء  حتوطيةةةةا “ بتوضةةةةيحه، وفقةةةةا  ملمار ةةةةة  
يعةرتف هةةو   را ةخة، أن ارةرتاكه يف معاهةدة تضةم بةني أطرافهةا كيةاان  ال 

حةاالت    يةان؛ ويف يرقةى إىل مرتبةة االعةرتاف هبةذا ال  به بولةىله دولةة ال 
تسةةةتبعد لةةةراحة تابيةةةق أح ةةةام    أ ةةرى، فةةةإن الدولةةةة املتةةةدرة لإلعةةة ن 

 املعاهدة بينها وبني ال يان غأ املعرتف به. 
ومي ن، يف هذا التدد، املقارنة مث   بةني رد فعةل أ ةرتاليا،  (3)

نيةةا االحتاديةةة، مةةن انحيةةة أ ةةرى، مةةن انحيةةة، ورد فعةةل مجهوريةةة أملا
اتىلاقيةةةةات جنيةةةةف املتعلقةةةةة بمايةةةةة دول إىل إزاء انضةةةةمام بعةةةةز الةةةة 

. فأ ةةةةةةةةرتاليا، 1949آب/أغسةةةةةةةةاس  12املؤر ةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةحااي احلةةةةةةةةرب
أكدت جمددا  عدم اعرتافها جبمهورية أملانيا الدميقراطيةة ومجهوريةة   إذ

ومجهوريةة  كوراي الشعبية الدميقراطيةة ومجهوريةة فييةت انم الدميقراطيةة
تعلةن أهنةا  حتةيط علمةا   مينعهةا مةن أن التني الشعبية، فإن ذلك ل

ح ةةةةةةةةةام االتىلاقيةةةةةةةةةات واعتزامهةةةةةةةةةا مبوافقةةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةك البلةةةةةةةةةدان علةةةةةةةةةى أ
. وعلةةى  ةة ف ذلةةك، فةةإن مجهوريةةة أملانيةةا االحتاديةةة (270)تابيقهةةا“

 ا تبعدت كل ع قة تعاهدية ما فييت انم اجلنوبية 

__________ 
  (270 ) . See 336–334, pp. 314, vol. Treaty SeriesUnited Nations, 

the ICRC document entitled “Geneva Conventions of 12 August 1949 

for the Protection of War Victims – Reservations, declarations and 

communications made at the time of or in connection with ratification, 

accession or succession” (DDM/JUR/91/1719-CRV/1), p. 13 ؛ وانظةةر
ذ  ألدرته اجلمهورية العربية السورية عند الأيضا ، على  بيل املثال، اإلع ن 

توقيا اتىلاقية إنشاء التندوق الدويل للتنمية الزراعية   من املىلهوم أن تتديق 
اجلمهورية العربية السورية على هذا االتىلاق ال يعين أبيةة حةال مةن األحةوال أن 

 Multilateral Treaties ... (seeتعةرتف إب ةرائيل“   اجلمهوريةة العربيةة السةورية 

footnote 37 above), chap. X.8 جلمهوريةةة اإلعةة ن األول التةةادر عةةن ا  ، أو
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لحل ومةةةةةةة الثوريةةةةةةة املؤقتةةةةةةة جهةةةةةةازا  يتمتةةةةةةا ال تعةةةةةةرتف احل ومةةةةةةة االحتاديةةةةةةة  
حل ومةةةة تسةةةتايا أن تعتةةةرب ا ثيةةةل دولةةةة، وه...  للتةةةايل فهةةة  البتةةة حيات مت

 .(271)1949آب/أغساس  12الثورية املؤقتة طرفا  يف اتىلاقيات جنيف املؤر ة 

ويف احلالةةةةةةة األوىل، لةةةةةةيس هنةةةةةةاك رةةةةةةك يف أن اإلعةةةةةة انت  (4)
تضةةةةةيف رةةةةةيئا  إىل القةةةةةانون  تشةةةةة ل حتىلظةةةةةات. فهةةةةة  ال املعنيةةةةةة ال

عمومةا  أن املشةاركة يف نىلةس املعاهةدة القائم، حيث إنه من املقبةول 
. (272)تعين االعرتاف املتبادل ولو بتىلة ضمنية ف الاملتعددة األطرا
، فلةةةةةن يعةةةةةين هةةةةةذا أن تلةةةةةك (273)ي ةةةةةن األمةةةةةر كةةةةةذلك وحةةةةةى لةةةةةو ل

اإلعةةةةةةة انت تشةةةةةةة ل حتىلظةةةةةةةات  إن هةةةةةةةذه اإلعةةةةةةة انت االنىلراديةةةةةةةة 
 يف أح امها. يف املعاهدة أو   إىل إحدال أثر ماترم ال
ع ن االنىلراد  الةذ  مبوجبةه تسةتبعد دولةة، بشة ل ا اإلأم (5)

تعةرتف  لريح، تابيق أح ام املعاهةدة بينهةا وبةني ال يةان الةذ  ال
بةةةةه، فةةةةإن ولةةةةىله ألةةةةعب إىل حةةةةد كبةةةةأ. فعلةةةةى  ةةةة ف إعةةةة انت 

إىل إحدال أثر  التحوط“، فإن إع ان  من هذا النوع يرم  جب ء 
ذا األثةةر(، حيةةث يتةةبح قةةانون علةةى تابيةةق املعاهةةدة )ولةةه فعةة   هةة 

ذلةةةةك فقةةةةط يف الع قةةةةات بةةةةني تابيقهةةةةا مسةةةةتبعدا  كليةةةةة ، وإن كةةةةان 
الدولةة الةة  ألةةدرت اإلعةة ن وال يةةان غةةأ املعةةرتف بةةه. والواقةةا أن 
 

، وهةةو إعةة ن أكثةةر غموضةةا  بدرجةةة طىليىلةةة، فيمةةا يتعلةةق لتىلاقيةةة  العربيةةة السةةورية
اجلمهوريةة العربيةة (   ال تعةرتف  ibid., chap. III.3فيينةا للع قةات الدبلوما ةية ) 

عام ت معها“. ولةيس هنةاك أ  غمةوض  ت   إب رائيل ولن تنخرط يف أ  السورية 
االتىلاقيةة ا الةة بوضةا يف اإلع ن الذ  ألدرته األرجنتني عند انضةمامها إىل  

   إن تابيةةق هةةذه  1954أيلول/ ةةبتمرب   28املؤر ةةة  األرةةخاص عةةدمي  اجلنسةةية، 
عةةدة دول،   االتىلاقيةةة يف أقةةاليم تشةة ل  ةةيادهتا موضةةوع مناقشةةات بةةني دولتةةني أو 

ل ت ن أطرافا  يف االتىلاقية، ال جيوز أن يىلسَّر أبنةه يعةين أن أاي  مةن   أو  واء كانت 
  عةةةدلت  ختلةةةت عةةةن ذلةةةك املوقةةةف أو  هةةةذه الةةةدول قةةةد غةةةأت موقىلهةةةا السةةةابق أو 

(؛ واألمر يتعلق هنا بعةدم االعةرتاف بوضةا معةني )انظةر  ibid., chap. V.3عنه“ ) 
فيمةةا    1958لعةةام   حةةارلقةةانون البأيضةةا  إعةة انت إ ةةبانيا بشةةأن اتىلاقيةةات جنيةةف  

 ((. ibid., chaps. XXI.1, XXI.2, XXI.3 and XXI.4يتعلق جببل طارق ) 
  (271 ) . ICRC 459, p. 954, vol. Treaty SeriesUnited Nations, 

document DDM/JUR/91/1719-CRV/1 (see previous footnote), p. 6 .
اقيةة إنشةاء التةندوق اتىلانظر أيضا  إع ن اململ ة العربية السعودية عند توقيةا 

إن مشاركة ح ومة اململ ة العربيةة السةعودية يف هةذا  الدويل للتنمية الزراعية  
االتىلةةاق ال تعةةين أبيةةة حةةال مةةن األحةةوال أهنةةا تعةةرتف إب ةةرائيل، وال تةةؤد  إىل 

 Multilateralد وهلةةا يف تعةةام ت مةةا إ ةةرائيل ينظمهةةا االتىلةةاق املةةذكور“  

Treaties … (footnote 37 above), chap. X.8 وانظةر أيضةا  إعة ن العةراق ،
 (..ibidوال ويت اللذين ليغا بعبارات مشاهبة )

  (272 ) La reconnaissance internationale dans la See J. Verhoeven, 

pratique contemporaine, Paris, Pedone, 1975, pp. 429–431  وتؤكةةد .
ته عنةةةةةةد انضةةةةةةمامها إىل  ال ويةةةةةةت ذلةةةةةةك بوضةةةةةةوح تم يف اإلعةةةةةة ن الةةةةةةذ  ألةةةةةةدر 

لعةةةام    االتىلاقيةةةة الدوليةةةة بشةةةأن قمةةةا جرميةةةة الىلتةةةل العنتةةةر  ومعاقبةةةة مرت بيهةةةا
   مةةةن املىلهةةةوم أن انضةةةمام دولةةةة ال ويةةةت ه...  ال يعةةةين أبيةةةة حةةةال مةةةن  1973

 … Multilateral Treatiesاألحةةوال أن دولةةةة ال ويةةةت تعةةةرتف إب ةةرائيل“   

(footnote 37 above), chap. IV.7  . 
أ  لةةةو كانةةةت املشةةةاركة يف نىلةةةس املعاهةةةدة املتعةةةددة األطةةةراف تعةةةين  ( 273)  

 االعرتاف املتبادل.

أثةةةةةةةةةر  يسةةةةةةةةةتبعد أن ي ةةةةةةةةةون لةةةةةةةةةتحىلظ مةةةةةةةةةا تعريةةةةةةةةف التحىلظةةةةةةةةةات ال
؛ وفضةةةة   عةةةن ذلةةةةك، ووفقةةةا  ألح ةةةةام (274)ا تتةةةاص رختةةة  ذو

، فإن الدولة 1969من اتىلاقية فيينا لعام    20)ب( من املادة  4الىلقرة  
املعرتضةةةةة مي نهةةةةا، عةةةةن طريةةةةق اعةةةةرتاض مقةةةةرون بتعبةةةةأ واضةةةةح عةةةةن 
رفضةةةةها االلتةةةةزام لملعاهةةةةدة فيمةةةةا خيةةةةز الدولةةةةة املتحىلظةةةةة، أن متنةةةةا 

 .د ول معاهدة حيز النىلاذ بينها وبني الدولة املتحىلظة
ىلةات هةو  ةائد بةني أغلبيةة كتّةاب املؤل وما ذلك، ووفقةا  ملةا (6)

انت الةةةة  إذا كانةةةةت اإلعةةةة  القانونيةةةةة،  يثةةةةور التسةةةةا ل بشةةةةأن مةةةةا
تتناول هذا املوضوع تش ل حتىلظات لملعه املتعارف عليه عموما ، 

ترمةةةة ، يف  أهنةةةةا ال حةةةةى وإن كانةةةةت مسةةةةماة حتىلظةةةةات، وذلةةةةك مبةةةةا
تغيةةةةةأ أ  ح ةةةةةم مةةةةةن األح ةةةةةام  أو الظةةةةةروف العاديةةةةةة، إىل تعةةةةةديل

 . (275)اجلوهرية للمعاهدة“
وتنةةةةاق ز عةةةةدة أ ةةةةباب، يف الواقةةةةا، ولةةةةف إعةةةة ن عةةةةدم  (7)

كان هذا اإلع ن يرمة  إىل ا ةتبعاد  االعرتاف أبنه حتىلظ، حى لو
تابيةةةةق املعاهةةةةدة يف الع قةةةةات بةةةةني الدولةةةةة الةةةة  لةةةةاغت اإلعةةةة ن 

مل على السواء أ بال  وال يان غأ املعرتف به. وهذه األ باب تش
 عملية وأ رى نظرية.

من التعب جدا  يف الواقا، بل العملية، يبدو فمن الناحية   (8)
ومةةةةن املسةةةةتحيل، تابيةةةةق نظةةةةام التحىلظةةةةات علةةةةى إعةةةة انت عةةةةدم 

 االعرتاف 
ال ي ةةةةةةاد مي ةةةةةةةن تتةةةةةةةور لةةةةةةدور اعرتاضةةةةةةةات علةةةةةةةى تلةةةةةةةك  - 

 ي ون هلا أ  أثر ملموس؛ اإلع انت، وعلى أية حال، لن
لةةيس مةةن املعقةةول اعتبةةار هةةذا النةةوع مةةن اإلعةة انت ممنوعةةا   - 
مةةةن اتىلةةةاقي   19ب الىلقةةةرتني الىلةةةرعيتني )أ( و)ب( مةةةن املةةةادة مبوجةةة 

إذا كانةةةةةةةةت املعاهةةةةةةةةدة املعنيةةةةةةةةة حتظةةةةةةةةر  1986و 1969فيينةةةةةةةةا لعةةةةةةةةام  
 جتيز بعضها على وجه احلتر؛  التحىلظات، أو

يتىلةةق    يتعةةني اإلقةةرار أبن االعةةرتاف هبةةا كتحىلظةةات يتعةةذر أن  - 
ال  مي ن فيهةا  ما نز التعريف الوارد يف اتىلاقية فيينا، ألن احلاالت  

__________ 
 ,Reservations and Interpretative Hornانظةةةر مةةةا ذلةةةك   ( 274)  

Declarations … (footnote 25 above), p. 109. 
  (275 ) 25 above),  (footnote ernational LawDigest of IntWhiteman, 

p. 158 1-1  التةذكأ أبنةه مبوجةةب التعريةف الةوارد يف املبةدأ التةةوجيه  ؛ وينبغة ،
 .B. Rال يرم  التحىلظ إىل تعديل أح ام املعاهدة، وإمنا آاثرهةا. انظةر أيضةا   

Bot, Non-Recognition and Treaty Relations, Leyden, Sijthoff, 1968, 

pp. 30–31, 132–139 and 252–254; M. Lachs, “Recognition and modern 

methods of international cooperation”, BYBIL, 1959, pp. 252–259; 

H. Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1947, pp. 369–374, or Verhoeven, La 

reconnaissance internationale dans la pratique … (footnote 272 

above), pp. 428–448. 
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الت املنتةةةوص  مي ةةةن قتةةةرها علةةةى احلةةةا  إلةةةدار هةةةذه اإلعةةة انت ال 
 . 1969من اتىلاقية فيينا لعام    2)د( من املادة  1يف الىلقرة    عليها 
وع وة على ذلك، وعلةى لةعيد نظةر  بدرجةة أكةرب، فةإن  (9)

تنتةةةب  مةةةن هةةةذا القبيةةل، خبةةة ف التحىلظةةةات، الاإلعةة انت الةةة  
ألح امهةا، وإمنةا علةى أهليةة  معاهةدة ذاهتةا أوعلى األثر القةانون لل
 .(276)به ل لتزام لملعاهدة ال يان غأ املعرتف

تشةةة ل هةةةذه اإلعةةة انت إعةةة انت   ومةةةن انحيةةةة أ ةةةرى، ال (10)
ابيقهةا املعاهدة، وإمنا ا ةتبعاد ت تىلسأتستهدف  تىلسأية، ألهنا ال

 يف الع قات بني طرفني من أطرافها.
يعة ال يان غأ املعرتف نة عمدا  حتديد طبولقد جتنبت اللج (11)

أ  كيان آ ر )مثل حركة حترير  ح ومة أو به. فسواء كان دولة أو
يقتضةةةيه  وطنيةةةة(، فةةةإن املشةةة لة املاروحةةةة واحةةةدة. ومةةةا مراعةةةاة مةةةا

إبعةةة انت عةةةدم  يتعلةةةق ا ةةةت ف احلةةةال، يتةةةدق هةةةذا أيضةةةا  فيمةةةا
مجيةا هةذه  ويف يما أوضاع إقليمية(.  االعرتاف أبوضاع معينة )ال

 انت عةدم احلاالت مي ن العثةور علةى أمثلةة ل ةل فئةة مةن فئة  إعة 
 (278)   إعةةةةة انت التحةةةةةوط“(277)االعةةةةةرتاف املشةةةةةار إليهمةةةةةا أعةةةةة ه

 .(279)و إع انت اال تبعاد“
ملنظمةةةةةةات يتعلةةةةةةق ل وتبةةةةةةدو املشةةةةةة لة هامشةةةةةةية جةةةةةةدا  فيمةةةةةةا (12)

 الدوليةةة، ومةةا ذلةةك فإهنةةا مي ةةن أن ُتاةةرح يف حالةةة بعةةز منظمةةات
ي ةون  حالةة كهةذه، لةن الت امل الدوليةة مثةل االحتةاد األورويب. ويف

يتعلةةق  ة  ةةبب يةةدعو إىل عةةدم تابيةةق احلةةل الةةذ  أُ ةةذ بةةه فيمةةامثةة 
يقتضةةةيه ا ةةةت ف احلةةةال، علةةةى  إبعةةة انت الةةةدول، مةةةا مراعةةةاة مةةةا

__________ 
  (276 ) La reconnaissance internationale dans la  Verhoeven,See 

pratique … (footnote 272 above), p. 431, footnote 284. 
 أع ه.( 3( و)2انظر الىلقرتني ) ( 277)  
انظةةةر اإلعةةة ن التةةةادر عةةةن ال ةةةامأون بشةةةأن معاهةةةدة حظةةةر جتةةةةارب   ( 278)  

  5 اجلةةةةةو ويف الىلضةةةةةاء ا ةةةةةارج  وحتةةةةةت  ةةةةةاح املةةةةةاء، املؤر ةةةةةة  األ ةةةةةلحة النوويةةةةةة يف 
   إن توقيةةةا مجهوريةةةة ال ةةةامأون االحتاديةةة ال يعةةةين أبيةةةة حةةةال  1963آب/أغسةةاس  

 ومةةةةات والةةةةنظم الةةةة   مةةةةن األحةةةةوال أن ذلةةةةك يرتتةةةةب عليةةةةه اعةةةةرتاف ال ةةةةامأون لحل 
فقةةةةةا   ت ةةةةةن مجهوريةةةةةة ال ةةةةةامأون االحتاديةةةةةة قةةةةةد اعرتفةةةةةت هبةةةةةا قبةةةةةل ذلةةةةةك التوقيةةةةةا و  ل 

لإلجةةراءات التقليديةةة العاديةةة القائمةةة مبوجةةب القةةانون الةةدويل“. وعلةةى ذات املنةةوال،  
 Status of Multilateral Arms Regulationانظر إع ن بنن املتعلق لملعاهةدة ذاهتةا ) 

and Disarmament Agreements, Fifth Edition, 1996 (United Nations 

publication, Sales No. E.97.IX.3, p. 40) اإلعةة ن الةةذ  ألةةدرته مجهوريةةة   (، أو
كةةةوراي عنةةةد توقيةةةا اتىلاقيةةةة حظةةةر ا ةةةتحدال وإنتةةةاو وختةةةزين األ ةةةلحة الب رتيولوجيةةةة  

 .( ibid., p. 176)البيولوجية( والت سينية وتدمأ تلك األ لحة ) 
انظةةر إعةة ن الةةوالايت املتحةةدة بشةةأن مشةةاركتها يف اتىلاقيةةة احلةةد مةةن   ( 279)  

، حيةث  1931متوز/يوليةه    13بط توزيعها املوقعة يف جنيةف يف  لنا املخدرات وض 
  تعلةةةن أن مشةةةاركتها  ال يرتتةةةب عليهةةةا أ  التةةةزام تعاقةةةد  مةةةن جانةةةب الةةةوالايت 

تعةةرتف بةةه ح ومةةة الةةوالايت    كيةةان ال  املتحةةدة األمري يةةة جتةةاه بلةةد ميثلةةه نظةةام أو 
البلةد    املتحدة األمري يةة بولةىله ح ومةة ذلةك البلةد، وذلةك إىل أن تتةبح لةذلك 

 Multilateral Treatiesح ومة تعرتف هبا ح ومة الوالايت املتحدة األمري ية“) 

... (footnote 37 above), chap. VI.8.a ). 

عةةني علةةى تلةةك املنظمةةات أن تتةةدرها. ومةةا اإلعةة انت الةة  قةةد يت
اض يظةل يف الوقةت احلةايل افرتاضةا  ذلك، ترى اللجنة أن هذا االفرت 

غةأ امل ئةم اإلرةارة إليةه علةى  نظراي  إىل حد بعيةد بيةث ي ةون مةن
 .1-5-1وجه ا توص يف املبدأ التوجيه  

وإن اللجنة قد ا رتردت، لدى اعتمادها املبةدأ التةوجيه   (13)
، لعتبار أ ا   هو أن املش لة الرئيسية هنا ه  مش لة 1-5-1

ف، وه  مش لة هامشية للنسةبة لقةانون التحىلظةات. عدم االعرتا
رور  ذكةر هةذه الىلئةة ا الةة مةن اإلعة انت وقد رأت أنه من الضة 

هةو  الدولية املعالرة، ول ةن كمةا ال  تلعب دورا  كبأا  يف الع قات
احلال للنسبة ل افة اإلع انت االنىلرادية ال  ه  ليست حتىلظات 

بدا هلا ضةروراي   جنة اقتترت على ماإع انت تىلسأية، فإن الل وال
متامةةةةا  للتمييةةةةز بةةةةني تلةةةةك اإلعةةةة انت االنىلراديةةةةة وبةةةةني التحىلظةةةةات 

إىل املسةةائل  ت عةةن  جتةةاوز ذلةةك“واإلعةة انت التىلسةةأية، وامتنعةة 
 .للدولاملتعلقة لالعرتاف 

اإل ةةةةةالانت املتعلقةةةةةة يطرائةةةةةق تنفيةةةةةذ املعاهةةةةةدة  لةةةةةى  1-5-2
 الداخل  الصعيد

سةةة هةةذا اإل ةةالن االنفةةراةي اق ةليةة  املااو ال يةةدخ  يف نطةة  
منظاةةةة ةوليةةةة وتبةةة  فيةةةه تلةةةك الدولةةةة  الةةةذي تصةةةوغه ةولةةةة او

تنفيةةةذ املعاهةةةدة  لةةةى تلةةةك املنظاةةةة الطريقةةةة الةةة  تعتةةةزم هبةةةا  او
الصةعيد الةةداخل  مةةر ةون ان يكةةون لةةذلك  ثةةري  لةةى حقوقهةةا 

 ألخرى.املنظاات املتعاقدة ا والتزامااا إزاء الدول املتعاقدة او
 التعليق 

ال تةةةةةةد ل يف ناةةةةةةاق دليةةةةةةل املمار ةةةةةةة هةةةةةةذا  اإلعةةةةةة انت  (1)
اإلع مية“ ال  تُعل م بوا اتها الدولة ال  تتدرها رركاءها، على 

بيل املثةال، للسةلاات الدا ليةة الة   ةت ون مسةؤولة عةن تنىليةذ  
املعاهةةةةةدة،  ةةةةةواء تعلةةةةةق األمةةةةةر للاريقةةةةةة الةةةةة   ةةةةةتؤد  هبةةةةةا الدولةةةةةة 

 ال   تمارس هبا حقوقها عم   لملعاهدة. التزاماهتا أو
ويبدو أن ا تخدام هذا النوع من اإلع انت االنىلرادية قد  (2)

األمري يةةةة. فقةةةد أحتةةةيت منهةةةا تاةةةور جةةةدا  يف الةةةوالايت املتحةةةدة 
ث ل فئات اتلىلة   إن اإلع انت ال  تتدر من جانب جملةس 

دا  لتنىليةةةذ الشةةةيو  قةةةد أتذن للةةةرئيس إبلةةةدار تعليمةةةات أكثةةةر حتديةةة 
بوا ةاة  االلتزامات النارئة عن املعاهدة على التعيد الةدا ل ، أو

قةد جتعةل بعةز  اتىلاقات من نوع  اص مةا األطةراف األ ةرى، أو
 .(280)أ التنىليذ معلقة رهنا  بتىلويز الحق من ال ونغرس“ابتد
وه ةةةةذا أعاةةةةى جملةةةةس الشةةةةيو  للةةةةوالايت املتحةةةةدة اإلذن  (3)

 ا   للوكالة الدولية للااقة الذرية،للتتديق على النظام األ 
رهنةةةةا  للتىلسةةةةأ والىلهةةةةم اللةةةةذين يشةةةة  ن مبوجةةةةب التةةةةك احلةةةةايل جةةةةزءا  مةةةةن قةةةةرار  

( يقةةدَّم أ  تعةةديل للنظةةام األ ا ةة  إىل  1مىلادوةةا أن )   التتةةديق ورةةرطا  لةةه واللةةذين 

__________ 
  (280 ) (see  Interpretative Declarations ...Reservations and Horn, 

footnote 25 above), p. 104. 
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(  2يف حالةةةةةة النظةةةةةام األ ا ةةةةة  ذاتةةةةةه، و)  جملةةةةةس الشةةةةةيو  للمشةةةةةورة واملوافقةةةةةة، كمةةةةةا 
ملتحدة عضوا  يف الوكالة يف حالة اعتمةاد تعةديل للنظةام األ ا ة   الوالايت ا تبقى   ال 

 . ( 281) بشأنه رفز جملس الشيو  بتتويت رمس  إعااء مشورته وموافقته 

وأرفةةةةةق هةةةةةذا اإلعةةةةة ن بتةةةةةك تتةةةةةديق الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة  (4)
األمري يةةةةةة )ولةةةةةىلته الدولةةةةةة الاةةةةةرف أبنةةةةةه  تىلسةةةةةأ وفهةةةةةم“( مةةةةةا 

 التوضيح التايل 
ايت املتحدة األمري ية أن إع ن التىلسةأ والىلهةم الةوارد ومة الوالتعترب ح  

ذو طةةةابا أعةة ه خيةةز اإلجةةراءات الد ةةتورية للةةةوالايت املتحةةدة فحسةةب وأنةةه 
 .(282)حمل  حمز 

وإذا كانت هذه املمار ة رائعة يف الوالايت املتحدة، فإهنا  (5)
أعلنةةةت اليةةةوانن عنةةةدما لةةةدقت علةةةى  ليسةةةت قالةةةرة عليهةةةا. فقةةةد

 ية األمم املتحدة لقانون البحار أهنااتىلاق
 تؤكد مجيا احلقوق وتتعهد للوفاء ب افة االلتزامات النامجة عن هذه االتىلاقية. 

الوقةةةةةةت الةةةةةةذ   ةةةةةةتمارس فيةةةةةةه هةةةةةةذه احلقةةةةةةوق، والاريقةةةةةةة الةةةةةة   و ةةةةةةتحدد 
يعةةين هةةذا أن اليةةوانن تتخلةةى   تمار ةةها هبةةا، وفقةةا  ال ةةرتاتيجيتها الوطنيةةة. وال

 .(283)ن هذه احلقوقعلى أ  حنو كان ع

إال أنةةةةةةه مي ةةةةةةن أحيةةةةةةاان  أن ي ةةةةةةون التمييةةةةةةز بةةةةةةني اإلعةةةةةةة ن  (6)
الحظتةه السةويد  ماواضح، وهو  اإلع م  واإلع ن التىلسأ  غأ

   جيدر لمل حظة (284)يف ردها على اال تبيان املتعلق للتحىلظات
أن بعةةز اإلعةة انت املشةةار إليهةةا تتضةةمن عنالةةر إع ميةةة حمضةةة، 

لةةر تىلسةةأية. ونتنةةاول هنةةا تلةةك األ ةةأة فقةةط، وإن  فضةة   عةةن عنا
وعلةةةى  ةةةبيل املثةةةال، كةةةان التمييةةةز بينهمةةةا يبةةةدو غامضةةةا  أحيةةةاان “. 

السةةويد أ ةةباب اإلعةة ن الةةذ  أرفقتةةه بتةةك تتةةديقها أوضةةحت 
االتىلاقية اإلطارية األوروبية للتعاون عرب احلدود بني اجلماعات على  
 ةةةةةبب إلةةةةةدار  ا   إنبقوهلةةةةة  1980لعةةةةةام  السةةةةةلاات اإلقليميةةةةةة أو

اإلعةةةة ن ه...  لةةةةيس تقةةةةدمي املعلومةةةةات عةةةةن السةةةةلاات واهليئةةةةات 
السويدية ال  يشملها نااق االتىلاقيةة فحسةب، وإمنةا اإلفةادة أيضةا  
أبن تابيقها  يقتتر على السلاات واهليئات املبينة؛ وعلةى  ةبيل 
ت املثال،  ُتستبعد هيئةات أ ةرى مثةل األبررةيات الة  تعتةرب كيةاان

هةةةذا اإلطةةةار، مي ةةةن  مبوجةةةب القةةةانون السةةةويد “. ويف حمليةةةة عامةةةة
رةةك اعتبةةار اإلعةة ن يف واقةةا األمةر حتىلظةةا  يهةةدف منةةه مقدمةةه  بة 

إىل ا تبعاد تابيق املعاهدة على بعز أنةواع ال يةاانت الة  تنابةق 
عليها. وعلةى أقةل تقةدير، قةد ي ةون إعة ان  تىلسةأاي  بسةياا  يوضةح 

 عاهدة.ويد املا السال يىلية ال  تىلهم هب
__________ 

 ,see  ational LawDigest of InternWhiteman)يةةرد الةةنز يف    ( 281)  

footnote 25 above), p. 191   التىلسةأ والتوضةيح   ؛ انظر أيضةا “   (  interpretation 

and explanation “ علقةةة مبنظمةةة التعةةاون  ( املرفةةق بتةةك التتةةديق علةةى االتىلاقيةةة املت
 .( ibid., p. 192)  والتنمية يف امليدان االقتتاد  

  (282 ) 192–191 , pp.Ibid.. 
  (283 ) 6XXI. (footnote 37 above), chap. … Treaties Multilateral. 
 .أع ه   39. وخبتوص اال تبيان، انظر احلارية  1-3الرد على السؤال  ( 284)  

ول ةةن األمةةر خيتلةةف للنسةةبة لإلعةة انت اإلع ميةةة احملضةةة،   (7)
، الةةةةةة   ( 285) مثةةةةةل إعةةةةةة انت الةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة املشةةةةةار إليهةةةةةةا أعةةةةة ه 

تتعلةةق  ةةوى للع قةةات   تسةةتهدف أن ي ةةون هلةةا أ  أثةةر دويل وال  ال 
بني ال ونغرس والسلاة التنىليذية. ولقد اثرت املش لة بتدد إعة ن  

رته الةةوالايت املتحةةدة بشةةأن تنىليةةذها يف أراضةةيها  نةةوع ألةةد هةةذا ال   مةةن 
للمعاهةةدة املتعلقةةة ل ةةتخدامات ميةةاه هنةةر نياغةةارا املربمةةة مةةا كنةةدا يف  

. فلةةةةم يقبةةةةل جملةةةةس الشةةةةيو  أن يعاةةةة  اإلذن للتتةةةةديق  1950عةةةةام  
بشةةرط إلةةدار  حتىلةةظ“ يبةةني بوضةةوح السةةلاات الوطنيةةة   عليهةةا إال 

وقد أُبلغت كنةدا هبةذا الةتحىلظ   . ( 286) ي   املختتة لدى الارف األمر 
تتعلةةق   فقبلتةةه مشةةأة  لةةراحة إىل أهنةةا فعلةةت ذلةةك  ألن أح امةةه ال 

تةةةؤثر   للتابيةةةق الةةةدا ل  للمعاهةةةدة دا ةةةل الةةةوالايت املتحةةةدة، وال  إال 
أعقةةةاب   . ويف ( 287) التزاماهتةةا مبوجةةةب املعاهةةةدة“  علةةى حقةةةوق كنةةةدا أو 

  يةةا يف ح ةةم عةةة كولومب نةةزاع دا لةة ، رأت حم مةةة اال ةةتئناف يف مقاط 
د ل أ    أن  الةةةةةتحىلظ“ ل   1957حزيران/يونيةةةةةه   20ألةةةةةدرته يف   يةةةةةُ

دام يتعلةق للتعبةأ عةن رةواغل دا ليةة   تعديل على املعاهدة، وأنةه مةا 
.  ( 288) يشةةةة ل حتىلظةةةةا  حقيقيةةةةا  مبىلهةةةةوم القةةةةانون الةةةةدويل  حمضةةةةة فهةةةةو ال 

يهةةدف إىل حتقيةةق أ    كةةون اإلعةة ن ال   ( 289) ويؤيةةد هةةذا املناةةق أيضةةا  
 عيد الدويل. أثر على الت 

ولأل ةةةباب نىلسةةةها، يتعةةةذر ولةةةف إعةةة ن انىلةةةراد  كهةةةذا  (8)
أكثةر مةن أح ةام  يىلسةر ح مةا  أو  اإلع ن التىلسأ “  إنةه ال ب

املعاهةةدة، بةةل يُعةةةه فقةةط بارائةةق تنىليةةةذها علةةى التةةعيد الةةةدا ل . 
ويستىلاد أيضا  من ممار ة الوالايت املتحدة أن اإلعة انت الة  مةن 

جية للتك الذ  يعرّب به هذا البلد ق بتورة منهترف قبيل الهذا ال
__________ 

 (.4( إىل )2الىلقرات من ) ( 285)  
 هةةةةةةةةةذا اإلعةةةةةةةةة ن الشةةةةةةةةةهأ معةةةةةةةةةروف ل ةةةةةةةةةم  حتىلةةةةةةةةةظ نياغةةةةةةةةةارا“؛ ( 286)  

 L. Henkin, “The treaty makers and the law makers: the Niagaraانظةر  

reservation”, Columbia Law Review, vol. 56 (1956), pp. 1151–1182 .
وخبتوص املعاهدة املتعلقة ل تخدامات مياه هنةر نياغةارا، املوقعةة يف وارةنان 

 ,United Nations, Treaty Series، انظةر  1950رةباط/فرباير  27الةمة يف الع

vol. 132, No. 1762, p. 223. 
 ,Digest of International LawWhiteman ته وايتمان   اقتباس أورد ( 287)  

(footnote 25 above), p. 168. 
  (288 ) Power of Authority of the State of New York v. Federal 

Power Commission, 247 F.2d 538-544 (D.C. Cir, 1957) ؛ ول ط ع على
 Whiteman, Digest of International Lawعةةرض أو  للمسةةألة، انظةةر  

(footnote 25 above), pp. 165–169; W.W. Bishop, Jr., “Reservations to 

treaties”, Collected Courses of the Hague Academy of International 

Law, 1961-II, vol. 103, pp. 317–322; or Horn, Reservations and 

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), pp. 107–108. 
إن كةةةون  حتىلةةةظ نياغةةةةارا“ قةةةد لةةةةين فيمةةةا يتتةةةةل مبعاهةةةدة ثنائيةةةةة  ( 289)  
يضةعف هةةذا اال ةةتدالل، بةةل الع ةةس هةةو التةةحيح  بينمةةا مي ةةن النظةةر إىل  ال
الذ  يتاغ بشأن معاهدة ثنائية على أنه عرض إلعادة التىلاوض  “التحىلظ 

هةةةةذه احلالةةةةة، فةةةةإن  قبلتةةةةه كنةةةةدا يف (، وهةةةةو مةةةةا1-6-1)انظةةةةر املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
ذا بعةد يتسم مبغةزى كبةأ هةو أن حم مةة اال ةتئناف ل تعتةربه علةى اإلطة ق  ما

دويل. وع وة على ذلك، من الواضةح أن كنةدا ل ت ةن تسةتايا  االعةرتاض“ 
 على إع ن ال خيتها.
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يةدل علةى أن نااقهةا  ، ممةا(290)عن موافقته على االلتزام مبعاهدة مةا
 دا ل  فقط.

يبةةةةةةدو أن اإلعةةةةةة انت الةةةةة  ت تىلةةةةةة  لإلرةةةةةةارة إىل  ،وعليةةةةةه (9)
الاريقةةةة الةةة  تعتةةةزم الدولةةةة لةةةاحبة اإلعةةة ن ا ةةةتخدامها يف تنىليةةةذ 

ليسةةت إعةة انت تىلسةةأية، وذلةةك  املعاهةةدة علةةى التةةعيد الةةدا ل 
 للرغم من أن هلا للة مؤكدة لملعاهدة.

ومي ةةةةن أن تنابةةةةق امل حظةةةةات الةةةةواردة أعةةةة ه علةةةةى بعةةةةز  (10)
االنىلراديةةةة الةةة  تتةةةدرها منظمةةة مةةةن املنظمةةةات الدوليةةةة  اإلعةة انت

بشةةةأن إحةةةدى املعاهةةةدات. فعلةةةى  ةةةبيل املثةةةال، ألةةةدرت اجلماعةةةة 
دى إيداع لك املوافقة على اتىلاقية محاية األوروبية اإلع ن التايل ل

يتعلةةةةق     وفيمةةةةا2005وتعزيةةةةز تنةةةةوع أرةةةة ال التعبةةةةأ الثقةةةةايف لعةةةةام 
)و( 3يف اإلع ن عم   للىلقرة   ل تتالات اجلماعة املشار إليها

 االتىلاقيةةةةةةمةةةةةن االتىلاقيةةةةةة، تلتةةةةةزم اجلماعةةةةةة أبح ةةةةةام  27مةةةةةن املةةةةةادة 
يةةةةام الةةةةدول و ةةةةتعمل علةةةةى حسةةةةن تنىليةةةةذها. ويرتتةةةةب علةةةةى ذلةةةةك ق

التىلاقيةةةةةة، يف إطةةةةةار ع قاهتةةةةةا األعضةةةةةاء يف اجلماعةةةةةة األطةةةةةراف يف ا
جماعةة، املتبادلة، بتابيق أح ام االتىلاقية وفقا  للقواعد الدا ليةة لل

جيةةر  إد الةةه مةةن تعةةدي ت م ئمةةة علةةى هةةذه  ودون اإل ةة ل مبةةا
 .(291)القواعد“

وال تةةةةةةةةرى اللجنةةةةةةةةة أن ا ةةةةةةةةتخدام تعبةةةةةةةةأ  علةةةةةةةةى التةةةةةةةةعيد  (11)
ادية ل “ هو ا تخدام يف غأ حمله يف حالة اإلع انت االنىلر الدا 

مةةن هةةذا النةةوع الةة  تتةةوغها منظمةةات دوليةةة، فلةةم يعةةد هنةةاك مةةن 
 .(292)نون  دا ل “  اص ب ل منظمة دوليةيش ك يف وجود قا

__________ 
  (290 ) 26 above),  (footnote Reservations to Treaties: …See Miller, 

pp. 170–171, or Whiteman, Digest of International Law (footnote 25 

above), pp. 186 et seq . 
  (291 ) 426, p. 2440, vol. Treaty Seriesnited Nations, U  ؛ ونةز اإلعة ن

متةةاح أيضةةا  علةةى املوقةةا الشةةب   ملنظمةةة األمةةم املتحةةدة للرتبيةةة والعلةةم والثقافةةة علةةى  
  http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001516/151669e.pdfالعنةةةةةةوان التةةةةةةايل   

 Official Journal of the European Communities, No. L 201 of 25 Julyيف    أو 

2006, annex 2, p. 30  وانظةةر يف نىلةةس السةياق اإلعةة ن الةذ  ألةةدرته اجلماعةةة .
، املؤر ةة  اتىلاقيةة تقيةيم األثةر البيئة  يف إطةار عةابر للحةدود األوروبية عند التوقيا علةى  

     مةةةةةةن املىلهةةةةةوم أن الةةةةةةدول األعضةةةةةاء يف اجلماعةةةةةةة  ةةةةةةتقوم 1991رةةةةةباط/فرباير    25
عةد الدا ليةة للجماعةة، مبةا يف  بتابيق االتىلاقية، يف إطار ع قاهتا املتبادلة، وفقا  للقوا 

، ودون  ملعاهةةةدة املنشةةةئة للجماعةةةة األوروبيةةةة للااقةةةة الذريةةةة ذلةةةك القواعةةةد املتعلقةةةة ل 
 Multilateralاإل  ل مبا جير  إد اله من تعدي ت م ئمة على هذه القواعد“   

Treaties ... (footnote 37 above), chap. XXVII.4  وانظةةر أيضةةا  اإلعةة انت .
املتحةةدة لقةةانون البحةةار  ة التةةادرة عةةن اجلماعةةة األوروبيةةة بشةةأن اتىلاقيةةة األمةةم  املشةةاهب 
( وبشةأن اتىلاقيةة األمةم املتحةدة اإلطاريةة بشةأن تغةأ  ibid., chap. XXI.6)   1982لعام  

 .( ibid., chap. XXVII.7املنا  ) 
.Reuter, “Principes de droit  P  انظةةةر علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال   ( 292)  

international public”, Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law 1961-II, vol. 103, particularly pp. 526–530; C. W. 

Jenks, The Proper Law of International Organizations, London, Stevens, 

مةةةةةةن دون أن ي ةةةةةون لةةةةةةذلك أتثةةةةةةأ“،    واهلةةةةةدف مةةةةةةن عبةةةةةارة   (12)
الةةةدول  لنظةةةر إىل أن  ، هةةةو توجيةةةه ا 2-5-1املدرجةةةة يف املبةةةدأ التةةةوجيه   

واملنظمةةةات الدوليةةةة الةةة  تتةةةوغ اإلعةةة انت االنىلراديةةةة لةةةيس هةةةدفها أن  
دول املتعاقةةةةةةةدة  تةةةةةةةؤثر علةةةةةةةى حقةةةةةةةوق والتزامةةةةةةةات اجلهةةةةةةةة املعلنةةةةةةةة إزاء الةةةةةةة 

دل هةةذه   واملنظمةةات املتعاقةةدة األ ةةرى، ل ةةن ال  مي ةةن ا ةةتبعاد أن حتةةُ
 مة ،  اإلع انت آاثرا  من هذا القبيل، و الة عن طريق اإلغ ق احل 

أو، بوجه أعم، نتيجة لتابيق مبدأ حسةن النيةة. وفضة   عةن ذلةك، إذا  
لةةةة   يتعلةةةةق للارائةةةةق ا  كانةةةةت اإلعةةةة انت االنىلراديةةةةة الةةةة  تتةةةةدر فيمةةةةا 

 ةةةةةتنىلذ هبةةةةةا اجلهةةةةةات املتةةةةةدرة لإلعةةةةة انت التزاماهتةةةةةا التعاهديةةةةةة علةةةةةى  
التعيد الدا ل  مي ن أن تشة ل حتىلظةات حقيقيةة )و الةة يف جمةال  

يؤكةده الةبعز أحيةاان ، فةإن هةذه اإلعة انت   ان(، وهو مةا حقوق اإلنس 
ينبغةة  بابيعةةة احلةةال أن تعامةةل علةةى هةةذا األ ةةاس، ول ةةن هةةذا القةةول  

 اإلع انت االنىلرادية ال  أُدرجت يف هذا الىلرع. ينابق على كافة  
  االختياو   جييز   يند   ذوجب  الصاةوة   االنفراةية   اإل الانت  1-5-3

املااوسةةةةةة هةةةةةذا اإل ةةةةةالن  ال يةةةةةدخ  يف نطةةةةةاق ةليةةةةة  -1 
منظاةةة ةوليةةة وفقةةاا لبنةةد مةةر  االنفةةراةي الةةذي تصةةدوه ةولةةة او

تفرضه احكام اخرى  الينوة املعاهدة جييز لفطراف قبول التزام  
ات ةر مةر  جييز هلا االختياو ي  حكاة  او يف تلك املعاهدة، او

 احكام املعاهدة.
 ةةةةالن الشةةةةر  الةةةواوة يف إ ال يشةةةك  حتفظةةةةاا القيةةةد او -2 

إىل ينةةد يف املعاهةةدة،  منظاةةة ةوليةةة، اسةةتناةاا  تقبةة  فيةةه ةولةةة او
 تفرضه احكام اخرى يف تلك املعاهدة. التزاماا ال

 التعليق 
حةةةةةالتني    3-5-1تتنةةةةةاول الىلقةةةةةرة األوىل مةةةةةن املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه    ( 1) 

يتةةةةدر فيهمةةةةا اإلعةةةة ن وفقةةةةا  لةةةةنز لةةةةريح يف املعاهةةةةدة جييةةةةز للدولةةةةة  
ملتعاقةةةةةةدة اال تيةةةةةةار  احلالةةةةةةة األوىل تتعلةةةةةةق ببنةةةةةةد  املنظمةةةةةةة ا  املتعاقةةةةةةدة أو 

ار العمةةل بةةه مةةن  ا تيةةار  ت ةةون اجلهةةة متةةدرة اإلعةة ن حةةرة يف ا تيةة 
نظمةةة  امل  احلالةةة الثانيةةة فتتعلةةق ببنةةد جييةةز للدولةةة املتعاقةةدة أو  عدمةةه؛ أمةةا 

من بني عدة التزامات تةنز    ( 293) املتعاقدة أن تقبل فقط التزامات معينة 
 عليها املعاهدة. 

 
1962, p. 282.; P. Cahier, “Le droit interne des organisations 

internationales”, RGDIP, 1963, pp. 563–602; or G. Balladore-Pallieri, “Le 

droit interne des organisations internationales”, Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law 1969-II, vol. 127, pp. 1–138; or 

C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International 

Organizations, 2nd ed., Cambridge University Press, 2005, pp. 15–45  .
وانظر أيضا  نةز مشةاريا املةواد املتعلقةة مبسةؤولية املنظمةات الدوليةة الة  اعتمةدهتا  

، وبوجةه  ةاص الىلقةرة الىلرعيةة )ب(  2011اللجنة يف القراءة الثانية يف دورهتةا لعةام  
مةةن    88 الىلقةةرة  ( مةةن التعليةةق عليهةةا، يف 19( إىل ) 16والىلقةةرات مةةن )   2مةةن املةةادة  
 د الثان )اجلزء الثان((. ، اجملل 2011حولية  )  هذا التقرير 

 أو التزام واحد على األقل من االلتزامات التعاهدية. ( 293)  
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واإلعةة انت االنىلراديةةةة املقتةةةودة يف احلالةةة األوىل الةةة  يتناوهلةةةا   ( 2) 
قةةد تبةةدو رةةبيهة لإلعةة انت الةةوارد ذكرهةةا يف    3-5-1املبةةدأ التةةوجيه   
أ  اإلعةةةة انت    )وهةةةة  تشةةةة ل حتىلظةةةةات(،   6-1-1املبةةةةدأ التةةةةوجيه   

تعةةةديل بعةةةز أح ةةةام   التةةةادرة مبوجةةةب بنةةةد جييةةةز لةةةراحة ا ةةةتبعاد أو 
احلةةةالتني يتعلةةةق األمةةةر إبعةةة انت منتةةةوص عليهةةةا  كلتةةةا   املعاهةةةدة. ويف 

مةةةةةةات املتعاقةةةةةةدة  لةةةةةةراحة يف املعاهةةةةةةدة، وجيةةةةةةوز للةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة واملنظ 
  إلدارها بغرض تعديل االلتزامات ال  تىلرضها عليها املعاهدة. غأ أن 
طبيعةةةةةة هةةةةةذه اإلعةةةةة انت اتلىلةةةةةة متامةةةةةا   يف حةةةةةني هتةةةةةدف اإلعةةةةة انت  

( إىل ا ةةةتبعاد   عةةةدم قبةةةول أو التةةةادرة مبوجةةةب بنةةةد ا ةةةتبعاد )بنةةةد   ختةةةل 
باقهةا  تعديل األثر القانون ألح ام معينة من املعاهدة من حيةث انا  أو 

على اجلهة الة  ألةدرت اإلعة ن، ويتعةني علةى هةذا األ ةاس اعتبارهةا  
ات حقيقية، فإن اإلع انت التادرة مبوجةب بنةود ا تياريةة  مبثابة حتىلظ 

علنةةةة إىل مةةةدى أبعةةةد مةةةن املةةةدى  يرتتةةةب عليهةةةا زايدة التزامةةةات اجلهةةةة امل 
تةؤثر علةى د ةول   املتوقا عادة من األطةراف مبوجةب املعاهةدة، وهة  ال 

 ملعاهدة حيز النىلاذ للنسبة هلذه األطراف. ا 
)أو التقيد(، وهة  بنةود مي ةن    بنود القبول  والبنود اال تيارية أو  ( 3) 

تعريىلها على أهنا أح ام تنز على أنه جيةوز لألطةراف يف معاهةدة مةن  
تقبلهةةةةةا   تسةةةةةر  عليهةةةةةا تلقائيةةةةةا  إذا ل  املعاهةةةةةدات أن تقبةةةةةل التزامةةةةةات ال 

مةةةةةن التزامةةةةةات اجلهةةةةةة املتةةةةةدرة لإلعةةةةة ن  ترمةةةةة  إىل احلةةةةةد   لةةةةةراحة ، ال 
 . ( 294) ا االنىلراد  النارئة عن املعاهدة، بل إىل زايدهت 

  36من املادة    2رك الىلقرة   هو ب    البنود وأرهر بند من هذه   ( 4) 
، غةةأ أنةةه توجةةد بنةةود  ( 295) ة العةةدل الدوليةةة مةةن النظةةام األ ا ةة  حمل مةة 

لةةةين علةةةى نىلةةةس النمةةةوذو ويةةةنجم عنةةةه قبةةةول   أ ةةةرى كثةةةأة، منهةةةا مةةةا 
نح لاريقةةةةة معينةةةةة مةةةةن طةةةةرق تسةةةةوية املنازعةةةةات أو  قبةةةةول   ا تتةةةةاص ميةةةةُ

بةه جهةاز يُنشةأ مبقتضةى املعاهةدة، وذلةك علةى غةرار    الرلد الةذ  يقةوم 
حلقةوق  دويل ا ةاص ل من العهد ال   41 من املادة   1تنز عليه الىلقرة   ما 

يتسةةةةم باةةةةابا تشةةةةريع    ، ومنهةةةةا مةةةةا ( 296) 1966املدنيةةةةة والسيا ةةةةية لعةةةةام  
__________ 

يتةةف فةةأايل هةةذه البنةةود أبهنةةا بنةةود  ال تنضةةم إليهةةا األطةةراف إال  ( 294)  
مبوجةةةةةةةب قبةةةةةةةول  ةةةةةةةاص يتميةةةةةةةز عةةةةةةةن االنضةةةةةةةمام إىل املعاهةةةةةةةدة يف جمملهةةةةةةةا“  
M. Virally, “Des moyens utilisés dans la pratique pour limiter l’effet 

obligatoire des traités”, in Les clauses échappatoires en matière 

d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Catholic 

University of Louvain, fourth symposium of the Department of Human 

Rights, Brussels, Bruylant, 1982, p. 13. 
 للةةدول الةة  هةة  أطةةراف يف هةةذا النظةةام األ ا ةة  أن تتةةرح، يف  ( 295)  

تتةةةرحيها هةةةذا وبةةةدون حاجةةةة إىل اتىلةةةاق  ةةةاص، تقةةةر أ  وقةةةت، أبهنةةةا بةةةذات 
للمح مةةةة بواليتهةةةا اجلربيةةةة يف نظةةةر مجيةةةا املنازعةةةات القانونيةةةة الةةة  تقةةةوم بينهةةةا 

تقبةةةل االلتةةةزام نىلسةةةه، مةةةى كانةةةت هةةةذه املنازعةةةات تتعلةةةق لملسةةةائل وبةةةني دولةةةة 
التالية  )أ( تىلسأ معاهدة من املعاهدات؛ )ب( أية مسألة من مسائل القانون 

دويل؛ )و( حتقيق واقعة مةن الوقةائا الة  إذا ثبتةت كانةت  رقةا  اللتةزام دويل؛ ال
 ا التعويز“.)د( نوع التعويز املرتتب على  رق التزام هدويل  ومدى هذ

 ل ةةةل دولةةةة طةةةرف يف هةةةذا العهةةةد أن تعلةةةن يف أ  حةةةني، مبقتضةةةى   ( 296)  
  نسةةان  يف أح ةةام هةةذه املةةادة، أهنةةا تعةةرتف ل تتةةاص اللجنةةة هاملعنيةةة بقةةوق اإل 

االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة لالعةةةةرتاف للقةةةةرارات  مةةةةن    25لةةةةرف، مثةةةةل املةةةةادة  
تشةةةةرين األول/أكتةةةةوبر    2املؤر ةةةةة    وتنىليةةةةذها، املتتةةةةلة للتزامةةةةات النىلقةةةةة  

1973 (297 ) . 
، فةةإن (298)الىلةةوعلةى الةرغم مةن بعةز اآلراء األكادمييةة املخ (5)

توجةةد يف الواقةةا بينهةةةا  اإلعةة انت التةةادرة مبقتضةةى هةةةذه البنةةود ال
نقةةاط تشةةابه قليلةةة، مةةا  وبةةني التحىلظةةات، مةةن الناحيةةة التقنيةةة، إال

منهمةةةا يرمةةة  إىل تعةةةديل تابيةةةق آاثر حقيقةةةة )مهمةةةة( هةةةو أن كةةة   
املعاهةةدة، ومةةن الواضةةح متامةةا  أن  بنةةود اال ةةتبعاد تبةةدو أقةةرب إىل 

 يقتتر األمر على أن  . ف (299)ات من بنود القبول“التحىلظ

 
ا ةةةةةةت م ودرا ةةةةةةة ب غةةةةةةات تناةةةةةةو  علةةةةةةى ادعةةةةةةاء دولةةةةةةة طةةةةةةرف أبن دولةةةةةةة طرفةةةةةةا   

.. “؛ وانظةةةر أيضةةةا   تىلةةة  لاللتزامةةةات الةةة  يرتبهةةةا عليهةةةا هةةةذا العهةةةد ه.  ال  أ ةةةرى 
(  “ قبةةةول احلةةةق يف تقةةةدمي التما ةةةات فرديةةةة إىل اللجنةةةة   )   25املةةةادتني السةةةابقتني  

( مةن اتىلاقيةة محايةة حقةوق  “ دول قبول اإلع انت ال  تتدر فيما بني ال   )  46و 
اإلنسةةةةةةان واحلةةةةةةرايت األ ا ةةةةةةية )وقةةةةةةد عةةةةةةدلت هةةةةةةاتن املةةةةةةادتن، للةةةةةةنز علةةةةةةى  

امللحةةةةق لتىلاقيةةةةة    11 الربوتوكةةةةول رقةةةةم اال تتةةةةاص اإلجبةةةةار  التلقةةةةائ ، مبقتضةةةةى  
  1950تشةةرين الثةةان/نوفمرب    4محايةةة حقةةوق اإلنسةةان واحلةةرايت األ ا ةةية املؤر ةةة  

أاير/مةةةايو    11والةةةذ  يعيةةةد هي لةةةة آليةةةة الرقابةةةة املنشةةةأة مبوجةةةب االتىلاقيةةةة واملةةةؤر   
  45مةن املةادة    1الىلقةرة   احلالية من هةذا التةك(، أو   34، ووا تناظران املادة  1994

مةةن االتىلاقيةةة األمري يةةة حلقةةوق اإلنسةةان   ميثةةاق  ةةان  و ةةيه، كو ةةتاري ا“   
ع وثيقةة التتةديق علةى هةذه االتىلاقيةة   جيوز ل ل دولة طرف أن تعلن، عنةد إيةدا 

فيمةا بعةد، أهنةا تعةرتف ل تتةاص اللجنةة يف ا ةت م   وثيقة االنضمام إليهةا أو  أو 
ة طرفةةةا  أ ةةةرى ارت بةةةت  أن دولةةة  وفحةةةز الب غةةةات الةةة  تةةةدع  فيهةةةا دولةةةة طةةةرف 

 انتهاكا  حلقوق اإلنسان املنتوص عليها يف هذه االتىلاقية“. 
ن تعلةن، يف أ  حةني، أن أح ةام هةذه  جيوز ل ل دولة متعاقدة أ ( 297)  

االتىلاقيةةة  يو ةةا نااقهةةا، يف ع قتهةةا مةةا الةةدول األ ةةرى الةة  تتةةدر إعةة ان  
أمةام  ةلاة عامةة  ومبوجب هذه املادة، ليشمل كل لك رمسة  حيةرَّر بوا ةاة أ

دامةةت هةةذه  موظةةف عةةام وي ةةون قةةاب   للتنىليةةذ مبارةةرة  يف دولةةة األلةةل، مةةا أو
 2والىلقةرة  16ق على تلك الت وك“؛ وانظةر أيضةا  املةادة األح ام قابلة للتابي

االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة لحلتةةةةول علةةةةى األدلةةةةة  ةةةةارو البلةةةةد يف مةةةةن  17مةةةةن املةةةةادة 
مةةةن  15املةةةادة  ، أو1970آذار/مةةةارس  18ؤر ةةةة امل التجاريةةةة، املسةةةائل املدنيةةةة أو

و فيمةا يتعلةةق االتىلاقيةة املتعلقةة بتبليةةن الواثئةق القضةةائية وغةأ القضةائية يف ا ةةار 
الىلقةرتني  ، أو1965تشةرين الثةان/نوفمرب  15لملسائل املدنية والتجارية، املؤر ة 

يف جمةةال الضةةمان مةةن االتىلاقيةةة املتعلقةةة لملسةةاواة يف املعاملةةة  4مةةن املةةادة  4و 2
( )انظةةةر أيضةةةا  األمثلةةةة الةةةواردة يف مةةةذكرة قةةةدمتها 118 )رقةةةم 1962االجتمةةاع ، 

 Written statement of the International Labour“ منظمةة العمةل الدوليةة 

Organization”, a memorandum presented by the ILO (I.C.J., 

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide: Pleadings, oral arguments, documents, pp. 216 

et seq., in particular at p. 232 (Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1959, 

p. 15)من اتىلاقيةة األمةم املتحةدة اإلطاريةة بشةأن  4)ز( من املادة 2الىلقرة  (، أو
 .1992أاير/مايو  9ر ة تغأ املنا ، املؤ 

  (298 ) See Gormley, “The modification of multilateral conventions …” 

(footnote 115 above), Part I, pp. 68 and 75, and Part II, pp. 413 et seq. 
  (299 ) Åkermark, “Reservation clauses in treaties …” (see 

footnote 101 above), pp. 479–514, in particular p. 505. 
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اإلعةةةة انت التةةةةادرة مبقتضةةةةى البنةةةةود اال تياريةةةةة مي ةةةةن أن  )أ( 
 تتاغ، يف أغلب األحوال، يف أ  وقت، بل إن

ال تياريةةة  تنالةةق مةةن افةةرتاض مةةؤداه أن األطةةراف البنةةود ا )ب( 
، يف حةةةني أن (300)ا تارتةةةه لةةةراحة“ تلتةةةزم أب  رةةة ء  ةةةوى مةةةا ال
لةةةةق مةةةةن االفةةةةرتاض املعةةةةاكس علةةةةى غةةةةرار اآلليةةةةة د اال ةةةةتبعاد تنابنةةةةو 

 ؛املتعلقة للتحىلظات
ترمة  إىل  واإلع انت التادرة مبقتضى البنود اال تياريةة ال )و( 

ثةر القةانون ألح ةام معينةة مةن املعاهةدة مةن تعديل األ  ا تبعاد أو
 (301)ها “ علةةةى اجلهةةةة الةةة  تتةةةدر هةةةذه اإلعةةة انتةهةةة ةحيةةةث اناباق

، بةةةل (302)مةةةن االلتزامةةات الةةة  تىلرضةةةها عليهةةا املعاهةةةدة  احلةةدإىل أو
علةى الع ةةس مةن ذلةةك ترمة  إىل زايدهتةةا، يف حةني أن جمةةرد د ةةول 

 ر.األث حيدل هذا املعاهدة حيز النىلاذ جتاهها ال
وتظهةةر هنةةا مةةن جديةةد، إىل حةةد مةةا، اإلرةة اليات املعقةةدة  (6)

د بةةني ق الوحيةة . والىلةةر (303) التحىلظةةات الوا ةةعة الناةةاق“ املتعلقةةة ب
هةذه اإلعةة انت الوا ةةعة الناةةاق وبةةني اإلعةة انت قيةةد البحةةث هةةو 
أن األوىل تتةةةدر مببةةةةادرة مةةةةن اجلهةةةةة الةةةة  ألةةةةدرهتا وحةةةةدها، بينمةةةةا 

 مبقتضى املعاهدة.تتدر الثانية 
وال رةةة ء مينةةةا مةةةن أن يقةةةرتن إعةةة ن كهةةةذا، بةةةدوره، بقيةةةود  (7)

قبةول مبقتضةى اإلعة ن، ترم  إىل احلد من األثر القةانون ل لتةزام امل
وهةةةذا إذا كانةةةت املعاهةةةدة تةةةنز علةةةى ذلةةةك أو، يف حةةةال  ةةة وت 

ي ةةةن فيةةةه االىلةةةة ملوضةةةوع احل ةةةم  إذا ل املعاهةةةدة عةةةن تنةةةاول األمةةةر،
. ويتةةدق هةةذا القةةول علةةى  التحىلظةةات“ الةة   (304)رضةةهاملعةةين وغ
تبةةةةديها الةةةةدول عنةةةةد قبوهلةةةا واليةةةةة حم مةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة  كثةةةأا  مةةةةا

 .(305)من النظام األ ا   للمح مة  36من املادة  2ة  مبوجب الىلقر 

__________ 
  (300 ) Ibid.. 
 .1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 301)  
 .1-1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 302)  
 .5-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  10( و)9انظر الىلقرتني ) ( 303)  
، رأت احمل مةة األوروبيةة حلقةوق اإلنسةةان  لويزيةدو ضةد تركيةةا يف قضةية   ( 304)  

يةةة هاألوروبيةةة حلقةةوق اإلنسةةان  والغةةرض منهةةةا“  أنةةه  للنظةةر إىل موضةةوع االتىلاق 
يف إعمةةةال االتىلاقيةةةة وحتقيةةةق    تتةةةاص احمل مةةةة  فةةةإن عواقةةةب فةةةرض قيةةةود علةةةى ا  

أهةةةدافها  ةةةت ون عواقةةةب وا ةةةعة الناةةةاق بدرجةةةة كانةةةت تسةةةتوجب وجةةةود نةةةز  
وال املةةادة    25لةةريح يقةةر لةة حية فةةرض قيةةود مةةن هةةذا القبيةةل. غةةأ أنةةه ال املةةادة  

  296ن هذا القبيل“ )انظر بشأن هةذين احل مةني احلارةية  تتضمنان ح ما  م  46
 .Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections, Application Noأعة ه(   

15318/89) Judgment of 23 March 1995, Series A no. 310, para. 75; also 

available in Revue universelle des droits de l'homme, vol. 7, Nos. 4-6 

(1995), p. 139, para. 75 . 
النظةةةام األ ا ةةة  حمل مةةةة العةةةدل الدوليةةةة جلةةةواز أن  رغةةم عةةةدم تعةةةرض   ( 305)  

  مقرونةةةةة   36مةةةن املةةةةادة    2 ت ةةةون اإلعةةةة انت اال تياريةةةةة التةةةادرة مبقتضةةةةى الىلقةةةةرة 
بتحىلظةةةات، فيمةةةا عةةةدا رةةةرط املعاملةةةة لملثةةةل، فةةةإن هةةةذه اإلم انيةةةة مقبولةةةة متامةةةا ،  

األوىل  املمار ةة و ةبق أن أكةدهتا اللجنةة الىلرعيةة الرابعةةة/ وهة  إم انيةة مسةتقرة يف  

إذا كةةان جيةةدر التمييةةز  ومةةن غةةأ املىليةةد البةةت يف مسةةألة مةةا (8)
 وإمنا ت ىل  م حظة أنه ، (306)بني  التحىلظات“ و الشروط“

لةةيس هنةةاك رةة ء مشةةرتك بةةني هةةذه التحىلظةةات وبةةني التحىلظةةات يف  ةةياق   
اليةةةةة اإللزاميةةةةة هةةةة   ليةةةةة قبةةةةول الو أن عم    ومبةةةةا …املعاهةةةةدات املتعةةةةددة األطةةةةراف ه 

برمتها، ب م تعريىلها، انىلراديةة وفرديةة و اليةة مةن كةل عنتةر مةن عنالةر تعدديةة  
مي ةن أن تتمثةل يف   لتحىلظةات يف اإلعة ن ال التىلاوض، فإن وظيىلةة ا  األطراف أو 
يتعلةةةق للدولةةةة املتةةةدرة   تعةةةديل األثةةةر القةةةانون حل ةةةم قةةةائم فعةةة   فيمةةةا  ا ةةةتبعاد أو 
بةل إن وظيىلتهةةا، مثةل وظيىلةة اإلعةة ن نىلسةه، هة  حتديةةد الشةروط الةة   لإلعة ن.  

شةمولة بةذلك  نازعةات امل وتبيةان امل   -تقبل هبا الدولة الوالية اإللزامية قبةوال  انىلةراداي   
 . ( 307) )جوهر القضية( حق املرور القبول، وفقا  للتعبأ املستخدم يف قضية  

لدوليةةةة، وتاةةةابق هةةةذه امل حظةةةات اجتهةةةاد حم مةةةة العةةةدل ا (9)
يف  1998كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب   4 ةةةةيما ح مهةةةةا التةةةةادر يف  وال

  الوالية على متائد األمساك )إ بانيا ضد كندا(قضية 
يتعةةةارض مةةةا قبةةةول أعةةةم   التحىلظةةةات، بتةةةىلتها هةةةذه، مةةةا  لةةةيس يف الشةةةروط أو  

أُعةةةةرب عنةةةةه مةةةةن قبةةةةل. وإمنةةةةا هةةةة  تسةةةةتخدم يف حتديةةةةد ناةةةةاق قبةةةةول الدولةةةةة للواليةةةةة  
يتجةةزأ مجيةةا عنالةةر اإلعةة ن    مةةة. ه...  ويتعةةني أن تىلسةةر ك ةةل ال اإللزاميةةة للمح 

 ، والةة  تشةة ل،  مةةن النظةةام األ ا ةة   36مةةن املةةادة    2الةةذ  يتةةدر مبقتضةةى الىلقةةرة  
 . ( 308) جمتمعة، قبول الدولة املتدرة لإلع ن لوالية احمل مة ه...  

وينسةةةحب هةةةذا األمةةةر أيضةةةا  علةةةى التحىلظةةةات الةةة  ترفقهةةةا  (10)
ت التةةادرة مبقتضةةى بنةةود ا تياريةةة أ ةةرى، ومنهةةا الةةدول لإلعةة ان

قبةةةةول ا تتةةةةاص حم مةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة  مةةةةث   تلةةةةك النامجةةةةة عةةةةن
من التةك العةام للتح ةيم والة  أكةدت احمل مةة  17مبقتضى املادة 

 
 Seeمةةةن اللجنةةةة الرابعةةةة التابعةةةة ملةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة املعةةةين لملنظمةةةة الدوليةةةة ) 

Documents of the United Nations Conference on International 

Organization (San Francisco, 1945), vol. XIII-IV/7, p. 39  .)See S. 

Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920–2005, 

4th ed., vol. II, Jurisdiction, Leiden, Martinus Nijhoff, 2006, pp. 737–

؛ وانظةةةر أيضةةةا  الةةةرأ  املخةةةالف للقاضةةة  جبةةةاو  املرفةةةق ب ةةةم حم مةةةة العةةةدل  744
الواليةةةةةة علةةةةةى متةةةةةائد    ية قضةةةةة   يف   1998كةةةةةانون األول/ديسةةةةةمرب    4الدوليةةةةةة املةةةةةؤر   

  10احلةةةةةةادل اجلةةةةةةو  الةةةةةةذ  وقةةةةةةا يف  وقضةةةةةةية    ، األمسةةةةةةاك )إ ةةةةةةبانيا ضةةةةةةد كنةةةةةةدا( 
 .Fisheries Jurisdiction (Spain v   )لكسةتان ضةد اهلنةد(   1999آب/أغساس  

Canada) (footnote 199 above), at p. 533, para. 42, and Aerial Incident of 

10 August 1999 (Pakistan v. India), Jurisdiction of the Court, Judgment of 

21 June 2000, I.C.J. Reports 2000, p. 12, at pp. 29–30, paras. 37–38 . 
.pp.ibid , 737 ( متييزا  بني هذين املىلهومني )Rosenneيقيم روزين ) ( 306)  

and 740.) 
  (307 ) Right of Passage  Case concerning. See 738–737 , pp.Ibid.

over Indian Territory, Merits, Judgment of 12 April 1960, I.C.J. 

Reports 1960, p. 6, at p. 34. 
  (308 ) (see footnote 199 Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada) 

above), para. 44  وه ةذا، يتعةني النظةر يف اإلعة انت  47. انظةر أيضةا  الىلقةرة   
 .يتجزأ“  ال والتحىلظات ك ل 
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بشةةةأهنا علةةةى  التةةةلة الوثيقةةةة والضةةةرورية القائمةةةة دائمةةةا  بةةةني البنةةةد 
 .(309)“املتعلق لال تتاص والتحىلظات الواردة عليه

ويبدو للتايل أنه من غأ املم ن املساواة ب ل بساطة بةني  (11)
تقبل مبوجبهةا دولةة  التحىلظات الواردة يف اإلع انت االنىلرادية ال 

منظمةةةة دوليةةةة ح مةةةةا  يف معاهةةةدة مبقتضةةةى بنةةةةد ا تيةةةار  وبةةةةني  أو
رةك أن  التحىلظات على معاهدة متعددة األطةراف. ولةحيح بة 

د مةةةن األثةةةر القةةةانون للح ةةةم الةةةذ  تعةةةرتف هةةةدفها األ ةةةأ هةةةو احلةةة 
اجلهةةةةة املتةةةةدرة لإلعةةةة ن أبنةةةةه يسةةةةر  عليهةةةةا. غةةةةأ أن التحىلظةةةةات 

تشةةة ل يف حةةةد ذاهتةةةا  لها عةةةن اإلعةةة ن والمي ةةةن فتةةة  املقتةةةودة ال
 إع ان  انىلراداي .

وأضةةةةةةيىلت عبةةةةةةارة  أو جييةةةةةةز هلةةةةةةا اال تيةةةةةةار بةةةةةةني ح مةةةةةةني  (12)
 3-5-1التةةةوجيه  أكثةةةر مةةةن أح ةةةام املعاهةةةدة“ ليغاةةة  املبةةةدأ  أو

أيضا  الىلرضةية املتميةزة الة  تُلةزم فيهةا املعاهةدة الةدول أبن ختتةار بةني 
أكثةةةةر مةةةةن  بةةةةارة  ح مةةةةني أوبعةةةةز  مةةةةن أح امهةةةةا، علمةةةةا  أبن ع

يتضةةةةةةةةح مةةةةةةةةن األمثلةةةةةةةةة  “ جيةةةةةةةةب فهمهةةةةةةةةا، كمةةةةةةةةااملعاهةةةةةةةةدةأح ةةةةةةةةام 
الىلقةةةةةةةرات الىلرعيةةةةةةةة  تشةةةةةةمل املةةةةةةةواد أو أدانه، علةةةةةةةى أهنةةةةةةةا ال الةةةةةةواردة

ا  فتةةةةةول املعاهةةةةةدة وفروعهةةةةةا وأبواهبةةةةةا، فحسةةةةةب، بةةةةةل تشةةةةةمل أيضةةةةة 
 يتجزأ منها.  حى املرفقات ال  تش ل جزءا  ال أو
مةةن    17مةةن املةةادة    2وتةةرد هةةذه الىلرضةةية، لةةراحة ، يف الىلقةةرة   (13)

مةةن هةةذه    1. فبينمةةا تتعلةةق الىلقةةرة  1986و   1969اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   
ا ةتبعاد، فةإن  املادة لال تبعاد اجلزئ  ألح ام املعاهةدة مبقتضةى بنةد  

من نىلس املادة تتناول الىلرضية، املختلىلة نظراي ، ال  تتضمن    2الىلقرة  
 أح امها   عاهدة بندا  يسمح لال تيار بني عدة أح ام من فيها امل 
ال ي ون رضا الدولة هأو املنظمة الدولية  لالرتباط مبعاهةدة جتيةز اال تيةار بةني   

 األح ام حمل الرضا حمددة بوضوح.   إذا كانت  أح ام اتلىلة انفذ املىلعول إال 

والتعليق على هذا احل ةم يتسةم لالقتضةاب، وقةد ا تُنسةخ  (14)
مةةةةةةةةن دون تغيةةةةةةةةةأ  مةةةةةةةةن جانةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةؤمتر األمةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةةدة لقةةةةةةةةةانون 

 ، غأ أنه يوضح للقدر ال ايف الىلرضية املقتودة (310)املعاهدات
يف لةة وك  ممار ةةة غةةأ رةةائعة ب ثةةرة غةةأ أهنةةا تةةرد أحيةةاان   2تتنةةاول الىلقةةرة  

تسةةةوية املنازعةةةات الدوليةةةة للو ةةةائل منهةةةا، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، التةةةك العةةةام ل
عةةز اتىلاقيةةات العمةةل الدوليةةة. وتتةةيح املعاهةةدة ل ةةل دولةةة اال تيةةار السةةلمية وب

 .(311)بني أح ام اتلىلة من املعاهدة

__________ 
  (309 ) Aegean Sea in the  1978December  19Judgment of 

Continental Shelf case (see footnote 210 above), at p. 33, para. 79. 
  (310 ) Official Records of the United Nations Conference on See 

the Law of Treaties, First and Second Sessions… 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), Report on the proceedings 

of the Committee of the Whole at the first session of the Conference, 

pp. 129–130, paras. 156–157. 
، 202 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة 1966حوليةةةةةة  ( 311)  

 (.1969يف عام  17)ال  ألبحت املادة  14 ( من التعليق على املادة3الىلقرة )

يعةةةةد  يتةةةةح )أو ل ، فإنةةةةه ال(312)أرةةةةأ إليةةةةه وعلةةةةى حنةةةةو مةةةةا (15)
ول أبن هةةةةذه املمار ةةةةةة يف الوقةةةةةت لةةةةحيحا  علةةةةةى كةةةةل حةةةةةال( القةةةةة 

ب ثةةرة“. فةةالواقا أهنةةا منتشةةرة إىل حةةد كبةةأ، احلاضةةر  غةةأ رةةائعة 
، 1966علةى األقةل لملىلهةوم الةذ  كانةةت اللجنةة تعايةه هلةا يف عةةام 

وهو مىلهوم غامز إىل حد ما. غأ أن هةذا املىلهةوم يناةو  بةدوره 
 تتدا  ن تدا    كليا . رضيتني اتلىلتني العلى ف

التك وتتضح األوىل مث   يف اإلع انت التادرة مبقتضى  (16)
لعةةام  العةةام للتح ةةيم )تسةةوية املنازعةةات الدوليةةة للو ةةائل السةةلمية(

 يل   منه على ما 38من املادة  1الذ  تنز الىلقرة  1928
 يل   العام مامي ن أن يشمل االنضمام إىل هذا التك  

 ان والثالث والرابا(؛إما التك برمته )الىلتول األول والث -ألف 

وإما األح ام املتعلقة للتوفيةق والتسةوية القضةائية )الىلتة ن األول  -اءةةةةةب 
والثةةةةان( فقةةةةط، مضةةةةافا  إليهةةةةا األح ةةةةام العامةةةةة الةةةة  تتنةةةةاول هةةةةذه اإلجةةةةراءات 

 .(313))الىلتل الرابا(

لةةى عةةدة اتىلاقيةةات ملنظمةةة العمةةل الدوليةةة.  وينسةةحب نىلةةس القةةول ع 
قةد ا ةُتعملت للمةرة    ( 314)  ا ُتخدمت مرارا  فيمةا بعةد وهذه التقنية ال  

االتىلاقيةةةةةة املتعلقةةةةةة لملعةةةةةايأ الةةةةةدنيا للضةةةةةمان االجتمةةةةةاع ،  األوىل يف  
 يل    ما  منها على   2ال  تنز املادة  (  102 )رقم   1952
 االتىلاقية تلتزم كل دولة عضو تسر  فيها هذه  

 أبن تابق  )أ( 

 اجلزء األول؛ ‘1’  

مةن بةني األجةزاء الثةان والثالةث والرابةا ء على األقةل ث ثة أجزا ‘2’  
وا ةةةامس والسةةةادس والسةةةابا والثةةةامن والتا ةةةا والعارةةةر، علةةةى 
أن تشةةةةمل علةةةةى األقةةةةل واحةةةةدا  مةةةةن األجةةةةزاء الرابةةةةا وا ةةةةامس 

 والسادس والتا ا والعارر؛

ت التةةلة الةةواردة يف األجةةزاء احلةةاد  عشةةر والثةةان األح ةةام ذا ‘3’  
 ؛عشر والثالث عشر

 اجلزء الرابا عشر. ‘4’  

__________ 
  (312 ) Åkermark, “Reservation clauses in treaties …” (see 

footnote 101 above), p. 504. 
يضةةةيف التةةةك العةةةام املةةةنقح لتسةةةوية املنازعةةةات الدوليةةةة للو ةةةائل  ( 313)  

 وإما األح ام املتعلقة للتوفيق -إم انية اثلثة ه    جيم 1949لعام  السلمية
مضةةةافا  إليهةةةا األح ةةةام العامةةةة املتعلقةةةة بةةةذلك اإلجةةةراء )الىلتةةةل األول( فقةةةط، 

 )الىلتل الرابا(“.
  (314 )  Les réserves aux traités multilatéraux …Imbert, See 

(footnote 25 above), p. 172. 
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ومي ةةةةةةن اال تشةةةةةةهاد أيضةةةةةةا  يف نىلةةةةةةةس السةةةةةةياق لمليثةةةةةةاق االجتمةةةةةةةاع   
  1، الةذ  تةنز الىلقةرة  1961تشةرين األول/أكتةوبر    18األورويب، املؤر   

   ( 315) منه على نظام للقبول اجلزئ  اال تيار    20من املادة  
 يل   يلتزم كل طرف متعاقد مبا 

هةةداف الةة  هةةذا امليثةةاق إعةة ان  حيةةدد األ أن يعتةةرب البةةاب األول مةةن )أ( 
ورد يف الىلقةةةةةرة   يسةةةةةعى ب ةةةةةل الو ةةةةةائل امل ئمةةةةةة إىل حتقيقهةةةةةا، علةةةةةى حنةةةةةو مةةةةةا

 التمهيدية لذلك الباب؛

أن يعترب نىلسه ملزما  خبمس مواد على األقل من املواد السبا التالية  )ب( 
 ؛19و 16و 13و 12و 6و 5و 1من الباب الثان من امليثاق  املواد 

الىلقةةةةرات  ه...  أن يعتةةةةرب نىلسةةةةه ملزمةةةةا  بعةةةةدد خيتةةةةاره مةةةةن املةةةةواد أو )و( 
ىلقةةةرات ال يقةةةل جممةةةوع املةةةواد أو املرقمةةةة مةةةن البةةةاب الثةةةان مةةةن امليثةةةاق، علةةةى أال

 .(316)فقرة مرقمة 45 مواد أو 10املرقمة ال  يلتزم هبا عن 

ويتدق نىلس القول على اإلع انت التادرة مبقتضى الىلئةة   (17)
مةةن البنةةود التعاهديةةة الةة  تتةةيح، بتةةورة أوضةةح، اال تيةةار بةةني  الثانيةةة  
ام املعاهةةةةةةةدة، حيةةةةةةث تلةةةةةةةزم األطةةةةةةراف ل تيةةةةةةةار ح ةةةةةةم معةةةةةةةني  أح ةةةةةة 
، ح م آ ةر )أو  بدال  من ذلك    ام( أو، جمموعة معينة من األح  )أو 

  بةني   مةن يتعلةق األمةر هنةا ل تيةار   وال  جمموعة أ ةرى مةن األح ةام(. 
تلةةك األح ةةام، علةةى اعتبةةار أن    بةةني أح ةةام املعاهةةدة، بةةل لال تيةةار  

كةةةان عليةةةه الوضةةةا يف احلالةةةة   ، خبةةة ف مةةةا ( 317) اجلمةةةا بينهةةةا مسةةةتبعد 
)حةى ولةو كانةت االلتزامةات  السابقة، وأن قبول املعاهدة لةيس جزئيةا   

 املعتمد(.  النارئة عنها تتىلاوت يف مدى إلزاميتها بسب ا يار 
  حتليلهةةةا  وهةةذه  البنةةةود التخيأيةةة“ أنةةةدر مةةن البنةةةود الةة  (18)

مةةةن  2يتبةةةني مةةةث   مةةةن املةةةادة  أعةةة ه. غةةةأ أهنةةةا موجةةةودة فعةةة  ، كمةةةا
__________ 

  (315 ) H. Wiebringhaus, “La Charte sociale européenne: vingt ans 

après la conclusion du Traité”, AFDI, vol. 28 (1982), p. 936. 
مةةن املةةادة ألةةف مةةن  1أعيةةد ا ةةتخدام هةةذا النظةةام املعقةةد يف الىلقةةرة  ( 316)  

. انظةةةةر أيضةةةةا  1996أاير/مةةةةايو  3امليثةةةةاق االجتمةةةةاع  األورويب املةةةةنقح، املةةةةؤر  
 2، واملةادة 1964مةن املدونةة األوروبيةة للضةمان االجتمةاع  لعةام  3و 2املادتني 

تشةةةةرين  5لغةةةةات األقليةةةةات، املةةةةؤر   ت اإلقليميةةةةة أومةةةةن امليثةةةةاق األورويب للغةةةةا
يلتةةزم كةةل طةةرف بتابيةةةق  -1يلةة     ، الةة  تةةنز علةةى مةةةا1992الثةةان/نوفمرب 

غةات األقليةات املسةتعملة ل أح ام الباب الثان على مجيا اللغةات اإلقليميةة أو
فيمةا يتعلةق ب ةل  -2. 1عليهةا التعريةف الةوارد يف املةادة  ينابقيف أراضيه وال  

، يلتةزم كةل طةرف 3املوافقةة، وفقةا  للمةادة  القبول أو لغة حتدَّد عند التتديق أو
فقةرة فرعيةة خُتتةار مةن بةةني  بتابيةق حةد أدىن ال يقةل عةن مخةس وث ثةةني فقةرة أو

ال يقةل عةن ثة ل خُتتةار مةن   ثالث من هذا امليثاق، مبا فيها ماأح ام الباب ال
 “.13و 11و 10و 9واد وواحدة من كل من امل 12و 8كل من املادتني 

 1982من اتىلاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  287تعد املادة  ( 317)  
أكثر من  أ لول  و اا  بني األ لوبني، إذ يتعني على الدول أن ختتار إجراء  أو

اإلجراءات اإللزامية لتسوية املنازعات ال  تتوو بقرارات ملزمة، وإال فإن إجراء 
ص عليه يف املرفق السابا يتبح واجب التابيق. غأ أنه مي ن التح يم املنتو 

 ختلىلة.اجلما بني عدد من هذه اإلجراءات امل

ة(، االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة بوكةةةةاالت  ةةةةدمات التوظيةةةةف أبجةةةةر )منقحةةةة 
  (318)يل  وه  تنز على ما (،96)رقم  1949
توضةةح كةةل دولةةة عضةةو هتتةةدق  علةةى هةةذه االتىلاقيةةةه، يف لةةك  -1 

أبح ةام اجلةزء الثةان مةن االتىلاقيةة الةذ  إذا كانت تقبل االلتزام  التتديق،  ما
الةة  تةةدار بغةةرض يقضةة  لإللغةةاء التةةدرجي  لوكةةاالت  ةةدمات التوظيةةف أبجةةر 

أبح ام اجلةزء الثالةث الةذ  يقضة  بتنظةيم  ت األ رى أوالربح وبتنظيم الوكاال
 فيها الوكاالت ال  تدار بغرض الربح. مبا ،وكاالت  دمات التوظيف أبجر

لتةزام أبح ةام اجلةزء الثالةث مةن االتىلاقيةة  ة عضةو قبلةت اال جيوز أل  دولة  -2 
تابيةةق أح ةةام  أن ختاةةر املةةدير العةةام فيمةةا بعةةد بقبوهلةةا أح ةةام البةةاب الثةةان؛ وي باةةل  

اجلزء الثالث مةن االتىلاقيةة للنسةبة للدولةة العضةو املعنيةة ه...  وتنابةق أح ةام اجلةزء  
 . ( 319)  اار لدى املدير العام الثان ه...  اعتبارا  من هتريخ  تسجيل هذا اإل 

وكما ورد يف بعز ال تالت، فةإن  االلتزامةات اال تياريةة  (19)
هبةةا، بةةرغم أهنةةا تشةةبه تلةةك  ينبغةة  متييزهةةا عةةن التحىلظةةات املسةةموح

. وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك، فةةةةإن (320)التحىلظةةةةات مةةةةن جوانةةةةب رةةةةى“
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا، وهةةةو  ةةة وت  17مةةةن املةةةادة  2 ةةة وت الىلقةةةرة 
 23إىل  19إىل املةةواد مةةن  1ا  كبةةأا  عةةن إرةةارة الىلقةةرة خيتلةةف ا ت فةة 

، يعةةّد، لملقابلةةة مةةا اإلعةة انت االنىلراديةةة (321)املتعلقةةة للتحىلظةةات
التةةادرة مبقتضةةى بنةةد ا ةةتبعاد، دلةةي   علةةى هةةذا ا ةةط الىلالةةل بةةني 

 التحىلظات وهذه االلتزامات التخيأية.
ه ويف كةةةةةةةة  الشةةةةةةةةة لني اللةةةةةةةةذين مي ةةةةةةةةةن أن تتخةةةةةةةةذوا هةةةةةةةةةذ (20)

ظةةةةات، مبعةةةةه أهنةةةةا اإلعةةةة انت، يتعلةةةةق األمةةةةر قاعةةةةا  ببةةةةدائل للتحىل
تشةة ل إجةةراءات تسةةمح بتعةةديل تابيةةق املعاهةةدة وفقةةا  ألفضةةليات 

كانت هذه األفضليات حمدَّدة يف إطار املعاهدة  ألطراف )حى لوا
إىل حةةةةةد كبةةةةةأ(. وعةةةةة وة علةةةةةى ذلةةةةةك، فإهنةةةةةا تتخةةةةةذ، علةةةةةى غةةةةةرار 

عنةةد  لةةادرة عنةةد التوقيةةا أوالتحىلظةةات، رةة ل إعةة انت انىلراديةةة 
التعبأ عن املوافقةة علةى االلتةزام لملعاهةدة )حةى إن كةان لإلم ةان 

__________ 
يؤكةد أمبةةأ أن هةةذا هةةو  أفضةةل مثةال“ هلةةذا التةةنف مةةن البنةةود الةة    ( 318)  

 Imbert, Les réserves auxتسةمح للةدول للقيةام ل تيةار لملىلهةوم التقييةد    

traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 172; see also Horn, 

Reservations and Interpretative Declarations ... (ibid.), p. 134 . 
انظةةر أيضةةا  القسةةم األول مةةن املةةادة الرابعةةة عشةةرة مةةن اتىلاقيةةة أت ةةيس   ( 319)  

يلة    علةى   ( والةذ  يةنز علةى مةا 1978لندوق النقد الةدويل )املعدلةة يف عةام  
ن يعلةةم التةةندوق عمةةةا إذا كةةان ينةةو  اال ةةةتىلادة مةةن األح ةةةام  كةةل بلةةد عضةةةو أ 

ثةان مةن هةذه املةادة هالقيةود علةى عمليةات  االنتقالية املنتةوص عليهةا يف القسةم ال 
عمةةةةا إذا كةةةةان مسةةةةتعدا  للقبةةةةول لاللتزامةةةةات املنتةةةةوص عليهةةةةا يف   التةةةةرف ، أو 

األعضةةةاء  دول   هالةةة األقسةةةام الثةةةان والثالةةةث والرابةةةا مةةةن املةةةادة الثامنةةةة هالتزامةةةات  
العامةةةة . وعلةةةى العضةةةو الةةةذ  يريةةةد اال ةةةتىلادة مةةةن األح ةةةام االنتقاليةةةة أن يعلةةةم  

 .، أبنه مستعد للقبول هبذه االلتزامات“ مم ن ق، يف أقرب وقت التندو 
  (320 )  Reservations and Interpretative Declarations ...Horn, 

(footnote 25 above), p. 133. 
( من التعليق على املبةدأ التةوجيه  14( إىل )12)انظر الىلقرات من  ( 321)  

1-1-6. 
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ت التحىلظةةةات مي ةةةن تعةةةديلها هةةة  وإن كانةةة  -تعةةةديلها فيمةةةا بعةةةد 
. وكونةةةه مةةةن الةةة زم أن ي ةةةون منتولةةةا  (322)أيضةةةا  بشةةةروط معينةةةة(

يشةةة ل  عليهةةةا يف املعاهةةةدة الةةة  تتةةةدر هةةةذه اإلعةةة انت بشةةةأهنا ال
إن التحىلظةات مي ةن أيضةا   وره عام   مييزهةا عةن التحىلظةات، إذبد

 متعلق للتحىلظات.أن يُنز عليها على حنو تقييد  يف بند 
توجةةةةد فةةةةوارق لرزة بةةةةني هةةةةذه اإلعةةةة انت وبةةةةني    ، ومةةةةا ذلةةةةك  ( 21) 

التحىلظةةات، حيةةث إن هةةذه اإلعةة انت، خبةة ف التحىلظةةات، تتةةدر  
ملعاهةةةدة، رةةةةرطا   مبوجةةةب بنةةةد يةةةةنز علةةةى  يةةةةارات وت ةةةون، مبوجةةةةب ا 

غةةه عنةةه ملشةةاركة اجلهةةة املتةةدرة لإلعةة ن يف تلةةك املعاهةةدة، وهةةذا   ال 
املشةةةار إليةةةه يف  بع ةةةس اإلعةةة انت التةةةادرة مبوجةةةب البنةةةد اال تيةةةار   

الىلرضةةةةية األوىل الةةةة  يتو اهةةةةا املبةةةةدأ التةةةةوجيه . وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك،  
ى الدولة  وبرغم أهنا تستبعد للىلعل تابيق أح ام معينة من املعاهدة عل 

املنظمة الدولية الة  تتةدر اإلعة ن، فةإن هةذا اال ةتبعاد يسةتند إىل   أو 
 ةةةرى مةةةن  مي ةةةن فتةةةله عةةةن د ةةةول األح ةةةام األ  املعاهةةةدة نىلسةةةها وال 

 املعاهدة حيز النىلاذ جتاه اجلهة ال  تتدر هذا اإلع ن. 
 يتعلق ابملعاهدات ال نائية اإل الانت االنفراةية فياا 1-6

 التعليق 
دئ التوجيهية الةواردة أعة ه، قةدر اإلم ةان، إىل املبا تسعى (1)

حتديد نااق تعريف التحىلظات على املعاهةدات املتعةددة األطةراف 
انت االنىلراديةةةة الةةة  تتةةةاغ بشةةةأن معاهةةةدة مةةةن وغأهةةةا مةةةن اإلعةةة 

املعاهةةدات والةة  مي ةةةن مقارنتهةةا للتحىلظةةةات، بةةل قةةةد يقةةا ا لةةةط 
التىلسةةةةةأية. وقةةةةةد تسةةةةةاءلت  ةةةةةيما اإلعةةةةة انت  بينهمةةةةةا أحيةةةةةاان ، وال

اللجنةةةةةة عمةةةةةا إذا كةةةةةان مةةةةةن املم ةةةةةن تابيةةةةةق هةةةةةذه التعةةةةةاريف علةةةةةى 
لةدى  نائيةة أواإلعة انت االنىلراديةة الة  تتةاغ بشةأن املعاهةدات الث

عنةةد إعةةراب األطةةراف عةةن موافقتهةةا النهائيةةة علةةى  التوقيةةا عليهةةا أو
 من دليل املمار ة. 6-1االلتزام هبا. وهذا هو موضوع الىلرع 

ل ةةةةان مةةةةن املناقةةةة  إدراو التعةةةةاريف    ، ولةةةةو اتبةةةةا هنةةةةج لةةةةارم  ( 2) 
تتضمنها املبةادئ التوجيهيةة التةايل ذكرهةا، علةى التةوايل، يف الىلةرع   ال  

)ألن اللجنةةةةة تةةةةرى أن    1-6-1، فيمةةةةا خيةةةةز املبةةةةدأ التةةةةوجيه   1-5
ينابةةةةق عليهةةةةا    التحىلظةةةةات“ املزعومةةةةة علةةةةى املعاهةةةةدات الثنائيةةةةة ال 

، فيما خيز املبدأين التوجيهيني  2-1  الىلرع  تعريف التحىلظات(، ويف 
)ألن هةةةةةةةةةةةذين املبةةةةةةةةةةةدأين التةةةةةةةةةةةوجيهيني يتنةةةةةةةةةةةاوالن    3-6-1و   1-6-2

أنةةةةه نظةةةةرا  إىل الابيعةةةةة ا الةةةةة   اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية احلقيقيةةةةة(. إال 
للةةدليل، رأت اللجنةةة أنةةه  ةةيىل  علةةى حنةةو أفضةةل بغرضةةه العملةة  لةةو  

ة على األ ز  مُجعت يف فرع واحد مستقل املبادئ التوجيهية امل ر  
 لإلع انت االنىلرادية ال  تتاغ بشأن املعاهدات الثنائية. 

وتةةةةةةةةةرى اللجنةةةةةةةةةة أيضةةةةةةةةةا  أن املبةةةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةةة  (3)
لإلعةة انت االنىلراديةةة  ةة ف التحىلظةةات واإلعةة انت التىلسةةأية، 

__________ 
  10-5-2)تو ةيا ناةاق الةتحىلظ( و  4-3-2انظر املبادئ التوجيهيةة  ( 322)  

)أثةةةةةةر السةةةةةحب اجلزئةةةةة  للةةةةةةتحىلظ(    11-5-2)السةةةةةحب اجلزئةةةةة  للتحىلظةةةةةات( و 
 .والتعليقات عليها 

، مي ةةن أن تنابةةق، بسةةب االقتضةةاء، 5-1والةة  مُجعةةت يف الىلةةرع 
 .(323)ية املتعلقة لملعاهدات الثنائيةعلى اإلع انت االنىلراد

 املعاهدات ال نائيةلالتحفظاتال  لى  1-6-1
ت ةةةايته، الةةةذي  اإل ةةةالن االنفةةةراةي، اايا تانةةة   ةةةي ته او 

منظاة ةولية يعد التوقيع ابألحرف األوىل  لى  تصوغه ةولة او
يعةةد التوقيةةع  ليهةةا، ولكةةر قبةة  يةةدء نفا هةةا،  معاهةةدة ثنائيةةة او
تلك املنظاة إىل احلصول مر الطرف  لدولة اووادف يه تلك ا

يشةةةك   ألحكةةةام املعاهةةةدة، هةةةو إ ةةةالن الاآلخةةةر  لةةةى تعةةةدي  
 حتفظاا ابملعىن املقصوة يف ةلي  املااوسة هذا.

 التعليق 
التةةمت بشةةأن  1986و 1969التزمةت اتىلاقيتةةا فيينةةا لعةةام   (1)

)د( مةةةن 1الىلقةةرة  مسةةألة التحىلظةةةات علةةى املعاهةةةدات الثنائيةةة، فةةة 
لةة  ا (324)23إىل  19املةةواد مةةن  الةة  تعةةرف التحىلظةةات وال 2املةةادة 

حتةةةةةةةدد نظامهةةةةةةةةا القةةةةةةةةانون تشةةةةةةةأ لةةةةةةةةراحة إىل إم انيةةةةةةةةة إلةةةةةةةةدارها 
، فهةةةة  1978اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  تسةةةةتبعد هةةةةذه اإلم انيةةةةة. أمةةةةا أو
إىل حالةة التحىلظةات علةى املعاهةدات املتعةددة  تشأ لةراحة إال ال

 األطراف.
ة أعماهلةةةةةةةا بشةةةةةةةأن اللجنةةةةةةةة، يف بدايةةةةةةة  ويف حةةةةةةةني انقسةةةةةةةمت (2)

حىلظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات املتعةةةةددة يتعلةةةةق للت التحىلظةةةةات، فيمةةةةا
، فةةةإن السةةةأ جأالةةةد فيتزمةةةوريس قةةةد أكةةةد يف (325)األطةةةراف وحةةةدها
__________ 

علةةى أن ي ةةون مىلهومةةا  أن هةةذا التابيةةق لةةيس مم نةةا  دائمةةا . وعلةةى  ( 323)  
ت عةدم ، املتعلةق إبعة ان1-5-1ه ا توص، فإن مشروع املبةدأ التةوجيه  وج

 االعرتاف، ال حمل لتابيقه يف حالة املعاهدات الثنائية.
 20مةةةةن املةةةةادة  1لإلم ةةةةان علةةةةى أكثةةةةر تقةةةةدير القةةةةول أبن الىلقةةةةرة  ( 324)  

قةةةةةةد أرةةةةةارت بتةةةةةةيغة اجلمةةةةةةا إىل  الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة  21مةةةةةةن املةةةةةةادة  2والىلقةةةةةرة 
إىل  األطةةةراف األ ةةةرى يف املعاهةةةدة“،  “ أواأل ةةةرى ملتعاقةةةدة هواملنظمةةةات ا
تشةأ علةى حنةو منىلتةل إىل املعاهةدات الة  يشةارك  20من املةادة  2وأن الىلقرة 

املنظمةةةات الدوليةةةة، وهةةةذه  يف التىلةةةاوض بتةةةددها عةةةدد حمةةةدود مةةةن الةةةدول أو
 احلال عندما تتعلق املعاهدة بارفني فحسب. بيد أن هذه احلجةللتأكيد ه  

يف حد ذاهتا ليست كافية للقول أبن االتىلاقيتني ت ر ان وجةود حتىلظةات علةى 
املعاهةةدات الثنائيةةة  إن عبةةارة  العةةدد احملةةدود للةةدول املتىلاوضةةة“ قةةد تشةةأ إىل 

ىل أكثةةةةةر“، ول نهةةةةةا قةةةةةد تىلسةةةةةر أيضةةةةةا  علةةةةةى أهنةةةةةا تشةةةةةأ فقةةةةةط إ  دولتةةةةةني أو
 الدول. املعاهدات املتعددة األطراف ال  تُلزم عددا  قلي   من

 التابيةةةةق  أن  1950منةةةذ وقةةةت مب ةةةر يعةةةود إىل عةةةام  اللجنةةةةرأت  ( 325)  
ه...  التىلتيل “ للمبدأ القائل أبن التحىلظ ال يتبح  ار  املىلعول إال بعةد 
د قبةةةول األطةةةراف لةةةه  علةةةى احلةةةاالت البالغةةةةة التنةةةوع الةةة  قةةةد تنشةةةأ عنةةةد عقةةةة 

تعمقةةا “ )تقريةةر  * يتالةةب فيمةةا يبةدو درا ةةة أكثةراملتعةةددة األطةراف املعاهةدات
الواثئق الرمسية للجمعيةة جلنة القانون الدويل الذ  يتناول أعمال دورهتا الثانية، 

، اجمللةةةد 1950حوليةةةة ، يف (A/1316) 12العامةةةة، الةةةدورة ا امسةةةة، امللحةةةق رقةةةم 
املقةةرر أن تركةةز الدرا ةةة الةة  طُلبةةت (. وكةةان مةةن 164، الىلقةةرة 381 الثةةان، ص

تشةرين  16( املةؤر  5-)د 478عيةة العامةة يف قرارهةا مةن اللجنةة مةن جانةب اجلم
حترا  علةى  مسةألة التحىلظةات علةى املعاهةدات املتعةددة  1950الثان/نوفمرب 

 األطراف“ )وقد اقتتر تركيزها فع   على هذه املسألة(.
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، يف تقريره األويل، على السمات ا الة الة  متيةز نظةام 1956عام 
ىلئةة ، وه  ال(326)التحىلظات على املعاهدات ذات املشاركة احملدودة

ن السةةةةةأ أ . كمةةةةةا(327)أدرو فيهةةةةةا لةةةةةراحة املعاهةةةةةدات الثنائيةةةةةة الةةةةة 
حالةةةةةةةةة  1962يسةةةةةةةةتبعد يف تقريةةةةةةةةره األول عةةةةةةةةام  وىلةةةةةةةةر  والةةةةةةةةدوك ل

 .(328)التحىلظات على املعاهدات الثنائية، وإمنا ذكرها على حدة
وما ذلك، فقد ا تىلت هةذه اإلرةارة إىل املعاهةدات الثنائيةة   ( 3) 

مقرتحةةات السةةأ وىلةةر  والةةدوك.  مةةن نةةز املشةةروع عقةةب النظةةر يف  
ع   وتىلسةةةةأ ذلةةةةك يةةةةرد يف الىلقةةةةرة اال ةةةةته لية للتعليةةةةق علةةةةى مشةةةةرو 

مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا    20و   19ألةةبحا املةةادتني    اللةةذين )   17و   16املةةادتني  
واملةةدرو يف تقريرهةةةا    1962اللجنةةةة لعةةام  (، الةةوارد يف تقريةةر  1969لعةةام  

 يل    ، كما 1966النهائ  لعام  
مشة لة، فهةو مبثابةة اقةرتاح جديةد يةؤد   لى معاهدة ثنائيةة  ال يثأ التحىلظ ع  

إىل إعةادة فةتح لب التىلةاوض بةني الةدولتني حةول بنةود املعاهةدة. فةإن تولةلتا إىل  
 . ( 329) فإهنا تتقوض  إال رفضه، تنعقد املعاهدة، و  اتىلاق حول اعتماد التحىلظ أو 

 وبنةاء  علةى اقةرتاح مةن الةوالايت املتحةدة األمري يةة، أطلقةت اللجنةةة
لةةةةةةراحة  علةةةةةةى فةةةةةةرع مشةةةةةةروع املةةةةةةواد املتعلةةةةةةق للتحىلظةةةةةةات عنةةةةةةوان 

 .(330)ت على املعاهدات املتعددة األطراف“ التحىلظا
__________ 

كانةةةةةةةةةت السةةةةةةةةةمات ا الةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةاءلت اللجنةةةةةةةةةة أيضةةةةةةةةةا  عمةةةةةةةةةا إذا   ( 326)  
ختةز لألحةرى اإلعة انت االنىلراديةة  التحىلظات“ على املعاهدات الثنائية  ل

التةةادرة بشةةأن املعاهةةدات  حمةةدودة األطةةراف“ )أو  الثنائيةةة“ مبشةةاركة عةةدة 
أطةةةةةةراف(، كمعاهةةةةةةدات السةةةةةة م املعقةةةةةةودة يف هنايةةةةةةة احلةةةةةةربني العةةةةةةامليتني األوىل 

ددة األطةةراف ول ةةن والثانيةة. فلهةةذه املعاهةةدات األ ةأة مظهةةر املعاهةةدات املتعة 
الواقةةةا معاهةةةدات ثنائيةةةة. ومةةةن املشةةة وك فيةةةه أن يةةةؤثر هةةةذا مي ةةةن اعتبارهةةةا يف 

  1-6-1التمييز، املثأ ل هتمام من الناحية النظرية، يف نااق املبدأ التوجيه  
إما أن يُنظر إىل املعاهدة علةى أهنةا معقةودة بةني طةرفني فعليةني )علةى الةرغم مةن 

، وإمةةا 1-6-1 هةةذه احلالةةة مشةةمولة لملبةةدأ التةةوجيه عةةدد املتعاقةةدين( وت ةةون 
عةن أحةد عنالةر  الاةرف املتعةدد“ ويشة ل حتىلظةا   أن ي ون اإلع ن لةادرا  

 .1-1تقليداي  لملعه الوارد يف املبدأ التوجيه  
)التحىلظةةةةةةةةات علةةةةةةةةى املعاهةةةةةةةةدات الثنائيةةةةةةةةة    38انظةةةةةةةةر مشةةةةةةةةروع املةةةةةةةةادة   ( 327)  

ت  دة( الةةذ  اقرتحةةه   يف حالةةة املعاهةةةدا واملعاهةةدات األ ةةرى ذات املشةةاركة احملةةدو 
املعاهةةةدات احملةةةدودة األطةةةراف الةةة  تُعقةةةد بةةةني عةةةدد حمةةةدود مةةةن الةةةدول   الثنائيةةةة، أو 

ألغراض هتم هذه الدول  الة، ال مي ن إلدار حتىلظةات إال إذا مسحةت املعاهةدة  
إذا قبلةةةةةةةت بةةةةةةةه لةةةةةةةراحة مجيةةةةةةةا الةةةةةةةدول األ ةةةةةةةرى املشةةةةةةةاركة يف   بةةةةةةةذلك لةةةةةةةراحة أو 

 .( 115 ، ص A/CN.4/101، اجمللد الثان، الوثيقة  1956لية  حو املىلاوضات“ ) 
   يف حالةة املعاهةةدة الثنائيةةة،  18)أ( مةن مشةةروع املةةادة  4انظةر الىلقةةرة   ( 328)  

ي تسةةب الةةتحىلظ تلقائيةةا  لةةىلة بنةةد مةةن بنةةود املعاهةةدة املعقةةودة بةةني الةةدولتني يف  
حوليةةةة  التىلةةةاوض“ ) حةةةال املوافقةةةة عليةةةه مةةةن جانةةةب الدولةةةة األ ةةةرى املشةةةاركة يف  

 (. 61 ، ص A/CN.4/144ة  ، اجمللد الثان، الوثيق 1962
 ،1966حوليةةةة ، و177و 176 ، ص/5209Aاملرجةةةا نىلسةةةه، الوثيقةةةة  ( 329)  

. وقةةةال السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك 203 ، صA/6309/Rev.1اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 
يلةة    إن التحىلظةةات علةةى املعاهةةدات الثنائيةةة ال  األول مةةا تقريةةرهببسةةاطة يف 

 (.62 ، صA/CN.4/144، الوثيقة ، اجمللد الثان1962حولية تثأ مش لة“ )
انظةةر تقريةةر اللجنةةة إىل اجلمعيةةة العامةةة عةةن أعمةةال اجلةةزء األول مةةن  ( 330)  

، 161 ، صA/6009، اجمللةد الثةان، الوثيقةة 1965حوليةة دورهتا السابعة عشرة، 

مي ةةن ا لةوص إىل أ  ا ةةتنتاو يف هةةذا الشةةأن  علةى أنةةه ال (4)
الةةةة  اختةةةةذت يف مةةةةؤمتر األمةةةةم املتحةةةةدة لقةةةةانون للنظةةةةر إىل املواقةةةةف 

تحىلظةةةةات“ عنةةةةواان  املعاهةةةةدات وقةةةةرار هةةةةذا املةةةةؤمتر إعةةةةادة كلمةةةةة  ال
. وجةةةةدير 1969مةةةن البةةةاب الثةةةان مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  2للىلةةةرع 

للذكر، بوجه  اص، أن جلنة التياغة التابعةة للمةؤمتر وافقةت بعةد 
 حةذف اإلرةةارة إىل ذلةك علةى اقةرتاح تقةدمت بةه هنغةاراي يرمة  إىل

املعاهةةةةةةةةةةدات املتعةةةةةةةةةةددة األطةةةةةةةةةةراف مةةةةةةةةةةن عنةةةةةةةةةةوان الىلةةةةةةةةةةرع املتعلةةةةةةةةةةق 
عةةةةدم إلةةةةدار ح ةةةةم مسةةةةبق بشةةةةأن مسةةةةألة يةةةةة بغ (331)للتحىلظةةةةات

 .(332)التحىلظات على املعاهدات الثنائية
غةةةةةأ أن املسةةةةةألة أاثرت، يف أعقةةةةةاب هةةةةةذا القةةةةةرار، تبةةةةةةادال   (5)

روبرتةو آغةو، ورئةيس جلنةةة لوجهةات النظةر بةني رئةيس املةؤمتر، السةيد 
، يسةةتنتج منةةه أن املةةؤمتر (333)التةةياغة، السةةيد متةةاىلى ك. اي ةةني

 
حوليةةةةة وتقريةةةر اللجنةةةةة إىل اجلمعيةةةة العامةةةةة عةةةن أعمةةةةال دورهتةةةا الثامنةةةةة عشةةةرة، 

؛ وانظةةةةةةةةةةر أيضةةةةةةةةةةةا  202 ، صA/6309/Rev.1الوثيقةةةةةةةةةةة ، اجمللةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةان، 1966
حوليةةة م حظةات السةأ وىلةةر  والةدوك، التقريةةر الرابةا عةن قةةانون املعاهةدات، 

 .45 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177، اجمللد الثان، الوثيقة 1965
 Official Records of the United Nations Conference on theانظةر    ( 331)  

Law of Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), document A/CONF.39/C.1/L.137    ؛ وانظةر أيضةا  تعةدي
 .(A/CONF.39/C.1/L.22)مشاهبا  تقدمت به ريل  

 Officialانظةةةر توضةةةيحات السةةةيد اي ةةةني، رئةةةيس جلنةةةة التةةةياغة    ( 332)  

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Second 

Session, Vienna, 9 April–22 May 1969, Summary records of the plenary 

meetings and of the meetings of the Committee of the Whole 

(A/CONF.39/11/Add.1, United Nations publication, Sales No. E.70.V.6) 

10th plenary meeting, 29 April 1969, p. 28, para. 23. 
  (333 ) 37 , p.1969April  30th plenary meeting, 11, Ibid.  
قةةةال إنةةةه دهةةةش حةةةني علةةةم أن جلنةةةة التةةةياغة كانةةةت قةةةد  الةةةةرئيس -19  

جالت يف  اطرها ف رة التحىلظات على املعاهةدات الثنائيةة. فقةد تعلةَّم، حةني  
حات، حيةةث إن الاةةرف كةةان يةةدرس القةةانون، أن يف ذلةةك تضةةارل  يف املتةةال

يف املعاهةةةدة الثنائيةةةة الةةةذ  يقةةةرتح إجةةةراء تغيةةةأ، إمنةةةا يتةةةوغ يف الواقةةةا اقرتاحةةةا  
يعةد مبثابةة اعةرتاف أبن  2 ال حتىلظا . وهو يرى أن ا تتار عنةوان الىلةرع جديدا  

التحىلظةةةةةات ال مي ةةةةةن أن تنابةةةةةق ب ةةةةةل أتكيةةةةةد إال علةةةةةى املعاهةةةةةدات املتعةةةةةددة 
أ  رةةةك يف هةةةذا الشةةةأن، فسةةةت ون جلنةةةة  األطةةةراف. وإن كةةةان ال يةةةزال هنةةةاك

 الدويل. التياغة على لواب يف عودهتا إىل العنوان الذ  اقرتحته جلنة القانون 
، رئيس جلنة التياغة، قال إن عددا  من أعضاء جلنةة ال يد ايس  -20’’ 

التةةياغة يةةةرون أن ممار ةةةات بعةةةز الةةةدول قةةةد تعاةةة  اناباعةةةا  إبم ةةةان إلةةةدار 
الثنائيةةةةةة. إال أن حةةةةةذف اإلرةةةةةارة إىل املعاهةةةةةدات  حتىلظةةةةةات علةةةةةى املعاهةةةةةدات

ياغة تةةةرى أن مةةةن ال يعةةةين أن جلنةةةة التةةة  2املتعةةةددة األطةةةراف مةةةن عنةةةوان الىلةةةرع 
املم ن إلةدار حتىلظةات علةى املعاهةدات الثنائيةة. إذ ل ي ةن هلةذا احلةذف مةن 

 ذاك. هدف  وى عدم إلدار ح م مسبق بشأن املسألة يف هذا االجتاه أو
متحداث  بولىله ممث   للعراق، إنه يتىلةق متامةا مةا الةرئيس  إن  وقال،  -21’’ 

ات الثنائيةة يشة ل عرضةا  جديةدا  كل تغيأ يُقةرتح إد الةه علةى إحةدى املعاهةد
 وال مي ن اعتباره حتىلظا .
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ة األمةةر، أ  موقةةف حا ةةم إزاء إم انيةةة وجةةةود يتخةةذ، يف حقيقةة  ل
 .(334)حتىلظات على املعاهدات الثنائية وإزاء نظامها القانون

أ  ضةةةةةوء جديةةةةةد علةةةةةى    1986وال تلقةةةةة  اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام   (6)
يف أتكيةةةةد    1978املقابةةةةل، تسةةةةهم اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام   . ويف ( 335) املسةةةةألة 

،  1986و   1969ا لعةةام   االنابةةاع العةةام النارةةئ عةةن درا ةةة اتىلةةاقي  فيينةة 
وهو أن النظام القانون للتحىلظات الذ  تنتان عليه )والذ  حتيل إليه  

( ينابةةق فقةةط علةةى  1978مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    20مةةن املةةادة    3الىلقةةرة  
  20املتعددة األطراف، وليس على املعاهدات الثنائية. فاملادة    املعاهدات 

لتحىلظةةات الةوارد فيةةه،  مةن ذلةك التةةك، وهة  احل ةةم الوحيةد املتعلةق ل 
الةةةةذ  يتنةةةةاول املعاهةةةةدات    ( 336) مةةةةن البةةةةاب الثالةةةةث   2مدرجةةةةة يف الىلةةةةرع  

، وه  تنز لراحة علةى أهنةا تنابةق  حةني  ( 337)  املتعددة األطراف“ 
كدولة   ثا ، إبرعار ل  فة، لىلتها كارف أو دولة مستقلة حدي  تثبت 

ة  ، حيةةث إن اإلرةةعار ل  فةة “ * متعةةددة األطةةراف متعاقةدة يف معاهةةدة  
 ق لملعاهدات املتعددة األطراف املىلتوحة. يتعل  مقبول عموما  فيما 

فةإن النتيجةةة الوحيةدة الة  مي ةن ا تخ لةةها،  ،وهنةا أيضةا   (7)
ينابةةةةق علةةةةى التحىلظةةةةات علةةةةى  مةةةةا ذلةةةةك، هةةةة  أن نظةةةةام فيينةةةةا ال

يتعلةق خب فةة الةدول. ل ةن هةذا  يف ذلةك مةا املعاهدات الثنائية، مبا
هوم  التحىلظات“ على املعاهدات الثنائية يعين للضرورة أن مىل ال

 غأ موجود. مىلهوم غأ قابل للتتور أو

 
تسةةاءل عمةةةا إذا كانةةت جلنةةة التةةةياغة تةةرى، هةة  أيضةةةا ، أن    الةةرئيس  -22’’  

ال تتعلةةةق إال لملعاهةةةدات املتعةةةددة    2اإلجةةةراءات املنتةةةوص عليهةةةا يف مةةةواد الىلةةةرع  
 األطراف. 

وره أتكيةةةد  ، رئةةيس جلنةةةة التةةياغة، قةةةال إنةةه لةةةيس مبقةةد ال ةةيد ايسةةة   -23’’  
ذلةةةةك ل ةةةةةم مجيةةةةا أعضةةةةةاء جلنةةةةةة التةةةةياغة نظةةةةةرا  لعةةةةةدم اتىلةةةةاقهم لإلمجةةةةةاع علةةةةةى  

 النقاة.  تلك 
قال إنه بغز النظر عن املبدأ املعةين، فةإن اإلجةراءات الةواردة   الرئيس  -24’’  

يف املةةةةةواد املتعلقةةةةةة للتحىلظةةةةةات الةةةةة  بثهةةةةةةا املةةةةةؤمتر ال تنابةةةةةق علةةةةةى املعاهةةةةةةدات  
 الثنائية“. 

 ,Rudaخيتلةف املؤلىلةون يف تىلسةأ تبةادل وجهةات النظةر هةذا. قةارن    ( 334)  

Collected Courses of the Hague Academy … (footnote 56 above), p. 110; 

Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” (footnote 27 above), p. 

294; and Edwards, “Reservations to treaties” (footnote 59 above), p. 404 . 
قةال السةيد رويةرت يف تقريةره الرابةةا عةن مسةألة املعاهةدات املعقةودة بةةني   ( 335)  

أكثةر إن  املعاهةدات الة    بةني منظمتةني دوليتةني أو  الدول واملنظمات الدوليةة أو 
ا املنظمةةةات الدوليةةةة ه...  ت ةةةاد ت ةةةون دائمةةةا  معاهةةةدات ثنائيةةةة، ومي ةةةن،  تعقةةةده 

ات دور إزاءهةةا، ول ةةن لةةيس هلةةذه التحىلظةةات أويةةة يف  نظةةراي ، أن ي ةةون للتحىلظةة 
،  36 ، ص A/CN.4/285، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةةة  1975حوليةةةة  املمار ةةة العمليةةة“ ) 

امةة عةن أعمةال دورهتةا التا ةعة  (. انظر أيضا  تقرير اللجنةة إىل اجلمعيةة الع 1الىلقرة 
  التعليةةةةةق علةةةةةى مشةةةةةروع ، اجمللةةةةةد الثةةةةةان )اجلةةةةةزء الثةةةةةان(،  1977حوليةةةةةة  والعشةةةةةرين،  

؛ وتقريةةر اللجنةةة إىل اجلمعيةةة العامةةة عةةن أعمةةال دورهتةةا الثالثةةة  106 ، ص 19 املةةادة 
؛ وتقريةةةةر  138و   137 ، اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء الثةةةةان(، ص 1981حوليةةةةة  والث ثةةةةني،  
، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء  1982حوليةةةة  عمةةةال دورهتةةةا الرابعةةةة والث ثةةةني،  اللجنةةةة عةةةن أ 
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  الدول املستقلة حديثا “.  ب الذ  ال يتعلق إال  ( 336)  
  املعاهدات الثنائية“.   3يتناول الىلرع   ( 337)  

إعةة انت   إلةدار   ال تةرتدد بعةز الةدول يف املمار ةة العمليةة يف و  (8)
لملعاهةةدات الثنائيةةة،   يتعلةةق  انىلراديةةة تالةةق عليهةةا ا ةةم  حتىلظةةات“ فيمةةا 

 يف حني يعرب بعضها اآل ر عن معارضته لذلك. 
، كثةةأا  (338)ودة منةةذ وقةةت بعيةةدر مبمار ةةة موجةة ويتعلةةق األمةة  (9)
، وعمةدت إليهةةا، (339) يةةعمةدت إليهةا الةةوالايت املتحةدة األمري مةا

__________ 
يبةةةدو أن أقةةةدم مثةةةال علةةةى  حتىلةةةظ“ علةةةى معاهةةةدة ثنائيةةةة يعةةةود إىل   ( 338)  

الذ  أذن مبوجبه جملس الشةيو  يف الةوالايت    1795يونيه  / حزيران   24القرار املؤر  
املتحةةدة للتتةةديق علةةى  معاهةةدة جةةا “ )معاهةةدة التةةداقة والتجةةارة وامل حةةة  
بةةني لةةاحب اجل لةةة الربياانيةةة والةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة املربمةةة يف لنةةةدن يف  

 H. Miller (ed.), Treaties and Other   1794تشةةةرين الثةةةان/نوفمرب    19

International Acts of the United States of America, vol. 2, Washington, 

D.C., United States Government Printing Office, 1931, document No. 16, 

pp. 245 et seq., in particular at p. 271  رةرياة أن تضةاف إىل املعاهةدة   )
تتتةل للتجةارة   بقةدر مةا   12دة  العمل لملا املذكورة مادة يُتىلق مبوجبها على تعليق  

الةة  يوافةةق مبوجبهةةا لةةاحب اجل لةةة املةةذكورة علةةى إجرائهةةا بةةني الةةوالايت املتحةةدة  
وبةةني جةةزره الواقعةةة ضةةمن جةةزر اهلنةةد الغربيةةة، وللاريقةةة والشةةروط احملةةددة فيهةةا“  

 Bishop, “Reservations to treaties” (footnote 288بيشةوب     )اقتبةاس أورده 

above), pp. 260–261  ،  بةةةل إن بيشةةةوب يةةةذكر  ةةةابقة يرجةةةا ترخيهةةةا إىل اتىلةةةاق
، طلةةةب كةةةونغرس الةةةوالايت املتحةةةدة إعةةةادة  1778االحتةةةاد ال ونىليةةةدرايل  يف عةةةام  

والقةةى    1778رةةباط/فرباير    6التىلةةاوض بشةةأن معاهةةدة التجةةارة مةةا فرنسةةا املؤر ةةة  
،  ة مةا فرنسةا اهةدة التجةار ((. ول ط ع علةى مع ibid., footnote 13طلبه القبول ) 

 . Miller (ed.), Treaties and Other International Acts…, pp. 3 et seqانظر  
، قةةّدرت أويةةن أن عةةدد املعاهةةدات الثنائيةةة الةة  ُأ ضةةعت  1929يف عةةام   ( 339)  
 حتىلظةةةةات“ مةةةةن جانةةةةب الةةةةوالايت املتحةةةةةدة األمري يةةةةة، بعةةةةد أن وضةةةةا جملةةةةةس   ل 

 ,M. Owenمعاهةةةةدة )   87و   66يةةةةرتاوح بةةةةني  الشةةةةيو  رةةةةرطا  للتتةةةةديق عليهةةةةا،  

“Reservations to multilateral treaties”, Yale Law Journal, vol. 38, (1929), 

p. 1091 لة تغاةة   (. وقةةد مجةةا كينيةةد ، يف وقةةت أحةةدل عهةةدا ، إحتةةاءات مىلتةة
، ويسةتخلز منهةا أن جملةس الشةيو  للةوالايت  1990إىل عةام    1795الىلرتة من عام  
معاهةةةدة ثنائيةةةةة    115دى رأيةةةه وموافقتةةةةه بشةةةأن التتةةةةديق املشةةةروط علةةةةى  املتحةةةدة أبةةةة 

يف املائةة    15  ل تلك الىلرتة، وهذا الةرقم يشةمل اإلعة انت التىلسةأية، ممةا يشة ل  
ثنائيةة الة  ألةبحت الةةوالايت املتحةدة طرفةا  فيهةةا  يف املتو ةط مةن مجيةا املعاهةةدات ال 

 ,K. C. Kennedyرنني مةن الزمةان ) يف أثناء تلك الىلرتة ال  تقل بعز الش ء عةن قة 

“Conditional approval of treaties by the U.S. Senate”, Loyola of Los Angeles 

International and Comparative Journal, vol. 19 (1996), p. 98  ويتضةح مةن .)
 التحىلظةةةات“ هةةةذه متةةةس   ذاهتةةةا أن ممار ةةةة  التعةةةدي ت“ أو   اإلحتةةةاءات هةةةذه  

تىلاقةةات وأهنةةا تت ةةرر علةةى حنةةو  ةةاص فيمةةا يتعلةةق مبعاهةةدات تسةةليم  مجيةةا فئةةات اال 
التةةةداقة والتجةةةةارة وامل حةةةة، بةةةةل ومعاهةةةدات السةةةة م أيضةةةةا     املالةةةوبني ومعاهةةةةدات 

 (ibid., pp. 99–103 and 112–116 وأكةةدت .)    الةةوالايت املتحةةدة، يف ردهةةا علةةى
تلةةةك املمار ةةةة فيمةةةا  اال ةةةتبيان املتعلةةةق للتحىلظةةةات، األويةةةة الةةة  ال تةةةزال ت تسةةةيها  

يتعلق لملعاهدات الثنائية ال  يعقةدها هةذا البلةد. وقةد أرفقةت يف الواقةا بردهةا قائمةة  
.  1985و   1975معاهةةدة ثنائيةةة اقةةرتن قبوهلةةا هلةةا بتحىلظةةات فيمةةا بةةني عةةام     13تضةةم  

وتلةةةةك هةةةة  مةةةةث   حةةةةال املعاهةةةةدات املتعلقةةةةة بقنةةةةاة بنمةةةةا الةةةة  أبرمةةةةت يف وارةةةةنان  
)معاهةةةدة قنةةةاة بنمةةةا الةةة  تقةةةر اتىلاقةةةات جديةةةدة    1977ول/ ةةةبتمرب  أيل   7العالةةةمة يف  

  1999كةانون األول/ديسةةمرب    31بشةأن عمةل قنةاة بنمةةا ولةيانتها والةدفاع عنهةةا حةى  
 (United Nations, Treaty Series, vol. 1280, No. 21086, p. 3  واملعاهةدة املتعلقةة )

 (؛ وانظةر ibid., vol. 1161, No. 18342, p. 177لحليةاد الةدائم لقنةاة بنمةا وبتشةغيلها ) 
 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 
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يف حةةةةةةةةةةاالت أنةةةةةةةةةةدر، دول أ ةةةةةةةةةةرى يف ع قاهتةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةوالايت 
. ومةةةا ذلةةةك، فمةةةن بةةةني مجيةةةا الةةةدول الةةة  ردت علةةةى (340)املتحةةةدة

ردت   ا تبيان اللجنة املتعلق للتحىلظات، وحدها الوالايت املتحدة
، يف حةني أن مجيةا (341)مةن اال ةتبيان 4-1لإلجيةاب علةى السةؤال 

. واقتتر بعضها على م حظةة (342)األ رى ردت عليه  لبا  الدول 
تتةةةةوغ حتىلظةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات الثنائيةةةة، ول ةةةةن الةةةةبعز  أهنةةةا ال

 .(343)اآل ر أعرب عن الش وك ال  تساوره إزاء هذه املمار ة

 
 (اتبع )  (  339احلاشية  ) 

 International Legal Materials, vol. 16, No. 5 (1977), pp. 1022 andأيضةا    

1040 respectively  واالتىلةةةةاق ا ةةةةاص الةةةةذ  اتىلقةةةةت مبوجبةةةةه كنةةةةدا والةةةةوالايت ،)
يم حةدود املنةاطق البحريةة يف مناقةة  لةةيج  املتحةدة علةى إحالةة   فهمةا بشةأن تر ةة 

 Delimitation of the Maritime Boundaryانظةر   مةني إىل حم مةة العةدل الدوليةة ) 

in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246  ومعاهةدة ،)
حةةةةةدة  تسةةةةةليم املالةةةةةوبني الت ميليةةةةةة بةةةةةني الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة األمري يةةةةةة واململ ةةةةةة املت 

حزيران/يونيةةه    25لربياانيةةا العظمةة  وأيرلنةةدا الشةةمالية املربمةةة يف وارةةنان العالةةمة يف  
1985   (Treaties and Other International Acts Series, Washington, D.C., 

United States Government Printing Office (12050 TIAS i) .)    وخبتةةوص
 أع ه.   39اال تبيان، انظر احلارية  

يف بعز احلاالت قةدم رةركاء الةوالايت املتحةدة مقرتحةات مضةادة  ( 340)  
ردا  علةةةةى  حتىلظاهتةةةةا“ )انظةةةةر األمثلةةةةة الةةةة   ةةةةاقها كةةةةل مةةةةن أويةةةةن وبيشةةةةوب  
Owen, “Reservations to multilateral treaties” (footnote 339 above), 

pp. 1090–1091 and Bishop, “Reservations to treaties” (footnote 288 

above), pp. 267–269 ويف حةةةاالت أ ةةةرى لدروا هةةةم أنىلسةةةهم إىل لةةةوغ ،)
)انظةةةةر األمثلةةةةة الةةةة   ةةةةاقها كةةةةل مةةةةن وايتمةةةةان )اليةةةةالن( وأويةةةةن  “حتىلظةةةةات 

غةةةةةةةرااندا( وهةةةةةةةاكُورل )الربتغةةةةةةةال ورومانيةةةةةةةا والسةةةةةةةلىلادور وكو ةةةةةةةتاري ا(   )نيةةةةةةةو
Whiteman, Digest of International Law (see footnote 25 above), p. 161; 

Owen, “Reservations to multilateral treaties” (footnote 339 above), 

p. 1093; and G.H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V, 

Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1943, 

pp. 126–130.  
الدولةة حتىلظةات  أبةدتيل   هل هذا السؤال لين على النحو التا ( 341)  

ثةةةةةةةان )اجلةةةةةةةزء األول(، ، اجمللةةةةةةةد ال1996حوليةةةةةةةة ) معاهةةةةةةةدات ثنائيةةةةةةةةا“ بشةةةةةةةأن 
 .126 ص
إ ةةةبانيا، إ ةةةرائيل، أملانيةةةا، إيااليةةةا، بنمةةةا، بوليىليةةةا، بةةةأو، مجهوريةةةة   ( 342)  

كوراي، الدامنرك،  ةان مةارينو،  ةلوفاكيا،  ةلوفينيا، السةويد،  ويسةرا، رةيل ، 
 ر   الر ويل، كرواتيا، كندا، ال ويت، امل سيك، موانكةو، فرنسا، فنلندا، ال
 اليالن. نيوزيلندا، اهلند،

انظةةر موقةةف أملانيةةا   ل تتةةن اجلمهوريةةة االحتاديةةة حتىلظةةات علةةةى  ( 343)  
معاهةةدات ثنائيةةة. وهةة  تعتنةةق الةةرأ  الشةةائا القائةةل أبن الدولةةة الةة  تسةةعى إىل 

قبةةةول تلةةةك املعاهةةةدة بتةةةيغتها إحلةةةاق حتىلةةةظ مبعاهةةةدة ثنائيةةةة تةةةرفز يف الواقةةةا 
ذات لةةةةيغة اتلىلةةةةة تتضةةةةمن القائمةةةة. وهةةةةذا يشةةةة ل عرضةةةةا  العتمةةةةاد معاهةةةةدة 

حمتةةوى الةةتحىلظ ومةةن رةةأنه أن يةةؤد  إىل إعةةادة فةةتح لب التىلةةاوض“. ولةةين 
ردا إيااليا واململ ة املتحدة باريقة مشاهبة جدا ، إال أن هذه األ أة أضةافت 

سةةةةعى إىل جعةةةةل التحىلظةةةةات رةةةةرطا  لقبةةةةول قائلةةةةة   إن اململ ةةةةة املتحةةةةدة ال ت
رفةةز الربملةان )بتةةورة ا ةةتثنائية(  ةةن  ا مةةامعاهةدة مةةن املعاهةةدات الثنائيةة. وإذ

التشريا ال زم الذ  مي ّ ن اململ ة املتحةدة مةن إعمةال معاهةدة ثنائيةة مةا، فةإن 

يتمثةل يف  ر ة الدول يف هةذا اجملةال  ومثة عنتر هام آ ر يف مما  (10)
رةةركا ها   هةةا الةةوالايت املتحةةدة أو أنةةه يف مجيةةا احلةةاالت الةة  قةةدمت في 

علةةةةةى    ( 344)  حتىلظةةةةةات“ )مسيةةةةةت يف أغلةةةةةب األحيةةةةةان  تعةةةةةدي ت“( 
معاهةةدات ثنائيةةة  ةةعت هةةذه الةةدول إىل إعةةادة التىلةةاوض علةةى املعاهةةدة  

التعةةةديل الةةةذ     املعنيةةةة وإىل نيةةةل موافقةةةة الدولةةةة املتعاقةةةدة األ ةةةرى علةةةى 
دأ نىلةةةةاذ  . ومةةةةى   التولةةةةل إىل اتىلةةةةاق، بةةةة ( 345) يتعلةةةةق بةةةةه  الةةةةتحىلظ“ 

حةةال عةدم االتىلةةاق، تتوقةةف   ؛ ويف ( 346) املعاهةدة متضةةمنة التعةديل املعةةين 
 .(347)تد ل املعاهدة حيز النىلاذ  عملية التتديق وال 

 
 ةلاات اململ ةة املتحةةدة تسةعى عةةادة إىل إعةادة التىلةاوض علةةى املعاهةدة بغيةةة 

 ى التعولت القائمة“.التغلب عل
عةةنّي كينيةةةد  اثنةة  عشةةةرة فئةةةة اتلىلةةة مةةةن فئةةةات الشةةروط الةةة  وضةةةعها   ( 344)  

جملةةةةةةس الشةةةةةةيو  للةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة للتتةةةةةةديق علةةةةةةى املعاهةةةةةةدات ) ةةةةةةواء الثنائيةةةةةةة  
يف املائةةةةةة مةةةةةةن    90منهةةةةةةا متثةةةةةل    أربعةةةةةا  املتعةةةةةددة األطةةةةةراف(، ول نةةةةةةه أرةةةةةار إىل أن   أو 

(  reservations) “ التحىلظةات   ( و understandings)   “ التىلاوةات   احلاالت، وه    
(؛ ول ةةةن احلتةةةة  declarations)   “ اإلعةةة انت   ( و amendments)   “ التعةةةدي ت   و 

 يشأ إليه اجلدول التايل   ال  ختز كل منها ختتلف حسب الزمن على حنو ما 
 1990-1946 1945-1896 1895-1845 نوع الشرط

 3 22 36 تعدي ت
 14 3 لىلر إع انت
 44 17 1 حتىلظات

 32 38 1 تىلاوات

(Kennedy, “Conditional approval of treaties…” (footnote 339 above), 
p. 100). 
ذكرتةةه وزارة ا ارجيةةة األمري يةةة يف تعليمةةات ألةةدرهتا  علةةى حنةةو مةةا ( 345)  

إىل  ةةةىلأ الةةةوالايت املتحةةةدة يف مدريةةةد عقةةةب رفةةةز إ ةةةبانيا قبةةةول  تعةةةديل“ 
الةةة  اعتمةةةدها جملةةةس الشةةةيو    يتمثةةةل  1904ني لعةةةام ملعاهةةةدة تسةةةليم املالةةةوب

وافقةة اإلجراء الذ  اختةذه جملةس الشةيو  يف التولةية إبد ةال تعةديل حيظةى لمل
مسةبقا  يف حالةة قبةول الاةرف الثةان لةةه. وبعبةارة أ ةرى، يولة  جملةس الشةةيو  
أبن يقةوم الةةرئيس للتىلةاوض مةةا احل ومةة األجنبيةةة هبةدف احلتةةول علةى قبوهلةةا 

 Hackworth, Digest ofديل املولةةةى بةةةه“ )اقتبةةةاس أورده هةةةاكُورل  للتعةةة 

International Law (footnote 340 above), p. 115.) 
يف بعةةز احلةةاالت، تقةةدم الدولةةة املتعاقةةدة األ ةةرى عروضةةا  مضةةادة  ( 346)  

تةةدرو هةة  أيضةةا  يف املعاهةةدة. فعلةةى  ةةبيل املثةةال، قبةةل انبليةةون تعةةدي   أد لةةه 
ى اتىلاقيةةة السةة م والتجةةارة وامل حةةة بةةني اجلمهوريةةة الىلرنسةةية جملةةس الشةةيو  علةة 

أيلول/ ةةةةةبتمرب  30والةةةةةوالايت املتحةةةةةدة األمري يةةةةةة الةةةةة  ُعقةةةةةدت يف لريةةةةةس يف 
1800  W. M. Malloy (ed.), Treaties, Conventions, International Acts, 

Protocols and Agreements between the United States of America and 

Other Powers, 1776-1909, vol. I, Washington, D.C., United States 

Government Printing Office, 1910, p. 496،   ل نه أضاف إليها بدوره ررطا
 ”Owen, “Reservations to multilateral treaties قبلةةه اجمللةةةس )انظةةر 

(footnote 339 above), pp. 1090–1091, or Bishop, “Reservations to 

treaties” (footnote 288 above), pp. 267–268.) 
ي ت  التىلاقيةة انظر، على  بيل املثال، رفةز اململ ةة املتحةدة تعةد ( 347)  
أاير/مةةايو  12املتعلقةة لحلةدود بةني كنةةدا والةوالايت املتحةدة )لنةدن،  1803عةام 

 W. R. Manning (ed.), Diplomatic Correspondence of the؛ انظةر  1803



 95 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

ومي ةةةةةةةةةن ا ةةةةةةةةةتخ ص اال ةةةةةةةةةتنتاجني التةةةةةةةةةاليني مةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةذا  (11)
 اال تعراض 

ي يةةةةةة، ينةةةةةدر أن تتةةةةةوغ الةةةةةدول ايت املتحةةةةةدة األمر ل ةةةةةتثناء الةةةةةوال )أ( 
ات ثنائيةةةةة، وإن كانةةةةت هنةةةةاك بعةةةةز اال ةةةةتثناءات  حتىلظةةةةات“ علةةةةى معاهةةةةد

يبدو، يف الع قات التعاهدية الثنائية ما  )ول نها ا تثناءات تنحتر، على ما
 الوالايت املتحدة(؛

  هةةةذه املمار ةةةة الةةة  مي ةةةن أن تثةةةأ اعرتاضةةةات ذات طةةةابا د ةةةتور  يف  )ب( 
ألن الةدول الة    ذلةك إال  ومةا تثأ اعرتاضات على التعيد الةدويل،   بعز البلدان ال 

أبرمةةةت معاهةةةدات مةةةا الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة، مةةةا أهنةةةا كانةةةت تةةةرفز أحيةةةاان   
كانةت حتةتج لعرتاضةات مبدئيةة، بةل    التحىلظات“ ال  تقدمها هةذه األ ةأة، مةا 

 ت مضادة“ هلا نىلس الابيعة. كانت يف بعز احلاالت تقرتح بدورها  حتىلظا 

ار ةة املبينةة أعة ه، أن  التحىلظةةات“ ويبةدو، يف ضةوء املم (12)
علةةى املعاهةةدات الثنائيةةة، وإن كانةةت توجةةد بينهةةا وبةةني التحىلظةةات 
على املعاهةدات املتعةددة األطةراف نقةاط مشةرتكة جليةة، تتميةز عةن 

 يتعلةةق بنقاةةة أ ا ةةية، وهةة   اآلاثر هةةذه التحىلظةةات األ ةةأة فيمةةا
 ال  هتدف إىل إحداثها وتلك ال  حتدثها فع  .

فةةة  رةةةك يف أن  التحىلظةةةات“ علةةةى املعاهةةةدات الثنائيةةةةة  (13)
تتةةاغ مةةن جانةةب الةةدول علةةى حنةةو انىلةةراد  )وانا قةةا  مةةن ذلةةك، 

ر ء مينا املنظمات الدولية مبدئيا  من أن تقةوم للشة ء نىلسةه(  ال
 

United States. Canadian Relations 1784-1860, vol. I, Washington, 

D.C., Carnegie Endowment for International Peace, 1940, pp. 555–557 )
 13بشةةأن إلغةةاء جتةةارة الرقيةةق األفريقيةةة )لنةةدن،  1824وتعةةدي ت التىلاقيةةة عةةام 

 ,British and Foreign State Papers, 1824-1825 انظةر  ،1824آذار/مةارس 

pp. 838–844  (، وهةة  تعةةدي ت كانةةت قةةد طلبتهةةا الةةوالايت املتحةةدة )انظةةر
Bishop, “Reservations to treaties” (footnote 288 above), p. 266) ؛ وانظر

أيضا  رفز اململ ة املتحدة قبول حتىلظات الوالايت املتحدة على معاهدة عام 
 British، 1900رةباط/فرباير  5)وارةنان العالةمة، املتعلقةة بقنةاة بنمةا  1900

and Foreign State Papers, 1900-1901, vol. 94, pp. 474–476 وقد ترتب ،)
على ذلك أن أعيد التىلاوض بشأهنا ممةا أ ةىلر عةن التوقيةا علةى اتىلةاق جديةد، 

 18لونسةةةيىلوت الةةة  أبرمةةةت يف وارةةةنان العالةةةمة يف  -وهةةةو معاهةةةدة هةةةا  
 ibid., pp. 46–48; or The Statutes at Large of) 1901نوفمرب تشةرين الثةان/

the United States of America (December 1901 to March 1903), vol. 32-2, 

Washington, D.C., Government Printing Office, 1903, p. 1903 )  انظةر(
 ,Hackworth, Digest of International Law (footnote 340 above)أيضةا   

pp. 113–114 ومثة حالة أكثر تعقيدا  تتعلق للتتديق على معاهدة التداقة .)
ورةةةةروط اإلقامةةةةة املتبادلةةةةة والتجةةةةارة وتسةةةةليم املالةةةةوبني بةةةةني الةةةةوالايت املتحةةةةدة 

 ,Malloy (ed.)  1850تشةةرين الثةان/نوفمرب  25األمري يةة و ويسةةرا، املؤر ةةة 

Treaties, Conventions, International Acts … (see previous footnote), 

vol. II, p. 1763،  والةة  طُلةةب إد ةةال تعةةدي ت عليهةةا مةةن جانةةب جملةةس
الشيو  يف الوالايت املتحدة أوال ،   من جانب  ويسرا،   من جانب جملةس 

مرة أ رى، وقد اعتمدت هذه التعةدي ت كلهةا وجةرى تبةادل لة وك  الشيو 
بعةد  -عدلت ث ل مرات على النحو املذكور ال   -عاهدة التتديق على امل

 ”Bishop, “Reservations to treatiesمرور مخس  نوات على توقيا املعاهدة   

(footnote 288 above), p. 269. 

قةةةةد تعةةةةرّب عةةةةن بعةةةةد ا تتةةةةام املىلاوضةةةةات، وحتمةةةةل تسةةةةميات اتلىلةةةةة 
ل ةةةن لةةةيس يف القةةةانون ا ت فةةةات حقيقيةةةة يف القةةةانون الةةةدا ل ، و 

الدويل. وه ، من اتلف وجهات النظر هذه، تىل  لملعايأ الث ثة 
 .1-1األوىل املبينة يف تعريف فيينا الوارد يف املبدأ التوجيه  

يتعلق للوقت الذ  مي ةن فيةه لةوغ  حتىلةظ“ علةى  وفيما (14)
انتهةاء ، بدا للجنة أنه مي ةن إبةدا ه يف أ  وقةت بعةد معاهدة ثنائية

املىلاوضةةات، مةةى   التوقيةةا علةةى الةةنز النهةةائ  املتىلةةق عليةةه ول ةةن 
قبةةةةةةل أن تةةةةةةد ل املعاهةةةةةةدة حيةةةةةةز النىلةةةةةةاذ، ألن اهلةةةةةةدف مةةةةةةن هةةةةةةذه 

 اإلع انت هو تعديل النز.
وهةةةةةةةةةذا هةةةةةةةةةو للضةةةةةةةةةبط العنتةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةذ  تتميةةةةةةةةةز بةةةةةةةةةه هةةةةةةةةةذه   ( 15) 

ثنائيةةةةةةة عةةةةةةن التحىلظةةةةةةات علةةةةةةى   التحىلظةةةةةةات“ علةةةةةةى املعاهةةةةةةدات ال 
رةةك يف أن أحةةد طةةريف املعاهةةدة   األطةةراف. فةة  املعاهةةدات املتعةةددة  

الثنائيةةةةةةة يهةةةةةةدف مةةةةةةن وراء  الةةةةةةتحىلظ“ إىل تعةةةةةةديل األثةةةةةةر القةةةةةةانون  
يةةةةؤثر الةةةةتحىلظ علةةةةى   ألح ةةةةام املعاهةةةةدة األلةةةةلية. ول ةةةةن، بينمةةةةا ال 

أح ةةام املعاهةةدة املتعةةددة األطةةراف، فةةإن  الةةتحىلظ“ علةةى املعاهةةدة  
، فلةةةيس  األثةةةر  ( 348) نائيةةة يهةةةدف إىل تعةةديلها  إذا أُنشةةةئ الةةتحىلظ الث 

ا ةةتُبعد   القةانون“ لألح ةةام املسةتهدفة هةةو الةذ  ي ةةون قةد عةةُدل أو 
هةذه األح ةام   ه “ على لاحب التحىلظ، وإمنا ة ه ة  من حيث اناباق 

نىلسها ه  ال  ت ون للضرورة قد عُةدلت. وللةتحىلظ علةى املعاهةدة  
  إذا قُبةةل، ي ةةون األثةةر القةةانون لألح ةةام  املتعةةددة األطةةراف أثةةر ذايت 

دل حيةةةةةال الدولةةةةةة أو  املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة الةةةةة  لةةةةةاغته.   املعنيةةةةةة قةةةةةد عةةةةةُ
التحىلظ على املعاهدة الثنائية، فله أثر موضوع   إذا قبلته الدولة   أما 

 األ رى، فإن املعاهدة نىلسها ت ون ه  ال  ُعدلت. 
اهةةةدة املتعةةةددة وكمةةةا هةةةو احلةةةال للنسةةةبة للةةةتحىلظ علةةةى املع (16)

دل الةةتحىل ، ال(349)األطةةراف إذا   ظ علةةى معاهةةدة ثنائيةةة آاثرا  إالحيةةُ
ضةةمنا   جيةةب أن تقبةةل  آب ةةر، لةةراحة أو كةةان مقبةةوال ، بشةة ل أو

فةةإن  املنظمةةة الدوليةةة املتعاقةةدة األ ةةرى  الةةتحىلظ“، وإال الدولةةة أو
ي مةةةن إذا  يف ضةةةرورة  تةةةد ل حيةةةز النىلةةةاذ. فةةةالىلرق ال املعاهةةةدة لةةةن

ره، وإمنةةةةةا ، فهةةةةةو الزم يف احلةةةةةالتني كةةةةة  حيةةةةةدل الةةةةةتحىلظ آاثالقبةةةةةول
 ي من يف عواقب هذا القبول 

مينةةةا االعةةةةرتاض،  يف حالةةةة املعاهةةةدة املتعةةةددة األطةةةراف، ال - 
يف ذلةك د ولةه حيةز النىلةاذ  مبدئيا ، د ول التك حيةز النىلةاذ، مبةا

املنظمةةةة الدوليةةةة املعرتضةةةة واجلهةةةة  يف بعةةةز األحيةةةان بةةةني الدولةةةة أو
 ، وتظل أح امه على حاهلا؛(350)بة التحىلظلاح
يف حالةةةة املعاهةةةدة الثنائيةةةة، مينةةةا عةةةدم القبةةةول مةةةن جانةةةب  - 

املنظمةةةة الدوليةةةة املتعاقةةةدة األ ةةةرى د ةةةول  املعاهةةةدة حيةةةز  الدولةةةة أو
 النىلاذ، ويؤد  القبول إىل تعديل املعاهدة.

__________ 
 .من دليل املمار ة   1-4فيما يتعلق مبىلهوم إنشاء التحىلظ، انظر الىلرع   ( 348)  
 من دليل املمار ة. 1-4انظر الىلرع  ( 349)  
 1969)ب(، مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا لعةةةةام  4، الىلقةةةةرة 20املةةةةادة  انظةةةةر ( 350)  
)أثةةةر االعةةةرتاض يف بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة بةةةني  1-3-4واملبةةةدأ التةةةوجيه   1986و

 لاحب االعرتاض ولاحب التحىلظ(.
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وعلةةى ذلةةك، فةةإن  الةةتحىلظ“ علةةى املعاهةةدة الثنائيةةة يبةةدو  (17)
عرض إلعادة التىلاوض  قرتاح بتعديل املعاهدة ال  يتناوهلا أووكأنه ا

. بيةد أن (351)عليها. وهةذا التحليةل يتىلةق مةا اآلراء الغالبةة يف الىلقةه
القةةةول أبن قبةةةول  الةةةتحىلظ“ علةةةى املعاهةةةدة الثنائيةةةة يعةةةين إد ةةةال 

يعةةةةين مماثلةةةةة الةةةةتحىلظ للتعةةةةديل  إن  تعةةةةديل علةةةةى هةةةةذه األ ةةةةأة ال
انىلةةةراد  إبجةةةراء تعةةةديل يسةةةبق د ةةةول  الةةةتحىلظ لةةةيس  ةةةوى اقةةةرتاح

، يف حةةةةني أن التعةةةةديل نىلسةةةةه ذو طبيعةةةةة (352)دة حيةةةةز النىلةةةةاذاملعاهةةةة 
، ويةةةةةد ل يف (353)تعاهديةةةةةة، ويةةةةةنجم عةةةةةن االتىلةةةةةاق بةةةةةني األطةةةةةراف

مضةةمون التةةك املتىلةةاوض عليةةه، وإن كةةان مي ةةن أن يةةرد يف واحةةد 
 أكثر من احملرَّرات املنىلتلة. أو
ية ة الوالايت املتحدة األمري وكما ررح حمام  وزارة  ارجي (18)

   1921نيسان/أبريل  18يف مذكرة مؤر ة 
يسةةةةةمى   مةةةةةن اجللةةةةة  أن تتةةةةةرف جملةةةةةس الشةةةةةيو  عنةةةةةدما يبةةةةةادر بتةةةةةوغ مةةةةةا  
مماثةةل  مةةن حيةةث األثةةر لتتةةرفه عنةةدما يةُةد ل    التحىلظةةات“ علةةى معاهةةدة مةةا  ب 
ىلظةات والتعةدي ت مةن انحيةة   التعدي ت“، كلما أثةرت تلةك التح  يسمى ب  ما 
والتحىلظةةةةات املزعومةةةةةة الةةةة  يتةةةةدرها جملةةةةةس    ملضةةةةمون علةةةةى أح ةةةةةام املعاهةةةةدة. ا 

الشةةةةيو  بةةةةني الىلينةةةةة واأل ةةةةرى ليسةةةةت يف احلقيقةةةةة حتىلظةةةةات علةةةةى النحةةةةو الةةةةذ   
 .( 354) ُفهمت به هذه ال لمة، بتىلة عامة، يف املمار ة الدولية حى فرتة قريبة 

اد   فه  تعتقد أن اإلع ن االنىلر وهذا هو رأ  اللجنة أيضا ،   (19)
نظمةةة الدوليةةة( مةةن ورائةةه إىل احلتةةول علةةى  الةةذ  هتةةدف الدولةةة )أو امل 

__________ 
 لةةز بعةةز املةةؤلىلني إىل أن الةةتحىلظ علةةى املعاهةةدات الثنائيةةة هةةو  ( 351)  

 C. Rousseau, Droit international ةةن تتةةوره )انظةةر  ببسةةاطة أمةةر ال مي

public, vol. I, Introduction et sources, Paris, Pedone, 1970, p. 122, or 

A. Maresca, Il diritto dei tratatti – La Convenzione codificatrice di 

Vienna del 23 Maggio 1969, Milan, Giuffrè, 1971, pp. 281–282 ول ن .)
احلتةةول علةةى موافقةةة لةةرحية مةةن الاةةرف اآل ةةر  اجلميةةا يؤكةةدون علةةى ضةةرورة

 ,Millerوعلى إجراء التعديل الناجم عن ذلك يف نز املعاهدة نىلسةه )انظةر  

Reservations to Treaties: … (footnote 26 above), pp. 76–77; Owen, 

“Reservations to multilateral treaties” (footnote 339 above), pp. 1093–

1094; and Bishop, “Reservations to treaties” (footnote 288 above), 

p. 271, footnote 14.) 
 ,Owenا ةةُتخدم متةةالح  عةةرض مضةةاد“. وقةةد تعقبةةت أويةةن ) ( 352)  

“Reservations to multilateral treaties” (footnote 339 above), p. 1091 )
 ,C. C. Hyde“ هةةةةذه وأرجعتهةةةةا إىل هايةةةةد  نشةةةةأة ف ةةةةرة  العةةةةرض املضةةةةاد

International law chiefly as interpreted and applied by the United 

States, Boston, Little, Brown and Company, 1922, para. 519 ويةةرد .
 American Law Institute’s Restatement of theالتعبأ أيضا  يف املرجا التايل   

Law Third – The Foreign Relations Law of the United States, 

Washington, D.C., vol. 1, 14 May 1986, p. 182, para. 113  ؛ وانظةر أيضةا
أعة ه، وكةةذلك  333موقةف السةيد آغةو والسةةيد اي ةني املشةار إليةةه يف احلارةية 

 .أع ه 335موقف السيد رويرت املشار إليه يف احلارية 
 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   39انظر املادة  ( 353)  
 ,Digest of International Hackworthاقتبةاس أورده هةاكُورل   ( 354)  

Law (footnote 340 above), p. 112  ؛ وعلى نىلةس املنةوال، انظةر موقةف ميلةر
Miller, Reservations to Treaties: … (footnote 26 above). 

يشةة ل حتىلظةةا    تعةةديل ملعاهةةدة اتىلةةق املتىلاوضةةون علةةى نتةةها النهةةائ  ال 
لملعةةه املعتةةاد الةةذ  أت ةةذه ال لمةةة يف إطةةار قةةانون املعاهةةدات والةةذ   

 . 1986و   1978و   1969كر ته اتىلاقيات فيينا ألعوام  
ى أن مثةةةةةةل هةةةةةةذا اإلعةةةةةة ن  أن اللجنةةةةةةة تةةةةةةر   وعلةةةةةةى الةةةةةةرغم مةةةةةةن  (20)

االنىلةةةراد  يشةةة ل عرضةةةا  إلعةةةادة التىلةةةاوض علةةةى املعاهةةةدة يةةةؤد ، إذا  
املنظمةةةةة املتعاقةةةةدة األ ةةةةرى، إىل تعةةةةةديل   قبلتةةةةه الدولةةةةة املتعاقةةةةةدة أو  مةةةةا 

يبةةدو مةةن الضةةرور  توضةةيح ذلةةك يف دليةةل املمار ةةة،   املعاهةةدة، فإنةةه ال 
املةةذكورة يف   إلعةة انت االنىلراديةةة إىل أن الىلئةةات املختلىلةةة مةةن ا نظةةرا    إذ 

إعة انت   أع ه ليسةت حتىلظةات لملعةه املعتةاد لل لمةة وال   5-1الىلرع  
 . ( 355) تد ل يف نااق تابيق دليل املمار ة  تىلسأية، فإهنا ال 

 يتعلق ابملعاهدات ال نائية اإل الانت التف ريية فياا 1-6-2
 لةةةةى اإل ةةةةالانت  4-1و 2-1ينطبةةةةق املبةةةةدآن التوجيهيةةةةان  

يتعلق ابملعاهدات املتعدةة األطراف واملعاهدات  التف ريية فياا
 ال نائية  لى ال واء.

 التعليق 
إن   وت اتىلاقيات فيينا لقانون املعاهدات ميتةد ليشةمل،  (1)

لألحرى، اإلع انت التىلسةأية التةادرة بشةأن املعاهةدات الثنائيةة  
 (356)عامةةةةة تشةةةةأ إىل اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية ن هةةةةذه االتىلاقيةةةةات الإ

يتعلةةق للقواعةةد املنابقةةة علةةى املعاهةةدات  وتتةةو ى حةةذرا  كبةةأا  فيمةةا
أن إلةةدار هةةذه اإلعةة انت أمةةر رةةائا مةةا ذلةةك،  . إال(357)الثنائيةةة

، (358)وهةةة ،   فةةةا   للتحىلظةةةات“ علةةةى هةةةذه املعاهةةةدات نىلسةةةها
تتىلق من مجيا النواح  ما تعريف اإلع انت التىلسأية الذ  أ ذ 

 .2-1  به املبدأ التوجيه
وممار ةة إلةةدار إعة انت تىلسةةأية فيمةا يتتةةل لملعاهةةدات  (2)

الثنائية ت اد ت ةون قدميةة قةدم ممار ةة إلةدار  التحىلظةات“ علةى 
، ول نهةةةةةةةةةا أو ةةةةةةةةةا انتشةةةةةةةةةارا  مةةةةةةةةةن الناحيةةةةةةةةةة (359)هةةةةةةةةةذه املعاهةةةةةةةةةدات

يبةةدو أهنةةا تثةةأ اعرتاضةةات مةةن حيةةث املبةةدأ. ومةةن  وال (360)ةاجلغرافيةة 
__________ 

 يه.والتعليق عل 5-1انظر املبدأ التوجيه   ( 355)  
 .2-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  1)انظر الىلقرة  ( 356)  
 .6-1املبدأ التوجيه   ( من التعليق على1انظر الىلقرة ) ( 357)  
 والتعليق عليه. 1-6-1انظر املبدأ التوجيه   ( 358)  
إىل إعةةةة ن أرفقتةةةةه إ ةةةةبانيا بتةةةةك تتةةةةديقها علةةةةى  بيشةةةةوبأرةةةةار  ( 359)  

 ”Bishop, “Reservations to treatiesمعاهةةةدة التنةةةازل عةةةن فلوريةةةدا  

(footnote 288 above), p. 316 وخبتوص معاهدة التداقة والتسوية واحلدود .
بةةةةني الةةةةوالايت املتحةةةةدة األمري يةةةةة ولةةةةاحب اجل لةةةةة ال اثولي يةةةةة، املربمةةةةة يف 

، ونةز لةك التتةديق اإل ةبان، 1819رةباط/فرباير  22يف  وارنان العالمة
 Miller (ed.), Treaties and Other International Acts… (footnoteانظةر  

338 above), vol. 3, 1933, pp. 3 et seq. 
( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  11( إىل )9انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 360)  

 التحىلظةات“ علةى املعاهةدات  بتعلةق . ول ن، كما هو احلةال فيمةا ي1-6-1
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مةةةةن ا ةةةةتبيان  (361)3-3لةةةةى السةةةةؤال الةةةة  ردت ع 22 البةةةني الةةةةدول 
اللجنةةةةةةة املتعلةةةةةةق للتحىلظةةةةةةات، أفةةةةةةادت أربةةةةةةا دول أبهنةةةةةةا لةةةةةةاغت 
إعةة انت تىلسةةأية بشةةأن معاهةةدات ثنائيةةة، وأفةةادت منظمةةة دوليةةة 

لةةت الشةة ء نىلسةةه يف واحةةدة، هةة  منظمةةة العمةةل الدوليةةة، أبهنةةا فع
حالةةة واحةةدة، مشةةأة إىل أن اإلعةة ن كةةان يتعلةةق يف حقيقةةة األمةةر 

“  ُألةةدر لعةةدم أت ةةأ التوقيةةا“. وهةةذه احملتةةلة، وإن  ويب تتةة  ب
كانةةةت غةةةأ م تملةةةة، هلةةةا مةةةا ذلةةةك داللةةةة  يف حةةةني أن الةةةوالايت 
املتحةةدة وحةةدها ذكةةرت أهنةةةا تتةةدر  حتىلظةةات“ علةةى املعاهةةةدات 

انضةةةةمت إليهةةةةا هنةةةةا بنمةةةةا و ةةةةلوفاكيا واململ ةةةةة ، فقةةةةد (362)الثنائيةةةةة
دأ دت عةدة دول مبة . وبينمةا انتقة (363)املتحدة ومنظمة دولية واحةدة

تبةد أيةة  ، ل(364)لوغ  التحىلظات“ على املعاهدات الثنائية نىلسه
 .(365)دولة ترددا  إزاء لوغ إع انت تىلسأية بشأن هذه املعاهدات

إلعةةةة انت التىلسةةةةأية إن كثةةةرة اللجةةةةوء إىل ممار ةةةةة إلةةةةدار ا (3)
مي ةن أن يرتكةا أ   بشأن املعاهدات الثنائية ودوام هذه املمار ةة ال

ل للشةةك يف موقةةف القةةانون الةةدويل منهةةا  إهنةةا بةةدون أ  رةةك جمةةا
 وان “. ممار ة عامة مقبولة لعتبارها قان

ويف حةةني أن كلمةةة  الةةتحىلظ“ لةةيس هلةةا للتأكيةةد، عنةةدما  (4)
لق مبعاهدة ثنائية، نىلس املعةه الةذ  تابق على إع ن انىلراد  يتع

على  يسر  أت ذه بشأن لك متعدد األطراف، فإن هذا األمر ال
اإلعةةةةةةة انت التىلسةةةةةةةأية  يتعلةةةةةةةق األمةةةةةةةر، يف احلةةةةةةةالتني، إبعةةةةةةة انت 

تسةةةةةةميتها، لةةةةةةادرة عةةةةةةن  دولةةةةةةة  ها أوانىلراديةةةةةةة، أاي  كانةةةةةةت لةةةةةةيغت
 تلةةةك املنظمةةةة إىل منظمةةةة دوليةةةة وهتةةةدف ههبةةةا  تلةةةك الدولةةةة أو أو

 
ايت املتحدة الثنائية، مي ن العثور على العدد األكرب من األمثلة يف ممار ة الوال

األمري يةةة، فقةةد ذكةةرت أهنةةا قامةةت، فقةةط  ةة ل الىلةةرتة الةة   لهةةا ردهةةا علةةى 
 28 ب(، إبرفةاق إعة انت تىلسةأية 1995-1975اال تبيان املتعلق للتحىلظات )

. معاهةةةةدة ثنائيةةةةة عنةةةةد اإلعةةةةراب عةةةةن موافقتهةةةةا علةةةةى االلتةةةةزام هبةةةةذه املعاهةةةةدات
 ع ه.أ 39وخبتوص هذا اال تبيان، انظر احلارية 

 هةل أرفقةت الدولةة أيةة إعة انت تىلسةأية لإلعةراب عةن موافقتهةةا  ( 361)  
جمللةد الثةان )اجلةزء األول(، ، ا1996حولية على االلتزام لملعاهدات الثنائيةا“ )

 .(129 ص
 .1-6-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  9انظر الىلقرة ) ( 362)  
 رمبةةةا حةةةدل، ولةةةو يلةةة    لإلضةةةافة إىل ذلةةةك، ذكةةةرت السةةةويد مةةةا ( 363)  

بتةةةورة اندرة جةةةدا ، أن ألةةةدرت السةةةويد إعةةة انت تىلسةةةأية، لملعةةةه احلقيقةةة  
للابةا، هنةاك إعة انت ذات طبيعةة لل لمة، بشأن معاهةدات ثنائيةة. ه...  و 

 .“لرفإع مية 
 .أع ه 342، احلارية 1-6-1انظر التعليق على املبدأ التوجيه   ( 364)  
ىلةةةةةاهم“ الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة فيمةةةةةا يتعلةةةةةق  تنتقةةةةةد اململ ةةةةةة املتحةةةةةدة  ت  ( 365)  

لملعاهدة املربمة بةني ح ومةة اململ ةة املتحةدة لربياانيةا العظمةى وأيرلنةدا الشةمالية  
وح ومةةة الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة بشةةأن جةةزر كاميةةان فيمةةا يتتةةل لملسةةاعدة  

ز/يوليةةةةه  متو   3يف غرانةةةةد كاميةةةةان يف  القانونيةةةة املتبادلةةةةة يف املسةةةةائل اجلنائيةةةةة، املوقعةةةةة  
1986   (United Nations, Treaty Series, vol. 1648, No. 28332, p. 178  ،)

ترفضةةةه احل ومةةةة الربياانيةةةة هنةةةا هةةةو إم انيةةةة تعةةةديل معاهةةةدة   ول ةةةن يبةةةدو أن مةةةا 
 .ثنائية بجة التىلسأ )بوا اة  التىلاوات“ ال  ه  يف احلقيقة  حتىلظات“( 

بعةةةةةةةةةةةةةز  ناةةةةةةةةةةةةةاق املعاهةةةةةةةةةةةةةدة أو إيضةةةةةةةةةةةةةاح معةةةةةةةةةةةةةه أو حتديةةةةةةةةةةةةةد أو
الذ   2-1لتوجيه  . فيم ن إذن القول إن املبدأ ا(366)أح امها“

يقةةدم هةةذا التعريةةف ينابةةق علةةى اإلعةة انت الةة  تىلسةةر املعاهةةدات 
 الثنائية واملعاهدات املتعددة األطراف على السواء.

على أنه يبدو أن ممار ة إلدار اإلعة انت التىلسةأية فيمةا  (5)
يتتل لملعاهدات الثنائية تتميةز بعةز الشة ء، يف إحةدى النقةاط، 

شةةأن املعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف. ارف عليهةةا بعةةن املمار ةةة املتعةة 
ف مةا ُكتةب، يبةدو يف الواقةا أنةه  مةن املمار ةات الثابتةة، يف حالةةة 

اإلعة ن  املعاهدات الثنائية، أن تقوم احل ومة ال  تتدر البيةان أو
إب اار احل ومةة األ ةرى بةه قبةل الشةروع يف ترتيبةات تبةادل واثئةق 

ملعاهةةةدة، حةةةى تتةةةاح تتةةديق علةةةى ابةةةل أحيةةةاان  قبةةةل ال التتةةديق، ال
اإلعةةراب عةةن  رفضةةه أو فرلةةة قبةةول هةةذا اإلعةة ن أو األ ةةأةهلةةذه 

. ومةةى أُقةةر اإلعةة ن ألةةبح جةةزءا  (367)آرائهةةا بتةةورة أ ةةرى بشةةأنه“
 يتجزأ من املعاهدة  ال

إذا أرفةةق أحةةد األطةةراف يف معاهةةدة، عنةةد التتةةديق عليهةةا، إعةة ان   ايةةا   
ق بعةد ذلةك الاةرف اآل ةر علةى ه... ، ولةديىلسر ليغة غامضة يف التك 

املعاهةةةدة املرفةةةق هبةةةا اإلعةةة ن وجةةةرى تبةةةادل واثئةةةق التتةةةديق حسةةةب األلةةةول، 
يتبح اإلع ن املرفق على هذا النحو جةزءا  مةن املعاهةدة ويتةأ مرغ مةا  وملزمةا  

لةو كةان مةدرجا  يف مةو التةك. وُتسةتخلز نيةة الاةرفني مةن التةك  متاما  كما
 .(368)  كان عليه عند تبادل واثئق التتديقالنحو الذ يف جمموعه، على

ويتةةعب، فيمةةا يبةةدو، االعةةرتاض علةةى هةةذا اال ةةتدالل، وهةةو   (6)
حيةةدل بشةةأن   يىلضةة  إىل التسةةا ل عمةةا إذا كةةان يتعةةني، علةةى غةةرار مةةا 

، أن حتظةةةةى اإلعةةةة انت  ( 369)  التحىلظةةةةات“ علةةةةى املعاهةةةةدات الثنائيةةةةة 
، مبوافقةةة الاةةرف اآل ةةر.  رورة للضةة التىلسةةأية املتعلقةةة هبةةذه املعاهةةدات،  

يبةةةدو يف احلقيقةةةة أن األمةةةر جيةةةب أن ي ةةةون كةةةذلك  لقةةةد حظيةةةت   وال 
اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية بشةةةةأن املعاهةةةةدات الثنائيةةةةة، يف مجيةةةةا احلةةةةةاالت  
)تقريبةةةا (، لملوافقةةةةة ألن لةةةةاحبها طلةةةةب ذلةةةةك، ول ةةةةن مي ةةةةن بسةةةةهولة  

ىل  د  إ يالةةةةب ذلةةةةك. والواقةةةةا أن املناةةةةق الةةةةذ  يةةةةؤ  تتةةةةور أنةةةةه قةةةةد ال 
لتمييةةز بةةني اإلعةة انت التىلسةةأية املشةةروطة واإلعةة انت التىلسةةأية غةةأ  ا 

يبةةدو قةةاب   متامةةا  ل نابةةاق علةةى املعاهةةدات الثنائيةةة  إن    ( 370) املشةةروطة 
__________ 

 .2-1التوجيه  انظر املبدأ  ( 366)  
  (367 ) 25  (see footnote Digest of International Lawman, White

above), pp. 188–189. 
ح ةةةةم احمل مةةةةة العليةةةةا للةةةةوالايت املتحةةةةدة بشةةةةأن اإلعةةةة ن اإل ةةةةبان   ( 368)  

مبعاهةةةدة التةةةداقة والتسةةةوية واحلةةةدود بةةةني الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة املتعلةةةق  
)انظةةر احلارةةية  1819رةةباط/فرباير  22ولةةاحب اجل لةةة ال اثولي يةةة، املؤر ةةة 

 Doe v. Braden, 16 How. 635, 656 (US 1853), cited by  أعة ه(  359

Bishop, “Reservations to treaties” (footnote 288 above), p. 316 . 
( من التعليق على املبةدأ التةوجيه  20( إىل )16انظر الىلقرات من ) ( 369)  

1-6-1. 
 .ليق عليهوالتع 4-1انظر املبدأ التوجيه   ( 370)  
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األمةةةر كلةةةه يتوقةةةف علةةةى نيةةةة لةةةاحب اإلعةةة ن. فقةةةد ي ةةةون اإلعةةة ن  
  إعة ان  هةذه احلالةة يتةبح   غه عنه ملوافقته على املعاهةدة، ويف  ررطا  ال 

سةةةةةأاي  مشةةةةةروطا  مياثةةةةةل يف طبيعتةةةةةه اإلعةةةةة انت املتعلقةةةةةة لملعاهةةةةةدات  تىل 
.  4-1املتعددة األطراف ويتىلةق مةا التعريةف املقةرتح يف املبةدأ التةوجيه   

ول ةةةن لةةةاحب اإلعةةة ن مي ةةةن أيضةةةا  أن يقتةةةد جمةةةرد إبةةة غ رةةةري ه  
لملعةةه والناةةاق اللةةذين يسةةندوا ألح ةةام املعاهةةدة مةةن دون أن يرغةةب  

هةةذه احلالةةةة، يتةةةبح إعةةة ان  تىلسةةةأاي    تىلسةةةأ عليةةةه؛ ويف ذا ال فةةرض هةةة يف  
 بسةةةةياا “ مي ةةةةن أن يتةةةةدر يف أ  وقةةةةةت، رةةةةأنه رةةةةأن اإلعةةةةة انت  

 . ( 371) املتعلقة لملعاهدات املتعددة األطراف 
ولةةةةةذلك، رأت اللجنةةةةةة أن مةةةةةن غةةةةةأ الضةةةةةرور  أن تعتمةةةةةد  (7)

مبةةةةةادئ توجيهيةةةةةة  الةةةةةة لإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية التةةةةةادرة بشةةةةةأن 
ثنائيةةةةةة ألن هةةةةةذه اإلعةةةةة انت تنةةةةةدرو يف إطةةةةةار نىلةةةةةس دات الاملعاهةةةةة 

التعريةةةةةةةةف الةةةةةةةةذ  يسةةةةةةةةر  علةةةةةةةةى اإلعةةةةةةةة انت التىلسةةةةةةةةأية املتعلقةةةةةةةةة 
لملعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف،  ةةةواء أكةةان األمةةر يتعلةةق بتعريىلهةةةا 

للتمييةةز بةةني اإلعةة انت  ، أم2-1العةةام، الةةوارد يف املبةةدأ التةةوجيه  
ىلسةأية املشةروطة النةابا مةن املبةدأ التىلسأية البسياة واإلعة انت الت

. ويبةةةةدو إذن أنةةةةه ي ىلةةةة  م حظةةةةة ذلةةةةك يف دليةةةةل 4-1التةةةةوجيه  
 املمار ة هذا.

، 1-2-1ويف املقابةةةةةل، مةةةةةن البةةةةةديه  أن املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   (8)
، لةةةيس ذا لةةةلة املتعلةةةق إبلةةةدار إعةةة انت تىلسةةةأية بتةةةورة مشةةةرتكة

 يتعلق لملعاهدات الثنائية. لملوضوع فيما
مةةةةن هةةةةذا الىلتةةةةل، املتعلةةةةق للتمييةةةةز بةةةةني  3-1ىلةةةةرع ا الأمةةةة  (9)

التحىلظةةةات واإلعةةة انت التىلسةةةأية، فيتةةةعب أن يُتتةةةور، إذا كةةةان 
يتىلةةق مةةا تعريةةف  تعبةةأ  التحىلظةةات“ علةةى املعاهةةدات الثنائيةةة ال

، كيةةف مي ةن أن ينابةةق 1-1التحىلظةات الةوارد يف املبةةدأ التةوجيه  
ار أن املبةةادئ املةةذكورة علةى هةةذه األ ةةأة. ومي ةن علةةى األكثةةر اعتبة 

يه ا ةت ف احلةال، لتمييةز يقتضة  فيه مي ن أن تابةق، مةا مراعةاة مةا
اإلع انت التىلسأية عن اإلع انت االنىلرادية األ ةرى الة  تتةدر 

 بشأن املعاهدات الثنائية.
لطةةرف اآلخةر يف معاهةدة ثنائيةةة األثةر القةانون لقبةول ا 1-6-3

 إل الن تف ريي  اةو يشأشا
اشةة   ةةر إ ةةالن تف ةةريي  ةةدو يشةةأن معاهةةدة ري النالتف ةة  

منظاة ةوليةة طةرف يف هةذه املعاهةدة،  ثنائية مر جانب ةولة او
 وقبله الطرف اآلخر، يشك  تف رياا واياا هلذه املعاهدة.

 التعليق 
بشةأن  در عن دولة مةاما أن قبول اإلع ن التىلسأ  التا (1)

النةةةةةةةةوع مةةةةةةةةن معاهةةةةةةةةدة ثنائيةةةةةةةةة لةةةةةةةةيس رةةةةةةةةيئا  تتالبةةةةةةةةه طبيعةةةةةةةةة هةةةةةةةةذا 
__________ 

( مةةةةةةن 30( إىل )21والىلقةةةةةةرات مةةةةةةن ) 2-1انظةةةةةةر املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 371)  
 يه.التعليق عل

، مي ةةن التسةا ل عمةةا إذا كةان وجةةود قبةول مةةن هةةذا (372)اإلعة انت
 القبيل يغأ الاابا القانون لإلع ن التىلسأ .

وتةةرى اللجنةةة أن اجلةةواب علةةى هةةذا السةةؤال هةةو لإلجيةةاب   (2)
إعةة ان  تىلسةةةأاي  لةةادرا  بشةةأن معاهةةةدة عنةةدما يقبةةل الاةةةرف اآل ةةر 

. سةةةةةأ  تىلسةةةةةأا  رمسيةةةةةا  هلةةةةةا، يشةةةةة ل هةةةةةذا اإلعةةةةة ن التىل(373)ثنائيةةةةةة
أرةةارت احمل مةةة الدائمةةة للعدالةةة الدوليةةة، فةةإن  حةةق تىلسةةأ  وكمةةا

مةةةةن لةةةةه  ةةةةلاة تعةةةةديلها  ميل ةةةةه إال قاعةةةةدة قانونيةةةةة تىلسةةةةأا  رمسيةةةةا  ال
، ت ةةون هةةذه السةةلاة حالةةة املعاهةةدة الثنائيةةة . ويف(374)إلغائهةةا“ أو

جيعلةةةةه فةةةإن اتىلاقهمةةةةا علةةةى تىلسةةةةأ بعينةةةه  ،مل ةةةا  للاةةةرفني. ومةةةةن  
، (375)ىلسةةه بابيعةةة اتىلاقيةةة، أاي  كةةان رةة لهتىلسةةأا  ملزمةةا  يتسةةم هةةو ن

للضبط مثل  التحىلظات“ على املعاهةدات الثنائيةة عنةدما تقبلهةا 
اق . وهةةةذا يعةةةين وجةةةود اتىلةةة (376)املنظمةةةة الدوليةةةة املتعاقةةةدة الدولةةةة أو

الىلقةرة  أو 2جةاء يف أح ةام الىلقةرة  جةان  متعلةق لملعاهةدة وفقةا  ملةا
، وجيب، 1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   31ملادة من ا)أ( 3

. (377)بنةةةةاء علةةةةى ذلةةةةك، أ ةةةةذه يف االعتبةةةةار لةةةةدى تىلسةةةةأ املعاهةةةةدة
وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك، يتىلةةةةق هةةةةذا التحليةةةةل مةةةةا ذلةةةةك الةةةةذ  أجرتةةةةه 

 .(378)دواملتحدة يف قضية  احمل مة العليا للوالايت
يف وللةةةةرغم مةةةةن أن اللجنةةةةة تةةةةدرك أن أ ةةةةذ هةةةةذه الظةةةةاهرة  (3)

ة يتجةاوز ناةاق هةذا االعتبار يف إطار اجلزء األول من دليل املمار 
اجلةةةةزء امل ةةةةرس لتعريةةةةف التحىلظةةةةات واإلعةةةة انت التىلسةةةةأية ولةةةةيس 

، فقةةةد رأت مةةةن (379)للنظةةةام القةةةانون هلةةةذه التحىلظةةةات واإلعةةة انت
تعةود إىل تنةاول املسةألة  د أن تذكرها يف مبدأ توجيه . وه  الاملىلي

 التحىلظةةةةةةات“ واإلعةةةةةة انت التىلسةةةةةةأية  لقةةةةةةة با الةةةةةةة جةةةةةةدا  املتع
التةةةادرة بشةةةأن املعاهةةةدات الثنائيةةةة  أوال ، ألهنةةةا ليسةةةت حتىلظةةةات؛ 
واثنيا ، ألن اإلع انت التىلسةأية التةادرة بشةأن املعاهةدات الثنائيةة 

__________ 
 .2-6-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  6( و)5انظر الىلقرتني ) ( 372)  
ومي ن تتور أن ي ون احلال كذلك حى عندما ال ي ون اإلع ن  ( 373)  

 التىلسأ  مشروطا .
  (374 ) case,  Jaworzina, 1923ecember D 6Advisory Opinion of 

1923, P.C.I.J., Series B, No. 8, p. 37. 
 رىلو ، إ .تبادل ر ائل، بروتوكول، جمرد اتىلاق  ( 375)  
( مةةةن 19( إىل )15والىلقةةةرات مةةةن ) 1-6-1انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 376)  

 التعليق عليه.
 ..  يلةةةة    ه.  تةةةةنز علةةةةى مةةةةا   1969مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام    31املةةةةادة   ( 377)  

ألغةةةةراض تىلسةةةةأ املعاهةةةةدة يشةةةةمل  ةةةةياقها، لإلضةةةةافة إىل نتةةةةها مبةةةةا يف ذلةةةةك    -2
ديباجتهةةا ومرفقاهتةةةا  )أ( أ  اتىلةةاق يتتةةةل لملعاهةةدة   بةةةني مجيةةا األطةةةراف بتةةةدد  

أكثةةر متعلقةةة بعقةةد املعاهةةدة   عقةد املعاهةةدة؛ )ب( أيةةة وثيقةةة وضةةعها طةةرف واحةةد أو 
يؤ ةةةةذ يف احلسةةةةبان،    -3دة.  ملعاهةةةة وقبلتهةةةا األطةةةةراف األ ةةةةرى كوثيقةةةةة ذات لةةةةلة ل 

لإلضةةةافة إىل السةةةياق  )أ( أ  اتىلةةةاق الحةةةق بةةةني األطةةةراف بشةةةأن تىلسةةةأ املعاهةةةدة  
 تابيق أح امها“.  أو 
 أع ه. 368، احلارية 2-6-1نظر التعليق على املبدأ التوجيه  ا ( 378)  
 .8-1انظر املبدأ التوجيه   ( 379)  
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عةةةةةةن اإلعةةةةةة انت التىلسةةةةةةأية الةةةةةة  تتنةةةةةةاول  لةةةةةةيس هلةةةةةةا لةةةةةةىلة متيزهةةةةةةا
تةةىلة ذاهتةةا الةة  تشةة ل املعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف، فيمةةا عةةدا ال

أكثةةر، يبةةدو  . وتو يةةا  للسةهولة ال2-6-1موضةوع املبةةدأ التةوجيه  
 من املنا ب تقدمي هذا اإليضاح يف هذه املرحلة.

 يدائ  التحفظات واإل الانت التف ريية 1-7
 التعليق 

ليست التحىلظات األ ةلوب الوحيةد الةذ  يتةيح لألطةراف  (1)
ثةر القةانون ألح ةام معينةة مةن تعةديل األ ا ةتبعاد أو يف معاهدة ما

عينةةةة. يتعلةةةق جبوانةةةب م للمعاهةةةدة أبكملهةةةا فيمةةةا هةةةذه املعاهةةةدة أو
ولةةةةذا، يبةةةةدو مةةةةن املىليةةةةد ربةةةةط درا ةةةةة تعريةةةةف التحىلظةةةةات بدرا ةةةةة 

ها وأثرهةةةةةةا تشةةةةةة ل حتىلظةةةةةةات ول ةةةةةةن موضةةةةةةوع أ ةةةةةةاليب أ ةةةةةةرى ال
يسةةمحان للةةدول واملنظمةةات الدوليةةة بتغيةةأ االلتزامةةات النارةةئة عةةن 

أطةةراف فيهةةا؛ واملقتةةود بتلةةك األ ةةاليب األ ةةرى هةةو معاهةةدة هةة  
أ ةاليب مةن هةذا القبيةل،  بدائل التحىلظات، وقةد يتةيح اللجةوء إىل

يف حةةةةةةةةاالت  الةةةةةةةةة، التغلةةةةةةةةب علةةةةةةةةى بعةةةةةةةةز املشةةةةةةةةاكل املرتباةةةةةةةةة 
فةإن هةذه األ ةاليب ليسةت إط قةا   ،نظةر اللجنةة للتحىلظات. ويف

ت، وإمنةا هة  دعوات موجهة إىل الدول للتأثأ على فعالية املعاهةدا
ت ةةةررا ،  تسةةةاهم يف جعةةةل اللجةةةوء إىل التحىلظةةةات أقةةةل  لزومةةةا “ أو

 ح تقنيات تعاهدية أكثر مرونة.إهنا تتي إذ
وختتلةةف بعةةز هةةذه البةةدائل ا ت فةةا  كبةةأا  عةةن التحىلظةةات  (2)

لةةةةةق إبعةةةةة انت انىلراديةةةةةة ول ةةةةةن ببنةةةةةود تةةةةةرد يف لةةةةةلب تتع ألهنةةةةةا ال
لةةةةةياغة املعاهةةةةةدة أكثةةةةةر املعاهةةةةةدة، وللتةةةةةايل فإهنةةةةةا تتتةةةةةل بعمليةةةةةة 

را  تتتةةل بتابيقهةةا. بيةةد أنةةه نظةةرا  إىل أن هةةذه التقنيةةات تنةةتج آاث ممةةا
ت اد ت ون مماثلة ل اثر ال  تنتجها التحىلظات، فإهنةا جةديرة أبن 

ة امل رس لتعريةف التحىلظةات، ولةو تدرو يف اجلزء من دليل املمار 
ومتييزها عةن  بقتد حتسني اإلحاطة للعنالر الرئيسية هلذا املىلهوم،

التحىلظةةةةات، والقيةةةةام، عنةةةةد اللةةةةزوم، ل ةةةةتخ ص النتةةةةائج املنا ةةةةبة 
 للنظام القانون للتحىلظات.  يتعلق فيما
يقتضيه ا ت ف احلال، فإن املشة لة ُتاةرح  وما مراعاة ما (3)

قة عندما يتعلق األمةر لإلعة انت التىلسةأية الة  مي ةن بنىلس الاري
 حتقيق هدفها أب اليب أ رى. 

وتش ل بعز هذه األ اليب البديلة موضوع مبادئ توجيهية   (4)
تتنةاول  ةوى   أن هةذه املبةادئ ال  من دليل املمار ة. إال   5-1يف الىلرع  

ون  ت ة   اإلع انت االنىلرادية الة  تتةاغ بشةأن إحةدى املعاهةدات وال 
، مسةةةةةتثنية التقنيةةةةةات األ ةةةةةةرى  ( 380) إعةةةةة انت تىلسةةةةةةأية“  حتىلظةةةةةات أو 

كةةةان الةةةدليل الةةةذ  تقةةةوم   لتىلسةةةأها. وملةةةا  أو لتعةةةديل أح ةةةام املعاهةةةدة  
ضعه يتسم باابا عملة ، فقةد رأت اللجنةة أنةه قةد ي ةون مةن  اللجنة بو 

املىليةةد ت ةةريس فةةرع مقتضةةب مةةن هةةذا التةةك جملمةةوع هةةذه األ ةةاليب  
للتحىلظةةةةةات ولإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية، تةةةةةذكأا  للجهةةةةةات الةةةةة   البديلةةةةةة  

__________ 
 .5-1انظر املبدأ التوجيه   ( 380)  

ى املعاهةدات، لجملةال   يما اجلهات املتىلاوضة عل  تستخدم الدليل، وال 
 الوا ا من اإلم انيات املتاحة هلا هلذا الغرض. 

 يدائ  التحفظات 1-7-1
لتحقيةةق نتةةائ   اثلةةة لنتةةائ  التحفظةةات، جيةةوز ايضةةاا للةةدول  
 يل : ان تلجأ إىل اساليب يديلة، م   مااملنظاات الدولية  او

 تضا  املعاهدة ينداا يرم  إىل احلد مر نطاق املعاهدة  ا( 
 مر تطبيقها؛ او
إيرام اتفاق، ذوجب حكم حمةدة مةر احكةام املعاهةدة،   ب( 

ات ةةةر إىل  منظاتةةةان ةوليتةةةان او ات ةةةر او اةةةدف منةةةه ةولتةةةان او
املعاهةدة مةر  معينة مرتعدي  األثر القانون ألحكام  استبعاة او

 حي  انطباقها  لى العالقات فياا يينها.
 التعليق 

،  لنسةةبة للةةدول )وبدرجةةة أقةةل إن لةةوغ التحىلظةةات يشةة ل ل  (1)
للنسةةةةبة للمنظمةةةةات الدوليةةةةة( و ةةةةيلة حتةةةةافظ هبةةةةا جزئيةةةةا  علةةةةى حريةةةةة  
حركتها يف الوقت الذ  تقبل فيه، من حيث املبدأ، أن حتد من هةذه  

عاهةةةدة. وهةةةذا  احلةةةرص لةةةدى كةةةل ح ومةةةة علةةةى  احلريةةةة لرتباطهةةةا مب 
و  اعتمةاد هوت ييةف  القةانون )وهة  احملافظة على قدرهتا علةى رفةز أو 

ظ بتةةةةىلة    ( 381) يشةةةة ل حةةةةدا  أدىن مةةةةن احلةةةةرص الةةةةدفاع (“  مةةةةا  ي حةةةة 
 الةةةةة يف حةةةةالتني  عنةةةةدما متةةةةس املعاهةةةةدة جمةةةةاالت حسا ةةةةة بوجةةةةه  

عنةدما تُلةز م   ، أو ( 382) تتضمن التزامات ثقيلة بتىلة ا تثنائية   اص أو 
يسةةةتجيب التنظةةةيم   املعاهةةةدة دوال  ختتلةةةف أوضةةةاعها ا ت فةةةا  كبةةةأا  وال 

 ياجاهتا.  املوحد، للضرورة، الحت 
منظمةة   د ةتور   واضةع  دفةا   هةو مةا   وإن اعتبارا  من هذا القبيةل  (2)

    19من املادة    3العمل الدولية إىل إيراد التوضيح التايل يف الىلقرة  
تولةةية عامةةة  علةى املةةؤمتر أن أي ةةذ يف اعتبةةاره، عنةةد لةةياغة أ  اتىلاقيةةة أو 

الةةدول بسةةبب التابيةةق، ا ةةت ف ظةةروف التةةناعة ا ت فةةا  أ ا ةةيا  يف بعةةز 
أيةةة أوضةةاع أ ةةرى  الةةة  التةةناع  فيهةةا أوعةةدم اكتمةةال التنظةةيم  منا هةةا أو

 .(383)يراه ضروراي  ملواجهة أحوال دول كهذه هبا، وأن يقرتح من التعدي ت ما

وا ةةةتنادا  إىل منظمةةةة العمةةةل الدوليةةةة، الةةة  ترت ةةةز علةةةى هةةةذه املةةةادة 
 ، فإنه (384)لتربير رفز التحىلظات على اتىلاقيات العمل الدولية

__________ 
  (381 ) Paris,  ,La politique juridique extérieurerrière, LachaG. de 

Economica, 1983, p. 31. 
كمةةا هةةو، مةةث  ، حةةال التةة وك التأ يسةةية ملنظمةةات  الت امةةل“  ( 382)  

الدولية )انظر املعاهدات املنشئة للجماعات األوروبية؛ وانظةر أيضةا  نظةام رومةا 
 األ ا   للمح مة اجلنائية الدولية(.

معاهةةدة السةة م بةةةني مةةةن  405سةةخ هةةذا الةةةنز أح ةةام املةةادة يستن ( 383)  
 معاهدة فر ا (.القوى احلليىلة والشري ة وأملانيا )

 .6-1-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  3انظر الىلقرة ) ( 384)  
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معاهةةةدة السةةة م، بىلرضةةةهم علةةةى املةةةؤمتر واجةةةب مي ةةةن القةةةول إن واضةةةع   
املراعاة املسبقة للظروف ا الة ب ل بلةد، انتةرفت نيةتهم إىل منةا الةدول مةن 

ختضةةةةةا لتقيةةةةةيم  أن تقةةةةةوم، بعةةةةةد اعتمةةةةةاد االتىلاقيةةةةةة، للتمسةةةةةك بالةةةةةة  الةةةةةة ل
 .(385)املؤمتر

لوب اتلةف، فةإن وكما هو األمةر يف حالةة التحىلظةات، ول ةن أب ة 
 اهلدف هو 

محاية وحدة موضوع املعاهدة وغرضها األ ا يني، ما السماح يف الوقت ذاته 
ي ةن ل ةتااعتها أن تتعهةد  ألقتى عدد من الدول أبن تتةبح أطرافةا ، وإن ل

 .(386)لاللتزامات أبكملها

الغةةةايتني هةةةدف كةةةل مةةةن  هةةةاتنيوتعةةةد حماولةةةة التوفيةةةق بةةةني  (3)
ال  تش ل موضوع  الضيق، واأل اليب البديلةالتحىلظات، لملعه  
. والتحىلظةةةةات هةةةة  و ةةةةيلة مةةةةن الو ةةةةائل 1-7-1املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

الرامية إىل حتقيق هذا التوفيق. غأ أهنا ليست ب ل أتكيد  التقنية 
مةةةن  الوحيةةةدة الةةة  تسةةةمح إبحةةةدال تىلةةةاوت يف حمتةةةوى معاهةةةدة مةةةا

عها مةةةن دون تقةةةويز موضةةةو  (387)حيةةةث تابيقهةةةا علةةةى األطةةةراف“
تخدم أ ةةةةاليب أ ةةةةرى عديةةةةدة إلكسةةةةاب ل ُتسةةةة والغةةةةرض منهةةةةا، بةةةة 

املعاهةةةةدات مرونةةةةة ألةةةةبحت ضةةةةرورية بسةةةةبب تنةةةةوع مواقةةةةف الةةةةدول 
، علةةةى أن (388)املنظمةةةات الدوليةةةة الةةة  تسةةةعى للتقيةةةد مبعاهةةةدات أو

 1-7-1ي ون مىلهوما  أن كلمة  جيوز“ الواردة يف املبدأ التوجيه   
ح ةةةم تقييمةةة  بشةةةأن  تىلسةةةر علةةةى أهنةةةا تناةةةو  علةةةى أ  جيةةةب أال
تلةك، وإمنةا جيةب أن تىلهةم علةى أهنةا ذات  ام هذه التقنية أوا تخد

 طابا ولىل  بت.

__________ 
 “مقبوليةةةةةة التحىلظةةةةةات علةةةةةى االتىلاقيةةةةةات العامةةةةةة مةةةةةذكرة بعنةةةةةوان  ( 385)  
(“Admissibility of reservations to general conventions” من إعداد مدير )

 League  1927حزيران/يونيةه  15م تب العمةل الةدويل قُةدمت إىل اجمللةس يف 

of Nations, Official Journal, July 1927, p. 883   وانظةر أيضةا .“Written 

statement of the International Labour Organization” (footnote 297 

above), pp. 224 and 236. 
  (386 ) Gormley, “The modification of multilateral conventions…” 

(see footnote 115 above), p. 65وا تنادا  إىل أوجه التشابه هذه، يضم هذا . 
ف يف درا ةةةةة واحةةةةدة، وإن أدى بةةةةةه ذلةةةةك إىل التبةةةةاس يف املتةةةةةالحات،  املؤلةةةةّ 

ا  يف اتىلاقيةة متعةددة تتةبح طرفة  أن   مجيا اآلليات ال  يتيح تابيقها لدولةة مةا
األطةةةةةراف مةةةةةن دون أن تضةةةةةالا فةةةةةورا  جبميةةةةةا االلتزامةةةةةات القتةةةةةوى املبينةةةةةة يف 

 (.ibid., p. 64) “النز 
  (387 ) 166  (footnote Droit international publicCombacau and Sur, 

above), p. 136. 
 ةةةةعى بعةةةةز ال تةةةةاب إىل ا تةةةةزال جممةةةةوع هةةةةذه األ ةةةةاليب يف مىلهةةةةوم   ( 388)  

ر، بوجةةةةةةه  ةةةةةةاص، دروز الةةةةةةذ  يعتةةةةةةرب  التحىلظةةةةةةات“ مبثابةةةةةةة نقةةةةةةيز  واحةةةةةةد؛ انظةةةةةة 
. ويف  Droz, “Les réserves …” (footnote 109 above), p. 383 ا يةةارات“   

املقابل، يرى ماجوروس أن  جمموعةة ’ا يةارات‘ ليسةت  ةوى جمموعةة غةأ متبلةورة  
 F. Majoros, “Le régime de   “ الةةة  تتةةةيح  يةةةارات متنوعةةةة مةةةن األح ةةةام  

réciprocité de la Convention de Vienne et les réserves dans les Conventions 

de La Haye”, Journal du droit international, No. 1 (1974), p. 88 . 

والقا ةةم املشةةرتك بةةني هةةذه األ ةةاليب الةةذ  جيعلهةةا بةةدائل  (4)
للتحىلظةةات هةةو أهنةةا، علةةى غةةرار التحىلظةةات، ترمةة   إىل ا ةةتبعاد 

تعةةةةةةةةةةديل األثةةةةةةةةةةر القةةةةةةةةةةانون ألح ةةةةةةةةةةام معينةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن املعاهةةةةةةةةةةدة“  أو
مةن  (389)بةبعز اجلوانةب احملةددة“ يتعلةق لمعاهدة ك ةل فيمةا ل أو

حيث اناباقها على أطراف معينة. ول ن أوجةه التشةابه تقةف عنةد 
هةةةذا احلةةةةد، وتتبةةةةني لةةةةعوبة حتةةةر تلةةةةك األ ةةةةاليب للنظةةةةر إىل أن 
  يةةال فقهةةاء القةةانون والدبلوما ةةيني يف هةةذا اجملةةال قةةد ثبةةت أنةةه 

ز املعاهةةدات جتمةةا . وعةة وة علةةى ذلةةك، فةةإن بعةة (390)حةةد لةةه“ ال
جتمعهةةةةا مةةةةا التحىلظةةةةات، مةةةةن  ا  مةةةةن هةةةةذه األ ةةةةاليب معةةةةا  أوعةةةةدد

يسةةهل دائمةةا  متييةةز بعضةةها عةةن الةةبعز اآل ةةر بوضةةوح،  جهةةة، وال
 .(391)من جهة أ رى

وهنةةاك طةةرق عديةةدة لتتةةنيىلها  تبعةةا  للتقنيةةات املسةةتخدمة  (5)
د تقييةة  تبعةةا  للهةةدف املنشةةود )تو ةةيا أو انىلراديةةة(، أو )تعاهديةةة أو

غأ  بسب الاابا التباديل أو ة عن املعاهدة(، أوااللتزامات النارئ
إذا كةةان تغيةةأ اآلاثر  التبةةاديل آلاثرهةةا. ومي ةةن أيضةةا  متييزهةةا تبعةةا  ملةةا

القانونيةةةةةة ألح ةةةةةام املعاهةةةةةدة منتولةةةةةا  عليةةةةةه يف املعاهةةةةةدة نىلسةةةةةها 
 انمجا  عن عنالر  ارجية املنشأ. أو

اإلرةةةةةارة إىل الىلئتةةةةةني، مي ةةةةةن ويف الىلئةةةةةة األوىل مةةةةةن هةةةةةاتني  (6)
 يل   ما

البنةةةةةةود التقييديةةةةةةة  الةةةةةة  حتةةةةةةد مةةةةةةن غةةةةةةرض االلتةةةةةةزام إبيةةةةةةراد  - 
مةةن حيةةث اجملةةال الةةذ   (392)وضةةا قيةةود عليةةه“ ا ةةتثناءات منةةه أو
 من حيث فرتة  راينه؛ أو يشمله االلتزام أو

__________ 
 .1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 389)  
  (390 ) ”... Des moyens utilisés dans la pratique“Virally,  

(footnote 294 above), p. 6. 
  (391 ) 17 , p.Ibid.. 
  (392 ) 10 , p.Ibid. ( “وينابق هذا املىلهوم على  بنود العدول .clawback 

clauses   يقتةةةد ببنةةةد ’العةةةدول‘ بنةةةد يسةةةمح، يف    ( الةةة  عرفتهةةةا هيغنةةةز كالتةةةايل
الظةةروف العاديةةة، خبةةرق التةةزام لعةةدد حمةةدد مةةن األ ةةباب املتعلقةةة للنظةةام العةةام“   
R. Higgins, “Derogations under human rights treaties”, BYBIL, 1976–

1977, p. 281; see also F. Ouguergouz, “L’absence de clause de 

dérogation dans certains traités relatifs aux droits de l’homme: les 

réponses du droit international général”, RGDIP, vol. 98 (1994), 

p. 296 يتلمةان أن بنةود  غ آ رون تعريىلا  أكثةر تقييةدا ؛ وه ةذا يةرى  . ويقرتح كتاب
العةةةدول هةةة  أح ةةةام  ختةةةول الدولةةةة حةةةق تقييةةةد احلقةةةوق املمنوحةةةة للقةةةدر الةةةذ   

 R. Gitleman, “The African Charter onح بةةه القةةانون الةةدا ل “   يسةةم 

Human and Peoples’ Rights: A legal analysis”, Virginia Journal of 

International Law, vol. 22, No. 4 (1982), p. 691, cited by R. Ergec, Les 

droits de l’homme à l’épreuve des circonstances exceptionnelles – 

Étude sur l’article 15 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, Brussels, Bruylant, 1987, p. 24 . 
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بنةةود التنتةةل  الةة  ترمةة  إىل تعليةةق تابيةةق التزامةةات عامةةة  - 
يةةز فيهةةا بةةني البنةةود الوقائيةةة ومي ةةن أن من ،(393)يف حةةاالت  الةةة“
 ؛ أو(394)وبنود عدم التقيد

تلتةزم هبةا   بنود القبول )أو التقيد( الة  ُعرّفةت ب وهنةا  بنةودا  ال  - 
مبوافقةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةة متميةةةةةةةةةةزة عةةةةةةةةةةن االلتةةةةةةةةةةزام لملعاهةةةةةةةةةةدة   األطةةةةةةةةةةراف إال 
 ؛ أو ( 395) أبكملها“ 

هةةةةا  بنةةةةود عةةةةدم القبةةةةول )أو التخلةةةة ( الةةةة   تلتةةةةزم الدولةةةةة مبوجب  - 
تُبةد نيتهةا عةدم االلتةزام هبةا يف   تُعتمةد للتتةويت لألغلبيةة إذا ل بقواعةد  

 ؛ أو ( 396) غضون فرتة معينة“ 
البنةةةةةةود الةةةةةة  تتةةةةةةيح لألطةةةةةةراف اال تيةةةةةةار بةةةةةةني عةةةةةةدة أح ةةةةةةام؛   - 
 جمددا ،  أو 

بنةود التحىلظةةات نىلسةةها الةة  تتةةيح للةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات   - 
وقيةةةةةةود معينةةةةةةة بسةةةةةةب  املتعاقةةةةةةدة لةةةةةةوغ التحىلظةةةةةةات، رهنةةةةةةا  بشةةةةةةروط  

 االقتضاء. 
__________ 

  (393 ) ...”  s moyens utilisés dans la pratiqueVirally, “De

(footnote 294 above), p. 12. 
منظمةةةة متعاقةةةدة بعةةةدم تابيةةةق   تسةةةمح بنةةةود التنتةةةل لدولةةةة متعاقةةةدة أو  ( 394)  

بعةةةةز مقتضةةةةيات املعاهةةةةدة مؤقتةةةةا  بسةةةةبب لةةةةعولت تواجههةةةةا يف الوفةةةةاء هبةةةةا نظةةةةرا   
األثةةر، جيةةب    ، وهة  تنةةتج نىلةةس (waivers)لظةروف  الةةة، يف حةةني أن اإلعىلةةاءات  

أتذن هبةةا هيئةةة يعهةةد إليهةةا برلةةد تنىليةةذ املعاهةةدة.   أن أتذن هبةةا األطةةراف األ ةةرى أو 
)أ( مةةةةن املةةةادة التا ةةةعة عشةةةرة وبةةةةني  1ويتبةةةني الىلةةةرق جبةةة ء مةةةةن املقارنةةةة بةةةني الىلقةةةرة  

مةةن املةةادة ا امسةةة والعشةةرين مةةن االتىلةةاق العةةام بشةةأن التعريىلةةات اجلمركيةةة    5 الىلقةةرة 
يلة    إذا   )أ( من املادة التا عة عشةرة تةنز علةى مةا 1. فالىلقرة  1947لتجارة لعام  وا 

حةةدل، نتيجةةة لتاةةورات غةةأ متوقعةةة ونتيجةةة ل لتزامةةات الواقعةةة علةةى عةةاتق طةةرف  
متعاقةةد مبقتضةةى هةةذا االتىلةةاق، مبةةا فيهةةا االمتيةةازات املتعلقةةة للتعريىلةةات اجلمركيةةة، أن  

 ميةةةات زائةةةدة ويف ظةةةل ظةةةروف  اةةةرف املتعاقةةةد ب ا ةةةُتورد أ  منةةةتج إىل إقلةةةيم هةةةذا ال 
هتةدد إبحلةاق ضةرر جسةيم، لملنتجةني احملليةني يف   تتسبب يف إحلاق ضرر جسيم، أو 
ملنتجةةات منافسةة منافسةةة  مبارةةرة، فةإن هلةةذا الاةةرف   ذلةك اإلقلةةيم ملنتجةات مماثلةةة أو 

تقةةةاء هةةةذا  املتعاقةةد مالةةةق احلريةةةة، فيمةةا يتعلةةةق هبةةةذا املنةةتج وللقةةةدر واملةةةدة ال زمةةني ال 
يعدلةه“.   يسةحب االمتيةاز أو  جزئيةا  أو  جةربه، يف أن يعلةق االلتةزام كليةا  أو  ر أو الضر 

فةةاألمر هنةةا يتعلةةق ببنةةد تنتةةل )وقةةد ُو ةةا ناةةاق هةةذه اإلم انيةةة يف االتىلةةاق املتعلةةق  
ألةةف التىلةةاق مةراكش املنشةةئ ملنظمةة التجةةارة العامليةةة،   1للضةماانت الةةوارد يف املرفةق  

ومن انحية أ رى، يعد احل م العةام املنتةوص عليةه    (. 1994ن/أبريل  نيسا   15املؤر   
مةةن املةةادة ا امسةةة والعشةةرين )املعنونةةة  اإلجةةراءات املشةةرتكة لألطةةراف    5يف الىلقةةرة  

املتعاقةدة“( بنةةد إعىلةاء   يف الظةةروف اال ةتثنائية غةةأ الظةروف املنتةةوص عليهةةا يف  
فةةا  متعاقةةدا  مةةن  قةةدة أن تعىلةة  طر مةةواد أ ةةرى مةةن هةةذا االتىلةةاق، جيةةوز لألطةةراف املتعا 

أن يتخةةذ ذلةةك    رةةرياة التةةزام مةةن االلتزامةةات املىلروضةةة عليةةه مبقتضةةى هةةذا االتىلةةاق،  
يزيةةةد علةةةى   القةةةرار أبغلبيةةةة ثلثةةة  األلةةةوات املةةةدىل هبةةةا وأن تشةةةمل هةةةذه األغلبيةةةة مةةةا 

)أ( مةةن املةةةادة الثامنةةة مةةن اتىلاقيةةةة  2نتةةف األطةةراف املتعاقةةدة“ )انظةةةر أيضةةا  القسةةم  
 لدويل(. لندوق النقد ا   أت يس 
  (395 )  ”... Des moyens utilisés dans la pratique“Virally, 

(footnote 294 above), p. 13. 
  (396 ) Simma, “From bilatelarism to community interest ...” 

(footnote 99 above), p. 329; see also Tomuschat, “Obligations arising 

for States ...” (footnote 99 above), pp. 264 et seq. 

، فهة  تلةك الة  تشةمل جممةوع األ ةةاليب  ( 397) أمةا الىلئةة الثانيةة  ( 7) 
الةة  تسةةمح لألطةةراف بتعةةديل أثةةر أح ةةام املعاهةةدة مةةن دون أن ي ةةون  

 منتولا  عليها لراحة يف املعاهدة، وتندرو فيها  
يةةنز التةةك الةةذ  تتعلةةق   التحىلظةةات، مةةرة أ ةةرى، عنةةدما ال  - 

 ينظم لوغها؛ أو  ال  لوغها أو   ة ي به على إم ان 
الذ  عددت أ ةبابه ودونةت يف البةاب  (398)تعليق املعاهدة - 

 ةةيما تابيةةق  ، وال1986و 1969ا ةةامس مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام  
و الةةةةةةةةدفا بعةةةةةةةةدم  (399)مبةةةةةةةةدأ   بقةةةةةةةةاء الظةةةةةةةةروف علةةةةةةةةى حاهلةةةةةةةةا“

 أو ؛(400)الوفاء“
التعدي ت ملزمةة ت ون هذه  تعدي ت املعاهدة، عندما ال - 

 أو ؛(401)طراف يف املعاهدةتلقائيا  ل ل األ
االتىلاقةةات الةة  ي ةةون غرضةةها )أو أثرهةةا(  الربوتوكةةوالت أو - 

تعةةديل معاهةةدة متعةةددة األطةةراف بةةني بعةةز أطرافهةةا  ا ةةت مال أو
 .(403)يف ذلك يف إطار  إضىلاء الاابا الثنائ “ ، مبا(402)فقط
طةةةةة ق  علةةةةةى حنةةةةةو  اإل علةةةةةى    رةةةةةاملة وهةةةةةذه القائمةةةةةة ليسةةةةةت   (8)
، يبةةةةدو أن املتىلاوضةةةةني يتحلةةةةون بقةةةةدرة  ( 404) إليةةةةه مةةةةن قبةةةةل   أرةةةةأ  مةةةةا 
هنائيةةةةة علةةةةى االبت ةةةةار ينتىلةةةة  معهةةةةا أ  ادعةةةةاء للشةةةةمول. وهلةةةةذا   ال 

يةةذكرا يف   بةةذكر أ ةةلوبني ل   1-7-1السةةبب، ي تىلةة  املبةةدأ التةةوجيه   
موضا آ ر ويولةىلان أحيةاان  أبهنمةا مةن  التحىلظةات“، للةرغم مةن  

مةةةةةةةا التعريةةةةةةةف الةةةةةةةوارد يف املبةةةةةةةدأ    يتىلقةةةةةةةان علةةةةةةةى اإلطةةةةةةة ق  أهنمةةةةةةةا ال 
 .1-1 التوجيه  

 ةةةبق تتخةةذ رةةة ل   وهنةةاك  بةةدائل للتحىلظةةةات“ خبةة ف مةةا  (9)
وتشةة ل  يتعلةةق مبعاهةةدة مةةن املعاهةةدات   إعةة انت انىلراديةةة تتةةدر فيمةةا 

 من دليل املمار ة.    5-1موضوع مشاريا مبادئ توجيهية ترد يف الىلرع  
كةةةةةةرب عةةةةةةن  وهنةةةةةةاك أ ةةةةةةاليب بديلةةةةةةة أ ةةةةةةرى ختتلةةةةةةف بشةةةةةة ل أ  ( 10) 

ارات املتتلة بتعليةق املعاهةدة. وهة   التحىلظات. ومن ذلك مث   اإلرع 
ومي ةن   أيضا  تعترب إع انت انىلرادية، رأهنا يف ذلك رأن التحىلظات، 

التحىلظات، إىل ا تبعاد األثةر القةانون ألح ةام معينةة  أن هتدف، مثل  
__________ 

التقنيتةةان األوىل والثانيةةة مةةن تقنيةةات التعةةديل األ ةةأة هةةذه تقنيتةةان  ( 397)  
انىلراديتةةان ول نهمةةا تسةةتندان إىل القواعةةد العامةةة للقةةانون الةةدويل للمعاهةةدات، 
أمةةةةا التقنيتةةةةان األ ةةةةأتن فتسةةةةتندان إىل املبةةةةادرة املشةةةةرتكة مةةةةن جانةةةةب أطةةةةراف 

  وقت الحق العتمادها.بعز أطرافها، يف املعاهدة، أو
إهنةةةةةاء املعاهةةةةةةدة لةةةةةه طبيعةةةةةةة اتلىلةةةةةة، فهةةةةةةو يضةةةةةا هنايةةةةةةة للع قةةةةةةات  ( 398)  

 التعاهدية.
 من اتىلاقي  فيينا. 62انظر املادة  ( 399)  
 من اتىلاقي  فيينا. 60انظر املادة  ( 400)  
 .اتىلاقي  فيينا من   30من املادة    4والىلقرة    40من املادة   4انظر الىلقرة   ( 401)  
 من اتىلاقي  فيينا. 41ملادة انظر ا ( 402)  
 ( أدانه.23( إىل )19انظر الىلقرات من ) ( 403)  
 ( أع ه.4انظر الىلقرة ) ( 404)  
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اإلرةةةةةعار، إذا كانةةةةت هةةةةةذه   مةةةةن املعاهةةةةدة يف تابيقهةةةةةا علةةةةى لةةةةاحب 
، ول ةةةةةن بتةةةةةورة مؤقتةةةةةة فحسةةةةةب. ولقةةةةةد  ( 405) م قابلةةةةةة للىلتةةةةةل األح ةةةةةا 

مةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا    65مةةن املةةةادة    1نُظمةةت هةةةذه اإلعةة انت يف الىلقةةةرة  
اء األطةةةةراف  الةةةة   ، وهةةةة  تسةةةةتهدف إعىلةةةة ( 406) 1986و   1969لعةةةةام   

أوقةةةةف فيمةةةةا بينهةةةةا العمةةةةل لملعاهةةةةدة مةةةةن االلتةةةةزام إبعمةةةةال املعاهةةةةدة يف  
، وختتلةةةف ا ت فةةةا  واضةةةحا   ( 407) قةةةف“ ع قاهتةةةا املتبادلةةةة  ةةة ل فةةةرتة الو 

يعود هذا اال ت ف إىل الاةابا املؤقةت ال ةتبعاد   عن التحىلظات، وال 
يعةةود إىل الوقةت الةذ  تتةدر فيةه، وهةةو   بقةدر مةا   ( 408) العمةل لملعاهةدة 

للضةةرورة الحةةق لتةةاريخ بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة للنسةةبة لتةةاحب اإلعةة ن.  
قانون يتميةز بوضةوح عةن نظةام    والواقا أن اتىلاقي  فيينا ختضعاهنا لنظام 

 . ( 409) التحىلظات 
وينابق األمر ذاته عندما ي ون تعليق أثةر أح ةام املعاهةدة  (11)

يتةةدر مبوجةةب القواعةةد العامةةة للقةةانون الةةدويل  انمجةةا  عةةن إرةةعار ال
__________ 

)وقف العمل لملعاهدة مبقتضةى    57انظر الىلقرة الىلرعية )أ( من املادة   ( 405)  
)إم انيةة الىلتةل بةني أح ةام املعاهةدة(.    44برضا األطةراف( واملةادة   أح امها أو 
 P. Reuter, “Solidarité et divisibilité des engagementsانظةةر أيضةةا    

conventionnels” in Y. Dinstein (ed.), International Law at a Time of 

Perplexity – Essays in Honour of Shabtai Rosenne, Dordrecht, Nijhoff, 

1989, pp. 623–634, also reproduced in P. Reuter, Le développement de 

l’ordre juridique international – Écrits de droit international, Paris, 

Economica, 1995, pp. 361–374. 
ى أح ةةةام هةةةذه املةةةواد، إمةةةا  علةةةى الاةةةرف الةةةذ  حيةةةتج، بنةةةاء علةةة  ( 406)  

بسةةةةبب للاعةةةةةن يف لةةةةةحة املعاهةةةةةدة  بعيةةةةب يف رضةةةةةاه لالرتبةةةةةاط لملعاهةةةةةدة أو
وقةةةةةف العمةةةةةل هبةةةةةا، أن خياةةةةةر األطةةةةةراف  واالنسةةةةةحاب منهةةةةةا أ إلهنائهةةةةةا أو أو

األ ةةرى بةةدعواه، وجيةةب أن يبةةني اإل اةةار التةةدبأ املعتةةزم اختةةاذه إزاء املعاهةةةدة 
 واأل باب الداعية إىل ذلك“.

 من اتىلاقي  فيينا. 72)أ( من املادة 1الىلقرة  ( 407)  
مي ن إلدار بعز التحىلظات لىلرتة معينةة فقةط، وه ةذا يسةوق هةورن   ( 408)  

  لةةةةوالايت املتحةةةةدة املقةةةةرتن بةةةةتحىلظ علةةةةى االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة بتسةةةةليم مثةةةةال تتةةةةديق ا 
الةة  اعتمةةدها املةةؤمتر الةةدويل السةةابا للةةدول األمري يةةة، حيةةث    1933لعةةام    املالةةوبني 

نةةز هةةذا الةةتحىلظ علةةى أال تسةةر  عليهةةا أح ةةام معينةةة مةةن االتىلاقيةةة  إىل أن يةةتم  
 Horn, Reservations and“   التتديق عليها الحقا  وفقا  لد تور الوالايت املتحدة 

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), p. 100  بةل إن بعةز .
  25مةةن املةةادة    1بنةةود التحىلظةةات تىلةةرض طابعةةا  مؤقتةةا  مةةن هةةذا القبيةةل )انظةةر الىلقةةرة  

مةن    14مةن املةادة    2والىلقةرة    1967بتبةين األطىلةال لعةام    املتعلقةة من االتىلاقية األوروبية  
  ىلاقيةةةة األوروبيةةةة املتعلقةةةة للوضةةةا القةةةانون لألطىلةةةال املولةةةودين  ةةةارو إطةةةار الةةةزواو االت 
اللتني حررت بنىلس التيغة   ي ون الةتحىلظ لةاحلا  ملةدة مخةس  ةنوات    1975لعام  

مةةن تريةةخ نىلةةاذ هةةذه االتىلاقيةةة جتةةاه الاةةرف املتعاقةةد املعةةين. ومي ةةن جتديةةده لىلةةرتات  
 ن يوجةةه قبةةل انتهةةاء كةةل فةةرتة إىل األمةةني  متتاليةةة مةةدة كةةل منهةةا مخةةس  ةةنوات إبعةة 

االتىلاقيةة املتعلقةة لالعةرتاف بةاالت الاة ق  مةن    20املةادة   العام جمللةس أورول“، أو 
، ال  تسمح للةدول املتعاقةدة الة   1970حزيران/يونيه    1املؤر ة    واالنىلتال القانون، 

، غةأ أن الىلقةرة  ال تعرتف للا ق لالحتىلاظ بق عدم االعرتاف بةاالت الاة ق 
قةة  قةةانون  يلةة    ي ةةون هةةذا الةةتحىلظ  ةةار  املىلعةةول طاملةةا ب  منهةةا تةةنز علةةى مةةا   2

 . يعرتف للا ق“(  الدولة ال  تستخدمه ال 
 .72و 68و 67و 65انظر، بوجه  اص، املواد  ( 409)  

يف احلالةةة املشةار إليهةا أعةة ه، ول ةن يتةدر بنةةاء  للمعاهةدات، كمةا
. وتنبغةة  اإلرةةارة (410)علةةى أح ةةام  الةةة تةةرد يف املعاهةةدة نىلسةةها

هنا إىل التاابق بني النهج املتبا عند ا تخدام هذه الاريقة وذلةك 
يراعيةان   تحىلظات   يف الواقةا أن كة  النهجةني الاملتبا يف حالة ال

كثةةةةأا  يف الظةةةةاهر مسةةةةألة وحةةةةدة االتىلةةةةاق الةةةةدويل املعةةةةين ويىلضةةةة ن 
عليهةةا تابيقةةه علةةى ناةةاق أو ةةا. فإم انيةةة لةةوغ التحىلظةةات هةة  

نتر من رأنه أن يشجا قبوال  أعم للمعاهدات الدولية. ولملثةل، ع
ة حمةةددة، مةةن التزاماهتةةةا إعىلائهةةا، لىلةةرت  فةةإن إم انيةةة حتلةةل الدولةةة أو

الدوليةةة مةةن رةةأهنا أن حتىلةةز الدولةةة املةةرتددة علةةى أن تقبةةل يف هنايةةة 
املاةاف للتةزام يةوفر هلةا مةزااي معينةة. علةى أن التشةابه بةني النهجةةني 

. والواقةةةا أنةةةه يف حالةةةة الةةةتحىلظ ي ةةةون (411)هةةةذا احلةةةد“يقةةةف عنةةةد 
البدايةةةة املنظمةةةة الدوليةةةة املتحىلظةةةة علةةةى علةةةم مةةةن  رةةةركاء الدولةةةة أو

بةةدود التةةزام هةةذه األ ةةأة، يف حةةني أنةةه يف حالةةة اإلعةة ن التةةادر 
مبقتضى بند تنتل، ي ون اهلةدف هةو التغلةب علةى لةعولت غةأ 

للتةةةايل العنتةةةر الةةةزمين  متوقعةةةة انجتةةةة عةةةن تابيةةةق املعاهةةةدة. ويغيةةةب
املةةةةةةةدرو يف تعريةةةةةةةف التحىلظةةةةةةةات، مثلمةةةةةةةا يغيةةةةةةةب يف حالةةةةةةةة مجيةةةةةةةا 

. ومةةن (412)ميةةة إىل تعليةةق أح ةةام املعاهةةدةاإلعةة انت االنىلراديةةة الرا
يوجةةةد احتمةةةال جةةةد  لنشةةةوء التبةةةاس بةةةني هةةةذه اإلرةةةعارات   ، ال

 وبني التحىلظات.

بةةةةديلني ومثةةةة أ ةةةةلولن آ ةةةران مي ةةةةن اعتباروةةةةا أيضةةةا  مبثابةةةةة  (12)
ىل تعةةةةديل آاثر للتحىلظةةةةات، ووةةةةا يهةةةةدفان )أو مي ةةةةن أن يهةةةةدفا( إ

وقةةةةف األطةةةةراف، وهةةةةذان املعاهةةةةدة فيمةةةةا يتتةةةةل خبتةةةةائز معينةةةةة مل
األ ةةةةلولن وةةةةا  البنةةةةود التقييديةةةةة، واالتىلاقةةةةات الةةةة  هتةةةةدف منهةةةةا 

أكثةةةةر، مبوجةةةةب ح ةةةةم لةةةةريح يف  منظمتةةةةان دوليتةةةةان أو دولتةةةةان أو
يل األثةةر القةةانون ألح ةةام معينةةة مةةن تعةةد املعاهةةدة، إىل ا ةةتبعاد أو

 املعاهدة يف ع قاهتما املتبادلة.

راي  يف كةةةةةةةل رةةةةةةة ء عةةةةةةةن ويتميةةةةةةةز هةةةةةةةذان األ ةةةةةةةلولن ظةةةةةةةاه (13)
، لةرفا     الغرض منهما. فهمةا تقنيتةان اتىلاقيتةان  التحىلظات، ما

اتىلاقةةةات بةةةني  تتخةةةذان لةةةورة إعةةة انت انىلراديةةةة وإمنةةةا اتىلةةةاق أو ال
ف معينةةةة مةةن بينهةةةا. بيةةد أنةةةه  ةةواء تعلةةةق أطةةرا أطةةراف املعاهةةةدة أو

بني  تسر  إال ت البتعدي  األمر ببنود تقييدية ترد يف املعاهدة، أو
أب ةةةاليب  إضةةةىلاء الاةةةابا الثنةةةائ “،  بعةةةز أطةةةراف املعاهةةةدة، أو

فإنةةه قةةد تنشةةأ بعةةز املشةةاكل، ولةةو بسةةبب اعتمةةاد بعةةز املواقةةف 

__________ 
(، فةإن بنةةود اال ةتبعاد هةةذه 394كمةا  ةلف ذكةةره أعة ه )احلارةةية  ( 410)  

 عىلاء وبنود التنتل.تنقسم إىل فئتني  بنود اإل
  (411 ) e RevuA. Manin, “À propos des clauses de sauvegarde”, 

trimestrielle de droit européen, No. 1 (1970), p. 3 . 
 ,Åkermark( أع ه. انظةر أيضةا  يف هةذا التةدد  10انظر الىلقرة ) ( 412)  

“Reservation clauses in treaties …” (footnote 101 above), pp. 501–502. 
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وك فيةه كةل القانونية الة  تتةف هةذين األ ةلوبني، علةى حنةو مشة 
 الشك، أبهنما من  التحىلظات“. 

ت والبنود التقييدية ال  هتدف إىل احلد من غةرض االلتزامةا (14)
النارةةئة عةةن املعاهةةدة عةةن طريةةق إدراو ا ةةتثناءات وقيةةود هةة  بنةةود 

حتتى وتوجد يف معاهدات تتعلق بشى املواضيا،  واء  تعد وال ال
محايةةةةةةة  أو (414)محايةةةةةةة حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان أو (413)تسةةةةةةوية املنازعةةةةةةات

، وغأهةا. (417)قانون النزاعات املسةلحة أو (416)التجارة أو (415)البيئة
هةةذه األح ةةام تقةةرتب مةةن التحىلظةةات مةةن حيةةث وحةةى لةةو كانةةت 

، فإن األ لوبني  يعم ن“ باريقة اتلىلة  يف حالة (418)موضوعها
__________ 

مةةةن االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة لتسةةةوية املنازعةةةات  27لإلضةةةافة إىل املةةةادة  ( 413)  
  مةةةن االتىلةةةاق املعقةةةود بةةةني 1 ، انظةةةر مةةةث   املةةةادة1957لعةةةام  للو ةةةائل السةةةلمية

برياانيةةةا العظمةةةى وفرنسةةةا الةةةذ  يةةةنز علةةةى اللجةةةوء إىل التح ةةةيم لتسةةةوية فئةةةات  
تشةرين األول/أكتةوبر    14تني )لنةدن،  معينة من املسةائل الة  قةد تنشةأ بةني احل ةوم 

1903 ( )British and Foreign State Papers, 1902–1903, vol. 96, p. 35  )
ذ منوذجةةا  لل ثةةأ مةةن املعاهةةدات ال حقةةة   حتةةال ا  فةةات القانونيةةة   والةةذ  اختةةو

املتعلقةة بتىلسةةأ املعاهةةدات القائمةةة بةةني الاةةرفني املتعاقةةدين الةة  تنشةةب بينهمةةا   أو 
تتةأتى تسةويتها للاةرق الدبلوما ةية إىل حم مةة التح ةيم الدائمةة الة  أنشةةأهتا    وال 

  29نازعةةةةات الدوليةةةةة للو ةةةةةائل السةةةةلمية  املؤر ةةةةةة  يف الهةةةةا  اتىلاقيةةةةة هتسةةةةةوية امل 
، رةةةةةةةةرياة أال متةةةةةةةةس املتةةةةةةةةا  احليويةةةةةةةةة للةةةةةةةةدولتني املتعاقةةةةةةةةدتني  1899متوز/يوليةةةةةةةةه  

 .أطراف اثلثة“ كرامتهما وأال تتعلق مبتا   ا تق هلما أو  أو 
أع ه. وعلى  بيل  392انظر  بنود العدول“ املذكورة يف احلارية  ( 414)  

مةةةن العهةةةد الةةةدويل  4مثلةةةة يف هةةةذا الشةةةأن(، انظةةةر املةةةادة املثةةةال )ومةةةا أكثةةةر األ
   تقةةر الةةةدول 1966ا ةةاص لحلقةةوق االقتتةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةة لعةةام 

ن ختضةةةةا التمتةةةةا لحلقةةةةوق الةةةة  األطةةةةراف يف هةةةةذا العهةةةةد أبنةةةةه لةةةةيس للدولةةةةة أ
 تضةةةمنها طبقةةةا  هلةةةذا العهةةةد إال للحةةةدود املقةةةررة يف القةةةانون، وإال مبقةةةدار توافةةةق
ذلةةك مةةا طبيعةةة هةةذه احلقةةوق، ورةةرياة أن ي ةةون هةةدفها الوحيةةد تعزيةةز الرفةةاه 

 العام يف جمتما دميقراط “.
ارة(  انظر املادة السابعة )ا تثناءات وأح ةام  الةة أ ةرى تتعلةق للتجة  ( 415)  

  مةةةن اتىلاقيةةةة االجتةةةار الةةةدويل أبنةةةواع احليةةةواانت والنبةةةاتت الربيةةةة املعرضةةةة ل نقةةةراض، 
)اال ةةةةةتثناءات( مةةةةةةن االتىلاقيةةةةةة املتعلقةةةةةةة    4املةةةةةةادة   ، أو 1973ارس  آذار/مةةةةة   3املؤر ةةةةةة  

  21املؤر ةةةة    لملسةةةؤولية املدنيةةةة عةةةن األضةةةرار النامجةةةة عةةةن أنشةةةاة  اةةةرة علةةةى البيئةةةة، 
  ا ةةةت هول ) ةةةجل إبعىلةةةاءات حمةةةددة( مةةةن اتىلاقيةةةة    4ادة  املةةة  ، أو 1993حزيران/يونيةةةه  

 . 2001أاير/مايو   22بشأن امللواثت العضوية الثابتة، املؤر ة  
انظةةةةةةر املةةةةةةادة الثانيةةةةةةة عشةةةةةةرة )القيةةةةةةود الراميةةةةةةة إىل محايةةةةةةة تةةةةةةوازن ميةةةةةةزان   ( 416)  

املةةةادة   املةةةادة الرابعةةةة عشةةةرة )ا ةةةتثناءات مةةةن قاعةةةدة عةةةدم التمييةةةز( أو  املةةةدفوعات( أو 
)ا ةةتثناءات تتعلةةق لألمةةن(  املةةادة احلاديةةة والعشةةرين   ين )ا ةةتثناءات عامةةة( أو العشةةر 

 .1947من االتىلاق العام بشأن التعريىلات اجلمركية والتجارة لعام  
مةةن اتىلاقيةةة جنيةةف بشةةأن محايةةة األرةةخاص املةةدنيني  5انظةةر املةةادة  ( 417)  

مةن  9)ا ةتثناءات(، واملةادة  1949آب/أغسةاس  12يف وقت احلةرب، املؤر ةة 
 ملؤقتة(.االتىلاقية ا الة بوضا ال جئني )التدابأ ا

  39يضرب أمبأ مثلني يربزان هذا التشةابه األ ا ة  لملقارنةة بةني املةادة   ( 418)  
مةةةةةن التةةةةةك العةةةةةام املةةةةةنقح لتسةةةةةوية املنازعةةةةةات الدوليةةةةةة للو ةةةةةائل السةةةةةلمية، املةةةةةؤر   

تسةةةةةةةوية املنازعةةةةةةةات  مةةةةةةةن االتىلاقيةةةةةةةة األوروبيةةةةةةةة ل   27، واملةةةةةةةادة  1949نيسةةةةةةان/أبريل   28
 Imbert, Les réserves aux)   1957سةةان/أبريل  ني   29للو ةةائل السةةلمية، املؤر ةةة  

traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 10 ،)    مةن املةادة    2فبمقتضةى الىلقةرة

البنود التقييدية، ي ون اال تبعاد عاما  وانمجا  عن املعاهدة نىلسةها؛ 
ي ةةون  ةةوى إم انيةةة متاحةةة للةةدول  ة التحىلظةةات، فإنةةه الحالةة  ويف

إذا  تتةةةةبح  ةةةةارية إال األطةةةةراف، تسةةةةمح هبةةةةا املعاهةةةةدة، ول نهةةةةا ال
 .(419)لدر إع ن انىلراد  وقت االنضمام

 ةوف مةن حةدول التبةاس بةني  وللوهلة األوىل يبةدو أنةه ال (15)
 هةةةذه البنةةةود التقييديةةةة وبةةةني التحىلظةةةات. غةةةأ أن األلىلةةةاظ املتداولةةةة
مضللة و يتواتر ا تخدام تعابأ مةن قبيةل ’حتىلظةات النظةام العةام‘ 

’حتىلظةةةةةةات اال تتةةةةةةاص  رية‘ أو’حتىلظةةةةةةات الضةةةةةةرورات العسةةةةةة  أو
لزوم له  يزال يوجد، ع وة على ذلك، قدر ال ، وال(420)احلتر ‘“

من االلتباس. فعلى  بيل املثال، أكد القاض  زوريتشيك، يف فقرة  
يةةةه املخةةةالف الةةةذ  أرفقةةةه ب ةةةم رأ مةةةن (421)يُستشةةةهد هبةةةا كثةةةأا  مةةةا

 
مةةةن التةةةك العةةةام، فةةةإن التحىلظةةةات املعةةةددة حتةةةرا  والةةة   جيةةةب إبةةةدا ها عنةةةد    39

يلةة     تسةةتبعد مةةن اإلجةةراءات احملةةددة يف هةةذا التةةك مةةا   االنضةةمام ه...  جيةةوز أن 
النضةةةمام الاةةةرف الةةةذ  يتةةةدر الةةةتحىلظ،   )أ( املنازعةةةات النارةةةئة عةةةن وقةةةائا  ةةةابقة 

زعةةةةة معةةةةه؛ )ب(  النضةةةةمام أ  طةةةةرف آ ةةةةر قةةةةد ي ةةةةون الاةةةةرف املةةةةذكور يف منا  أو 
املنازعةةةةةةات املتعلقةةةةةةة مبسةةةةةةائل تةةةةةةد ل حتةةةةةةرا  مبوجةةةةةةب القةةةةةةانون الةةةةةةدويل يف ناةةةةةةاق  

مةن االتىلاقيةة األوروبيةةة لتسةوية املنازعةةات    27احمللة  للةةدول“. أمةا املةةادة  اال تتةاص  
 ال تسةةةر  أح ةةةام هةةةذه االتىلاقيةةةة علةةةى    يلةةة    فتةةةنز علةةةى مةةةا   للو ةةةائل السةةةلمية 

حةةاالت  ةةابقة لنىلةةاذ هةةذه االتىلاقيةةة فيمةةا   وقةةائا أو يلةة   )أ( املنازعةةات املتعلقةةة ب  مةةا 
مبسةائل تةد ل حتةرا  مبوجةب القةانون    بني أطةراف املنازعةة؛ )ب( املنازعةات املتعلقةة 

مةةن التةةك العةةام املةةنقح    39الةةدويل يف ناةةاق اال تتةةاص احمللةة  للةةدول“. فاملةةادة  
أن املةةادة  لتسةةوية املنازعةةات الدوليةةة للو ةةائل السةةلمية هةة  بنةةد حتىلظةةات، يف حةةني  

مةةن االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة لتسةةةوية املنازعةةةات للو ةةةائل السةةةلمية هةةة  بنةةةد تقييةةةد .    27
جه التشابه مثأة ل نتباه بابيعة احلةال  إن اهلةدف يف احلةالتني هةو ا ةتبعاد فئتةني  وأو 

 .متاابقتني من املنازعات من طرق التسوية ال  نتت عليها املعاهدة املعنية 
د يف املثةال السةابق، علةى حنةو  وبناء عليه، لي  ( 419)   س لحيحا  متاما  أن يؤكةَّ
من االتىلاقيةة األوروبيةة    27تنجم عن املادة    ذهب إليه أمبأ، أنه  يف املمار ة،  ما 

(. فهةذا  ibid., p. 10نىلس النتيجة ال  ترتتب على حتىلظ يتعلةق للتةك العةام“ ) 
لألطةراف األ ةرى يف التةك  ال يتح إال فيما يتتل بع قةات الدولةة املتحىلظةة  

العةةةام، ولةةةيس فيمةةةا يتتةةةل بع قةةةات هةةةذه األطةةةراف األ ةةةرى فيمةةةا بينهةةةا، حيةةةث  
 .ها املعاهدة برمتها تسر  علي 

  (420 ) 10 , p.ibid.Imbert,   وكمثةةةال علةةةى حتىلةةةظ مةةةن  حتىلظةةةات النظةةةام .
االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة مبركةةةز األجانةةةب يف  مةةةن    6العةةةام“، انظةةةر الىلقةةةرة األوىل مةةةن املةةةادة  

   جيةةةةةوز  1928رةةةةةباط/فرباير    20املوقعةةةةةة يف هافةةةةةاان يف    ، أقةةةةةاليم األطةةةةةراف املتعاقةةةةةدة 
للسةة مة العامةةة أن تاةةرد األجنةة  املتةةوطن   نظةةام العةةام أو للةةدول، أل ةةباب تتعلةةق لل 

املةةةار منةةةه فحسةةةب“. وكمثةةةال علةةةى حتىلةةةظ مةةةن  حتىلظةةةات   املقةةةيم يف إقليمهةةةا أو  أو 
مةةةن اتىلاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة    3ملةةةادة  مةةةن ا   11اال تتةةةاص احلتةةةر “، انظةةةر الىلقةةةرة  

كةةةانون    20 ةةةة  مل افحةةةة االجتةةةار غةةةأ املشةةةروع يف املخةةةدرات واملةةةؤثرات العقليةةةة، املؤر 
’اجلةةةرائم   ، ونتةةةها كالتةةةايل   لةةةيس يف هةةةذه املةةةادة هاملتعلقةةةة ب 1988األول/ديسةةةمرب  
ولةةف  خيةةل مببةةدأ االحت ةةام فقةةط إىل القةةانون الةةدا ل  للاةةرف يف   واجلةةزاءات‘  مةةا 

اجلةرائم الة  تةةنز عليهةا املةةادة وحجةج الةدفاع والةةدفوع القانونيةة املتتةةلة هبةا، ولملبةةدأ  
 .ة ومعاقبة مرت   هذه اجلرائم تتم وفقا  للقانون املذكور“ القائل أبن م حق 

  (421 ) See G. Fitzmaurice, “The law and procedure of the International 

Court of Justice 1951–4: Treaty interpretation and other treaty points”, 

BYBIL 1957, pp. 272–273 ملرمةوق يةورد هةذا  ؛ غأ أنه على الرغم من أن ال اتب ا
 .التعريف ل تحسان ظاهر، فإنه حييد عنه كثأا  يف تعليقه 
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ة يف قضةةةةةي 1952متوز/يوليةةةةةه  1حم مةةةةة العةةةةةدل الدوليةةةةةة التةةةةةادر يف 
 يل   ، ماأمباتييلوس

الةةةةتحىلظ رةةةةةرط متىلةةةةةق عليةةةةةه بةةةةةني األطةةةةةراف يف معاهةةةةةدة مةةةةةن املعاهةةةةةدات  
إىل  أكثةةةةةةةةر مةةةةةةةةن أح امهةةةةةةةةا أو إىل تضةةةةةةةةييق ناةةةةةةةةاق تابيةةةةةةةةق ح ةةةةةةةةم أو يرمةةةةةةةة 
 .(422)معناه توضيح

إىل البنةةةةةةةةود التقييديةةةةةةةةة  1-7-1وجيه  ويشةةةةةةةةأ املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةة  (16)
إىل وجةود للتحذير من هةذا االلتبةاس املت ةرر، مةن جهةة، ولإلرةارة 

 بديل مم ن للتحىلظات، من جهة أ رى.
واإلرةةةةةةةةةارة إىل االتىلاقةةةةةةةةةات الةةةةةةةةة  هتةةةةةةةةةدف منهةةةةةةةةةا دولتةةةةةةةةةان  (17)
أكثةةر، مبوجةةب ح ةةم لةةريح يف املعاهةةدة،  منظمتةةان دوليتةةان أو أو

ر القةةةةةانون ألح ةةةةةام معينةةةةةة مةةةةةن هةةةةةذه تعةةةةةديل األثةةةةة  إىل ا ةةةةةتبعاد أو
للشواغل نىلسها. املعاهدة يف ع قاهتا املتبادلة ه  إرارة تستجيب  

وه ذا، أدرو االحتاد األورويب والدول األعضاء يف االحتةاد األورويب 
يف املعاهدات املتعددة األطراف بنودا  يالق عليهةا  بنةود الىلتةل“ 

ات كةةل طةةرف منهمةةا مةةن أجةةل ا ةةتبعاد تابيةةق املعاهةةدة علةةى ع قةة 
 . (423)للارف اآل ر، حيث تظل  اضعة لقانون االحتاد

يبدو من الضرور  الوقوف كثأا  عند أ لوب آ ر مةن وال  (18)
األ ةةاليب التعاهديةةة مةةن رةةأنه، هةةو أيضةةا ، أن يتةةيح إضةةىلاء مرونةةة 

__________ 
  (422 ) I.C.J. Reports  Judgment,, Ambatielos, Preliminary Objection

1952, p. 28, at p. 76   ول طة ع علةى مثةال آ ةر، انظةر .G. Scelle, Précis de 

droits des gens: principes et systématique, part II, Paris, Sirez, 1934, p. 472. 
مةةن اتىلاقيةةة جملةةس أورول املتعلقةةة مبنةةا    26مةةن املةةادة    3انظةةر مةةث   الىلقةةرة   ( 423)  

  تنابةةةق علةةةى الع قةةةات املتبادلةةةة بةةةني األطةةةراف يف االتىلاقيةةةة )    2005اإلرهةةةاب لعةةةام  
ويب بقدر  الذين هم أعضاء يف االحتاد األورويب قواعد اجلماعة األوروبية واالحتاد األور 

وتنابةةق علةةى    توجةةد قواعةةد للجماعةةة األوروبيةةة واالحتةةاد األورويب حت ةةم املوضةةوع  مةةا 
احلالةة املعنيةة، وذلةةك مةن دون اإل ة ل مبوضةةوع هةذه االتىلاقيةة والغةةرض منهةا، ومةةن  

  40من املةادة    3الىلقرة   أو   (؛ دون اإل  ل بتابيقها لل امل ما األطراف األ رى“ 
مةةن    3والىلقةةرة    ؛ 2005شةةأن م افحةةة االجتةةار للبشةةر لعةةام  مةةن اتىلاقيةةة جملةةس أورول ب 

جملةةةس أورول املتعلقةةةة بغسةةةل عائةةةدات اجلرميةةةة والبحةةةث عنهةةةا  اتىلاقيةةةة  مةةةن    53املةةةادة  
)لء( من    54من املادة    1والىلقرة    ؛ 2005لعام    وضباها ومتادرهتا وبتمويل اإلرهاب 

  ملسائل املدنية والتجارية االتىلاقية املتعلقة لال تتاص القضائ  وتنىليذ األح ام يف ا 
 ,Court of Justice of the European Union, Full court. وانظةر أيضةا    1988لعةام  

opinion 1/03, 7 February 2006, Reports of Cases before the Court of Justice 

and the Court of First Instance 2006-2 (A), Part I, pp. I-1145 et seq., in 

particular at pp. I-1183–I-1186 (points 78–85); see also Committee of Legal 

Advisers on Public International Law, Report on the consequences of the so-

called “disconnection clause” in international law in general and for Council 

of Europe conventions containing such a clause in particular, Council of 

Europe Committee of Ministers, document CM (2008)164, 27 October 2008; 

C. P. Economides and A. G. Kolliopoulos, “La clause de déconnexion en 

faveur du droit communautaire: une pratique critiquable”, RGDIP, vol. 110 

(2006), pp. 273–302, or M. Ličková, “The European exceptionalism in 

international law”, European Journal of International Law, vol. 19, No. 3 

(2008), pp. 463–490 . 

علةةةةى تابيةةةةق املعاهةةةةدة، وهةةةةو أ ةةةةلوب التعةةةةدي ت )والربوتوكةةةةوالت 
فيمةةا بةني بعةةز أطةةراف  انفةذة املىلعةةول إالت ةةون  اإلضةافية( الةة  ال
يتعلةةةةةق بةةةةةةبعز  فيمةةةةةا ، بيةةةةةد أن األمةةةةةر خيتلةةةةةف(424)املعاهةةةةةدة فقةةةةةط

أكثةةةةر مةةةةن الةةةةدول  االتىلاقةةةةات ا الةةةةة الةةةة  تعقةةةةد بةةةةني دولتةةةةني أو
األطةةةةراف يف املعاهةةةةدة األ ا ةةةةية والةةةة  هتةةةةدف إىل إحةةةةدال نىلةةةةس 
ا اآلاثر ال  حتدثها التحىلظات، وقد  بقت اإلرارة فيمةا يتتةل هبة 

 إىل  إضىلاء الاابا الثنائ “ على  التحىلظات“. 
لاةابا الثنةائ  أبنةه يتةيح  للةدول وقد ُولف نظام إضىلاء ا (19)

املتعاقةةةةدة أن ختتةةةةةار الشةةةةةركاء الةةةةةذين  تبارةةةةةر معهةةةةةم تنىليةةةةةذ النظةةةةةام 
. (425)املتةةةةو ى، مةةةةا بقائهةةةةا أطرافةةةةا  يف اتىلاقيةةةةة متعةةةةددة األطةةةةراف“

مةةن املةةادة ا امسةةةة  1ىلقةةرة ومي ةةن تتبةةا نشةةأته للرجةةوع مةةث   إىل ال
ركية والتجةارة لعةام والث ثني من االتىلاق العام بشأن التعريىلات اجلم

يستند إىل مىلهوم مماثةل  . وهذا األ لوب يف حد ذاته ال(426)1947
__________ 

مةةن  5و 4نتةةت علةةى هةةذا األ ةةلوب الةةذ  رةةاع تابيقةةه الىلقةةرتن  ( 424)  
 1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   41واملةةادة  (30مةةن املةةادة  4)والىلقةةرة  40املةةادة 

. ولةةةةةئن كةةةةةان يف جةةةةةوهره ويف بعةةةةةز جوانةةةةةب نظامةةةةةه القةةةةةانون )احةةةةةرتام 1986و
ا تةةةائز األ ا ةةةية للمعاهةةةدة، رغةةةم أن تعبةةةأ  موضةةةوع وغةةةرض“ املعاهةةةدة 

يةةرد يف هةةذه األح ةةام(، يقةةرتب مةةن ا تةةائز الةة  متيةةز التحىلظةةات، فإنةةه  ال
 خيتلف عنها يف جوانب رى 

ة الةةة  يضةةةىليها ال تةةةنجم عةةةن اإلعةةة ن االنىلةةةراد  لاةةةرف مةةةن املرونةةة  )أ( 
 عدة أطراف يف املعاهدة األللية؛  األطراف، بل عن االتىلاق بني طرفني أو

إم انيةةةة حتةةةول هةةةذا االتىلةةةاق يف أ  وقةةةت، وذلةةةك عمومةةةا  بعةةةد  )ب( 
د ةةول املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ بةةني األطةةراف، ولةةيس األمةةر كةةذلك عنةةدما يتعلةةق 

ت، إذ يتعةني لةوغها يف أجةل أقتةاه وقةت التعبةأ عةن املوافقةة مر للتحىلظااأل
 على االلتزام؛

تعةةديل األثةةر القةةانون ألح ةةام   ا ةةتبعاد أو ال يتعلةةق األمةةر هنةةا ب )و( 
ها “، بةل يتعلةق قاعةا  بتعةديل األح ةام ةهة ةمعينة من املعاهدة مةن حيةث اناباق

 املعنية نىلسها؛
ات مي نهةةةا فقةةةط احلةةةد مةةةن كانةةةت التحىلظةةة عةةة وة علةةةى ذلةةةك، إذا   )د( 

الةةنز علةةى طةةرق م افئةةة لتنىليةةذ املعاهةةدة،  االلتزامةةات التعاهديةةة أللةةحاهبا أو
تضةّيق  فإن التعةدي ت والربوتوكةوالت مي ةن أن تعمةل يف االجتةاهني، فتو ةا أو

 املنظمات الدولية األطراف.  نااق التزامات الدول أو
ما التحىلظات، فإنه ال حاجةة إىل أ   ومبا أنه ال  شية من حدول التباس   

  1-7-1يةةدعو إىل أن يةُةذكر لةةراحة يف املبةةدأ التةةوجيه    توضةةيح ولةةيس هنةةاك مةةا 
 .متييز  يبدو جليا  إىل حد بعيد 

  (425 ) “L’état présent de la Conférence de M. H. van Hoogstraten, 

La Haye de Droit International Privé”, in M. Bos (ed.), The Present 

State of International Law and other Essays: written in honour of the 

Centenary Celebration of the International Law Association 1873–

1973, Deventer, Kluwer, 1973, p. 387. 
املةادة الثانيةة مةن هةذا االتىلةاق، بةني طةرف    ال يسر  هذا االتىلةاق، أو  ( 426)  

مىلاوضةةات بينهمةةا    املتعاقةةدان وأ  طةةرف متعاقةةد آ ةةر إذا )أ( ل جيةةر الارفةةان  متعاقةةد  
بشةةأن التعريىلةةات اجلمركيةةة، و)ب( ل يقبةةل أحةةد الاةةرفني املتعاقةةدين هةةذا التابيةةق يف  

 Imbert, Les réserves aux“. انظةر   الوقت الذ  يتةبح فيةه أحةدوا طرفةا  متعاقةدا  

traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 199  وقةةةد أدت ممار ةةةة عقةةةد .
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للمىلهةةوم الةةذ  تسةةتند إليةةه تقنيةةة التحىلظةةات  إنةةه يتةةيح للدولةةة أن 
متهةةةا يف إبعةةة ن لةةةريح، تابيةةةق املعاهةةةدة بر  تسةةةتبعد، بسةةة وهتا أو
تعةةةديل  يتةةةيح هلةةةا ا ةةةتبعاد أو عةةةدة دول، وال ع قاهتةةةا مةةةا دولةةةة أو

للمعاهةةةةدة ك ةةةةل  ثةةةةر القةةةةانون ألح ةةةةام معينةةةةة مةةةةن املعاهةةةةدة أواأل
هةةةةةذا التةةةةةدد، مي ةةةةةن  يتعلةةةةةق بةةةةةبعز اجلوانةةةةةب احملةةةةةددة. ويف فيمةةةةةا

لألحةةةةرى مقارنتةةةةه إبعةةةة انت عةةةةدم االعةةةةرتاف عنةةةةدما ترمةةةة  هةةةةذه 
ملعاهةةدة بةةني الدولةةة املتةةدرة لإلعةة ن األ ةةأة إىل ا ةةتبعاد تابيةةق ا

 .(427)املعرتف به وال يان غأ
 أن احلال خيتلف عندما يناو  إضىلاء الاةابا الثنةائ  علةى  إال  ( 20) 

اتىلةةةاق خيةةةرو علةةةى أح ةةةام املعاهةةةدة ويُعقةةةد بةةةني بعةةةز أطرافهةةةا تابيقةةةا   
االتىلاقيةةةةةة املتعلقةةةةةة  هةةةةةو احلةةةةةال يف   ألح ةةةةةام لةةةةةرحية هبةةةةةذا املعةةةةةه، كمةةةةةا 

  دنيةةةة والتجاريةةةة وإنىلاذهةةةا ألح ةةةام األجنبيةةةة يف املسةةةائل امل لالعةةةرتاف ل 
يف إطةةةار مةةةؤمتر الهةةةا  املعةةةين    1971رةةةباط/فرباير    1  الةةة  اعتمةةةدت يف 

للقانون الدويل ا اص. ويُذكر أن مىلهوم  إضىلاء الاابا الثنائ  علةى  
 التحىلظات“ قد تبلور يف واقا األمر مبنا بة وضا تلك االتىلاقية. 

االتىلاقيةةةة ح مةةةن بلجي ةةةا، ذهبةةةت أعقةةةاب اقةةةرتا  غةةةأ أنةةةه يف (21)
ألجنبيةة يف املسةائل املدنيةة والتجاريةةة املتعلقةة لالعةرتاف لألح ةام ا

تةةةذهب إليةةةه التقنيةةةات التقليديةةةة  إىل أبعةةةد ممةةةا 1971لعةةةام  وإنىلاذهةةةا
 21يقتتةر علةى أن املةادة  لعمليةة إضةىلاء الاةابا الثنةائ . فةاألمر ال

إلبةةرام  ىلاقيةةة يف الع قةةات بةةني دولتةةنيمةةن االتىلاقيةةة ختضةةا نىلةةاذ االت

 
 D. Carreau and P. Juillard, Droit international االتىلاقةات اجلانبيةة“ )انظةر   

économique, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1998, 

pp. 54–56 and 127  إىل تزايةةد ا ةةتخدام تقنيةةة  إضةةىلاء الاةةابا الثنةةائ “. انظةةر )
 بعةز  يضا  املادة الثالثة عشرة من اتىلةاق مةراكش املنشةئ ملنظمةة التجةارة العامليةة، أو أ 

االتىلاقيات املعتمدة يف إطار مؤمتر الها  للقةانون الةدويل ا ةاص  علةى  ةبيل 
مةةةن االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة لالعةةةرتاف للشختةةةية  13مةةةن املةةةادة  4املثةةةال، الىلقةةةرة 

حزيران/يونيةةه  1املؤر ةةة  ات األجنبيةةة،القانونيةةة للشةةركات واجلمعيةةات واملؤ سةة 
يق فيمةا يتعلةق للواثئةق العامةة اتىلاقيةة إلغةاء رةرط التتةدمةن  12، واملادة 1956

االتىلاقيةةةةةة مةةةةةن  31، واملةةةةةادة 1961تشةةةةةرين األول/أكتةةةةةوبر  5املؤر ةةةةةة  األجنبيةةةةةة،
 2املؤر ةةةة  ،املتعلقةةةة لالعةةةرتاف للقةةةرارات املتتةةةلة للتزامةةةات النىلقةةةة وتنىليةةةذها

االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة لإلدارة الدوليةةةة مةةةن  42، واملةةةادة 1973ن األول/أكتةةةوبر تشةةةري
 44من املادة  3، والىلقرة 1973تشرين األول/أكتوبر  2املؤر ة    ملتوفني،لرتكات ا
االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة بمايةةةة األطىلةةةال والتعةةةاون يف جمةةةال التبةةةين علةةةى التةةةعيد مةةةن 

االتىلاقيةةةةة مةةةةن  58مةةةن املةةةةادة  3ىلقةةةةرة ، وال1993أاير/مةةةةايو  29املؤر ةةةةة  الةةةدويل،
اإلنىلةةاذ والتعةةاون يف جمةةال املتعلقةةة لال تتةةاص والقةةانون السةةار  واالعةةرتاف و 

تشةةةةرين األول/أكتةةةةوبر  19املؤر ةةةةة  املسةةةةؤولية األبويةةةةة وتةةةةدابأ محايةةةةة األطىلةةةةال،
من االتىلاقيةة املتعلقةة لحلمايةة الدوليةة للبةالغني،  54من املادة  3، والىلقرة 1996
مةن االتىلاقيةة األوروبيةة املتعلقةة  37، واملادة 2000كانون الثان/يناير   13ؤر ة امل

واملعتمةةدة يف إطةةار جملةةس أورول   1972أاير/مةةايو  16بتةةانة الةةدول، املؤر ةةة 
 إذا أ اةةةرت دولةةةة انضةةةمت للىلعةةةل إىل االتىلاقيةةةة األمةةةني العةةةام جمللةةةس أورول 

قبل بدء نىلةاذ هةذا االنضةمام، لعرتاضها على انضمام دولة أ رى غأ عضو، 
 تسر  على الع قات بني هاتني الدولتني“. فإن االتىلاقية ال

( مةةةةةن 9( إىل )5والىلقةةةةةرات مةةةةةن ) 1-5-1انظةةةةةر املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   ( 427)  
 التعليق عليه.

، بل إهنا تسمح أيضا  للدولتني بتعديل التزامهما (428)اتىلاق ت ميل 
  (429)23فيما بينهما يف إطار احلدود الدقيقة ال  ترمسها املادة 

جيةةوز للةةدول املتعاقةةدة أن تتىلةةق، فيمةةا تربمةةه مةةن اتىلاقةةات ت ميليةةة تابيقةةا   
 .يل   ه...  ، على ما21للمادة 

التىلاقيةةة ألهةةداف  طريقةةة اتلىلةةة لتعةةديل ا   23  وتةةرد بعةةد ذلةةك قائمةةة هبةةا 
 يل    أمجلها التقرير التىلسأ  الذ  أعده ش. ن. فراجيستاس فيما 

والةةة  قةةةد  إيضةةةاح بعةةةز املتةةةالحات التقنيةةةة املسةةةتعملة يف االتىلاقيةةةة -1 
 (؛12و 6و 2و 1من االتىلاقية، البنود  23يتغأ معناها من بلد إىل بلد )املادة 

 تنةةةدرو يف نااقهةةةا ال تو ةةةيا ناةةةاق تابيةةةق االتىلاقيةةةة ليشةةةمل مسةةةائل -2 
 (؛22و 4و 3من االتىلاقية، البنود  23)املادة 

تسةةةةةتويف الشةةةةةروط العاديةةةةةة الةةةةةة   تابيةةةةةق االتىلاقيةةةةةة علةةةةةى حةةةةةةاالت ال -3 
 11و 10و 9و 8و 7مةةةةن االتىلاقيةةةةة، البنةةةةود  23)املةةةةادة  عليهةةةةا االتىلاقيةةةةة تةةةةنز 
 (؛13و 12و

 يندرو عةادة يف نااقهةا مماتبعاد مسائل من نااق تابيق االتىلاقية  ا -4 
 (؛5، الىلقرة 23)املادة 

مةةن االتىلاقيةةة،  23)املةةادة  جعةةل بعةةز األح ةةام غةةأ واجبةةة التابيةةق -5 
 (؛20الىلقرة 

مةةن  23)املةةادة  جعةةل أح ةةام ا تياريةةة مةةن االتىلاقيةةة أح امةةا  إلزاميةةة -6 
 (؛20و م ررا   8االتىلاقية، البندان 

ت ييف بعز اإلجةراءات  قية ح   أوتضا هلا االتىلا تسوية مسائل ل -7 
مةةن  23)املةةادة  الشةة لية الةة  تشةةرتطها االتىلاقيةةة مةةا أح ةةام القةةانون الةةدا ل 

 .(430)(19و 18و 17و 16و 15و 14 االتىلاقية، البنود

وال رةةةةةةك يف أن ال ثةةةةةةةأ مةةةةةةن هةةةةةةةذه البةةةةةةدائل املم نةةةةةةةة  مةةةةةةا هةةةةةةة  
الةةةةةةةنز علةةةةةةةى  ول تعريةةةةةةةف كلمةةةةةةةات أوإم انيةةةةةةةات تتةةةةةةةيح للةةةةةةةد إال

__________ 
 ال يُعرتف لألح ام التةادرة يف دولةة متعاقةدة وال جيةر  إنىلاذهةا  ( 428)  

املةةةواد السةةابقة إال إذا اتىلقةةةت الةةةدولتان يف دولةةة متعاقةةةدة أ ةةةرى وفقةةا  ألح ةةةام 
 لك لتىلاق ت ميل ، بعد أن تتبحا طرفني يف االتىلاقية“.على ذ
ل ي ةةةةن االقةةةةرتاح البلجي ةةةة  األويل يةةةةةنز علةةةةى إم انيةةةةة التعةةةةةديل  ( 429)  

هةذه، بةل إن هةذه اإلم انيةة فرضةت نىلسةها الحقةا  بعةد أن قاعةت املناقشةةات 
 P. Jenard, “Une technique originale: La bilatéralisationأرةواطا  )انظةر  

de conventions multilatérales”, Belgian Review of International Law 

(1966-2), pp. 392–393.) 
  (430 ) Actes et documents de la session Conférence de la Haye, 

extraordinaire, Exécution des jugements, 13 au 26 avril 1966, The 
Hague, Imprimerie Nationale, 1969, p. 364. See also G. A. L. Droz, “Le 
récent projet de Convention de La Haye sur la reconnaissance et 
l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale”, 

Netherlands International Law Review (1966), p. 240. 
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، ول ةن بعضةها يقيةد أثةر االتىلاقيةة ولةه آاثر مشةاهبة (431)إجراءات“
 .(432)جدا  آلاثر التحىلظات، وه  ليست ما ذلك حتىلظات

االتىلاقية املتعلقة لالعرتاف لألح ةام األجنبيةة يف وليست  (22)
يدة ه  املعاهدة الوح 1971لعام  املسائل املدنية والتجارية وإنىلاذها

وأمةةةةة بةةةةني االتىلاقيةةةةة األ ا ةةةةية واالتىلةةةةاق  ةةةةلوب التالةةةة  تسةةةةتعمل أ
يسةةمح إبد ةةال تغيةةأات علةةى حمتةةوى االتىلاقيةةة، وإن   الت ميلةة  مبةةا

كانةةةةت هةةةةذه االتىلاقيةةةةة هةةةة  املثةةةةال النمةةةةوذج  ورمبةةةةا املثةةةةال األكثةةةةر 
  (433)يل  اكتماال . ومي ن اال تشهاد، من بني مجلة أح ام، مبا

واثئق القضائية وغأ ة املتعلقة بتبلين الىلاقياالتمن  20املادة   - 
 يتعلةةةةةةةق لملسةةةةةةةائل املدنيةةةةةةةة والتجاريةةةةةةةة، القضةةةةةةةائية يف ا ةةةةةةةارو فيمةةةةةةةا

، فهةةذه املةةادة تتةةيح للةةدول 1965تشةةرين الثةةان/نوفمرب  15  املؤر ةةة
 ؛(434)املتعاقدة االتىلاق على ا روو على بعز أح امها

الةدويل للبضةائا،  اتىلاقية مدة التقادم يف البيامن  34املادة  - 
 ؛(435)1974حزيران/يونيه  14ة املؤر 
مةةةةةةةةن االتىلاقيةةةةةةةةة األوروبيةةةةةةةةة للضةةةةةةةةمان  58و 56و 26املةةةةةةةةواد  - 

والةة  تةةنز  1972كةةانون األول/ديسةةمرب  14االجتمةةاع ، املؤر ةةة 
 يل   يف عبارات مشاهبة على ما

عةةةةدة أطةةةةراف  خيضةةةةا تابيةةةةق هأح ةةةةام معينةةةةة  بةةةةني طةةةةرفني متعاقةةةةدين أو 
متعةددة األطةراف بةةني هةذه األطةراف، ومي ةةن  أواتىلاقةات ثنائيةةة  متعاقةدة لعقةد

 أن تنز هذه االتىلاقات أيضا  على ترتيبات  الة م ئمة؛

 مي ن اإلرارة إىل  ،ولسوق أمثلة أحدل
االتىلاقية املتعلقة بماية األطىلال من    39من املادة  2الىلقرة   - 

أاير/مةايو  29ة املؤر ة  والتعاون يف جمال التبين على التعيد الةدويل،
1993  
أكثةةر مةةن الةةدول املتعاقةةدة  جيةةوز ل ةةل دولةةة متعاقةةدة أن تعقةةد مةةا دولةةة أو 

األ ةةةةةرى اتىلاقةةةةةات ترمةةةةة  إىل حتسةةةةةني تابيةةةةةق االتىلاقيةةةةةة يف ع قاهتةةةةةا املتبادلةةةةةة. 
ومةةن  16إىل  14عةةن أح ةةام املةةواد مةةن  جيةةوز أن ختةةرو هةةذه االتىلاقةةات إال وال
القبيةةل نسةةخة منهةةا اتىلاقةةات مةةن هةةذا  . وحتيةةل الةةدول الةة  عقةةدت21إىل  18

 .(436)إىل اجلهة الوديعة ل تىلاقية

__________ 
  (431 ) 25  footnote( Les réserves aux traités multilatérauxImbert, 

above), p. 200. 
 . ,ibid.Imbert  فا  لرأ  أمبأ   ( 432)  
 . ,p.ibid.Imbert , 201نُقلت هذه األمثلة عن أمبأ   ( 433)  
ل ةةةةن تابيةةةةق هةةةةذا احل ةةةةم ال يسةةةةتند إىل اال تيةةةةار احلةةةةر للشةةةةريك؛  ( 434)  

 Droz, “Les réserves…” (footnote 109   ؛ وانظةر أيضةا  .Imbert, ibidانظةر  

above), pp. 390–391  والواقةةةا أن هةةةذا األ ةةةلوب يقةةةرتب كثةةةأا  مةةةن أ ةةةلوب .
 إد ال تعدي ت بني بعز األطراف يف االتىلاقية األ ا ية وحدهم. 

 نابق نىلس امل حظة على هذا احل م.ت ( 435)  
قام عن عمليةة إضةىلاء الاةابا  مرة أ رى، ال مي ن احلديث يف هذا امل  ( 436)  

الثنةةائ  مبعناهةةا الةةدقيق، وذلةةةك علةةى اعتبةةار أن هةةذا احل ةةةم ال يعةةين ضةةمنا  حريةةةة  

 أو إىل 

االتىلاقيةة املتعلقةةة لآلاثر )التو ةيا اال تيةار ( مةن  5املةادة  - 
  1992آذار/مارس  17املؤر ة  عابرة احلدود للحوادل التناعية،

أن ينبغ  لألطراف املعنية أن تشرع، مببةادرة مةن أحةدها، يف مباحثةات بشة  
م ءمة اعتبار نشةاط مةن غةأ األنشةاة املنتةوص عليهةا يف املرفةق األول مدى 

نشةةةاطا   اةةةأا  ه...  وإذا اتىلقةةةت األطةةةراف علةةةى ذلةةةك، فةةةإن هةةةذه االتىلاقيةةةة، 
 لو كان نشاطا   اأا . أ  جزء منها، يسر  على النشاط املعين كما أو

د الةة  تعقةة  لألطةةرافولةةحيح أن هةةذه ا يةةارات الةة  تتةةيح  (23)
ا  ت ميليا  ا تبعاد تابيق أح ةام معينةة مةن املعاهةدة األ ا ةية اتىلاق
يف بعةةز الظةةروف  عةةدم تابيةةق بعةةز أح امهةةا بتةةىلة عامةةة أو أو

تعةةةةديل األثةةةةر القةةةةانون لةةةةبعز  هةةةة   يةةةةارات ترمةةةة  إىل ا ةةةةتبعاد أو
يتعلةةةق بةةبعز اجلوانةةةب  للمعاهةةدة ك ةةةل فيمةةا أح ةةام املعاهةةةدة، أو

فني املةرتباني لالتىلةاق. ل ةن لى الاةر احملددة، من حيث اناباقها ع
ينجم، وهةذا فةرق  التعديل ال الىلارق األ ا   هو أن اال تبعاد أو
الشةةةة ل الةةةةذ  يعةةةةد عنتةةةةرا   أ ا ةةةة ، عةةةةن إعةةةة ن انىلةةةةراد ، وهةةةةو

، وإمنةا يةنجم عةن اتىلةاق بةني دولتةني (437)جوهراي  يف تعريف الةتحىلظ
اه أثةر جتة  حُيدل أ  من الدول األطراف يف املعاهدة األ ا ية، وال

الةةةةدول املتعاقةةةةدة واملنظمةةةةات املتعاقةةةةدة األ ةةةةرى يف هةةةةذه املعاهةةةةدة. 
و يةةةةةةةؤد  هةةةةةةةذا النظةةةةةةةام إىل وضةةةةةةةا لةةةةةةة ني  االتىلاقيةةةةةةةة املتعةةةةةةةددة 
األطةراف، مةن جهةةة، واالتىلةاق الت ميلة ، مةةن جهةة أ ةرى، الةةذ  
وإن كةةةان جيةةةد  ةةةنده يف االتىلاقيةةةة املتعةةةددة األطةةةراف، فةةةإن لةةةه مةةةا 

تىلةةةةاق الت ميلةةةة  هةةةةو، إن جةةةةاز فاال .(438)ذلةةةةك وجةةةةودا  مسةةةةتق  “
لبدء نىلاذ االتىلاقيةة، بةل جلعلهةا  القول،  ررط مسبق“ ضرور  ال

تنتج آاثرا  يف الع قةات بةني الاةرفني اللةذين يعقةدان االتىلةاق، حةى 
لةةو أدى ذلةةك إىل إضةةعاف آاثرهةةا )وهنةةا ي ةةون التشةةابه بينهةةا وبةةني 

عةةةةة الابيزايدهتةةةةا. بيةةةةد أن  أ ةةةةلوب التحىلظةةةةات أكثةةةةر وضةةةةوحا ( أو
 التعاهدية هلذا األ لوب تستبعد متاما  اعتباره معادال  للتحىلظات.

وهةةذه االتىلاقةةات الةة  هلةةا نىلةةس موضةةوع التحىلظةةات والةة   (24)
يالةةةةق عليهةةةةا، بتةةةةورة رةةةةائعة ول ةةةةن مضةةةةللة،  التحىلظةةةةات ذات 

يشةة ل موضةةوع الىلقةةرة الىلرعيةةة الثانيةةة مةةن  الاةةابا الثنةةائ “ هةة  مةةا
 .1-7-1املبدأ التوجيه  

 
االتىلاقية املتعلقة لال تتةاص والقةانون  من    52ا تيار الشريك. انظر أيضا  املادة  

االعةةةرتاف واإلنىلةةةاذ والتعةةةاون يف جمةةةال املسةةةؤولية األبويةةةة وتةةةدابأ محايةةةة  السةةةار  و 
مةةةةن االتىلاقيةةةةة    49املةةةةادة   ، أو 1996تشةةةةرين األول/أكتةةةةوبر   19املؤر ةةةةة    ال، األطىلةةةة 

 .2000كانون الثان/يناير    13املتعلقة لحلماية الدولية للبالغني، املؤر ة  
 *  إعةةةة ان  انىلةةةةراداي   يعةةةةين ’الةةةةتحىلظ‘ 1-1انظةةةةر املبةةةةدأ التةةةةوجيه   ( 437)  

 .ه... “
  (438 ) ur la Rapport du Comité restreint sP. Jenard, 

bilatéralisation, Conférence de La Haye, Actes et documents de la 

session extraordinaire, 1966, p. 145  وانظةر أيضةا  التقريةر التىلسةأ  الةذ .
 Fragistas, ibid., pp. 363–364, or Droz, “Les réserves أعةده فراجيسةتاس 

…” (footnote 109 above), p. 391. 
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 يدائ  اإل الانت التف ريية 1-7-2
احكام معينةة  نطاق املعاهدة او توضيع معىن او لتحديد او 

املنظاةةةةات الدوليةةةةة ان تلجةةةةأ إىل  منهةةةةا، جيةةةةوز ايضةةةةاا للةةةةدول او
 يل : اساليب غري اسلوب اإل الانت التف ريية، م   ما

 تضا  املعاهدة احكاماا ترم  إىل تف ريها؛  ا( 
ايلةةة  حتقيقةةةاا لةةةنفس ال ايةةةة، يف نفةةةس كتإيةةةرام اتفةةةاق   ب( 

 يف وق  الحق لذلك. الوق  الذي يتم فيه إيرام املعاهدة او
 التعليق 

كما أن التحىلظات ليست الو يلة الوحيدة املتاحةة للةدول  (1)
واملنظمةةةةةةةات املتعاقةةةةةةةةدة لتعةةةةةةةةديل تابيةةةةةةةةق أح ةةةةةةةةام املعاهةةةةةةةةدة، فةةةةةةةةإن 

  ذلةةةة اإلعةةة انت التىلسةةةأية هةةةة  أيضةةةا  ليسةةةت األ ةةةةلوب الوحيةةةد ا
املنظمةةةةات الدوليةةةةة معةةةةه  توضةةةةح بةةةةه الةةةةدول أو مي ةةةةن أن حتةةةةدد أو

نااقهةةةةةا. غةةةةةأ أن األ ةةةةةاليب البديلةةةةةة يف جمةةةةةال  األح ةةةةةام أو تلةةةةةك
التىلسةأ، ل ةةتثناء آليةةات التىلسةةأ مةةن  ةة ل أطةةراف اثلثةةة الةة  قةةد 

، ليسةةةت كثةةةأة، ومي ةةةن اإلرةةةارة يف هةةةذا (439)تةةةنز عليهةةةا املعاهةةةدة
 التدد إىل أ لوبني.

حتدد املعاهةدة نىلسةها التىلسةأ الةدقيق الةذ   ، كثأا  ماوال  فأ (2)
ينبغةة  إعاةةا ه ألح امهةةا. وهةةذا هةةو الغةةرض األ ا ةة  للبنةةود الةة  

. وعة وة (440)تتضمن تعريىلةا  للمتةالحات املسةتخدمة يف املعاهةدة
تعاةة  املعاهةةدة توضةةيحات عةةن الاريقةةة الةة   علةةى ذلةةك، كثةةأا  مةةا

عةة علةى كاهةل األطةراف،  ةواء واقال ينبغ  أن تىلسر هبةا االلتزامةات
 .(442)يف لك مستقل أم (441)يف للب املعاهدة نىلسها

، اتىلاقةةةةا  (443)بعضةةةةها واثنيةةةةا ، مي ةةةةن أن تعقةةةةد األطةةةةراف، أو (3)
ألغراض تىلسأ معاهدة عقدهتا  ابقا  فيما بينهةا. وقةد وردت هةذه 

__________ 
 ,L’interprétation judiciaire des traitésSimon …   انظةةر ( 439)  

(footnote 166 above), p. 936. 
 1969مةن اتىلةاقي  فيينةا لعةام   2انظر، بني أمثلة ال حتتى، املادة  ( 440)  
 املادة الث ثني من اتىلاقية أت يس لندوق النقد الدويل. ، أو1986و

مةةةن  13مةةةن املةةةادة  4ة انظةةةر، أيضةةةا  بةةةني أمثلةةةة عديةةةدة جةةةدا ، الىلقةةةر  ( 441)  
  1966العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق االقتتةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة لعةةام 

جيةةوز أتويلةةه علةةى حنةةو يىليةةد مسا ةةه  دة مةةاأح ةةام هةةذه املةةا  لةةيس يف أ  مةةن
 برية األفراد واهليئات يف إنشاء وإدارة مؤ سات تعليمية ه... “.

اق العةةةةةةام بشةةةةةةأن التعريىلةةةةةةات ورد يف املرفةةةةةةق األول ل تىلةةةةةة  انظةةةةةةر مةةةةةةا ( 442)  
 م حظةةةةات وأح ةةةةةام إضةةةةافية“. وهةةةةةذا  مةةةةةن 1947اجلمركيةةةةة والتجةةةةةارة لعةةةةام 

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا لعةةةام   30مةةةن املةةةادة  2 اإلم انيةةةة املتو ةةةاة يف الىلقةةةرة يقابةةةل
 .1986و 1969
عنةةدما ت ةةون مجيةةا األطةةراف يف االتىلةةاق التىلسةةأ  أطرافةةا  يف املعاهةةدة   ( 443)  

)أ(  3ىلسةأ ذا حجيةة )انظةر تعليةق جلنةة القةانون الةدويل علةى الىلقةرة  األللية ي ون الت 
وهةةة  الةةة  ألةةةبحت    -مةةةن مشةةةروع املةةةواد املتعلةةةق بقةةةانون املعاهةةةدات    27مةةةن املةةةادة  
، اجمللةةد الثةةان،  1966حوليةةة     1969ام  مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةة   30)أ( مةةن املةةادة  3الىلقةةرة  

مةةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةةا  31)أ( مةةةةن املةةةادة 3الىلرضةةةية لةةةةراحة يف الىلقةةةرة 
ال  تىلرض على من يقوم للتىلسأ أن يراع   1986و 1969ام  لع

 إىل جانب السياق 
 تابيق أح امها. أ  اتىلاق الحق بني األطراف بشأن تىلسأ املعاهدة أو

وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، قةةةد  يضةةةىل   الاةةةابا الثنةةةائ “ علةةةى  (4)
. وهذا هو احلال عنةدما حتيةل اتىلاقيةة متعةددة األطةراف (444)التىلسأ
 معةةةةه وناةةةةاق بعةةةةز األح ةةةةام. يةةةةة مهمةةةةة تىلسةةةةأاتىلاقةةةةات ثنائإىل 

االتىلاقيةة املتعلقةة لالعةرتاف لألح ةام من  23تنز املادة  ،وه ذا
علةى أنةه  1971لعةام  األجنبية يف املسائل املدنية والتجارية وإنىلاذها

جيةةةوز للةةةدول املتعاقةةةدة أن تعقةةةد اتىلاقةةةات ت ميليةةةة ألغةةةراض منهةةةا، 
 يل   بتىلة  الة، ما

ائل املدنية والتجارية“، وحتديد احملاكم الة  عبارة  املس توضيح معه -1 
يُعرتف ويُعم ل أبح امها مبوجب هذه االتىلاقية، وحتديد معه عبارة  الضمان 

 االجتماع “، وتعريف عبارة  اإلقامة االعتيادية“؛

توضيح معه متةالح  القةانون“ يف الةدول الة  هبةا أكثةر مةن نظةام  -2 
 .(445)احد ه... قانون و 

ولعةةةةل مةةةةن املستتةةةةوب إذن، ولةةةةو مةةةةن لب احلةةةةرص علةةةةى  (5)
املتعلق ببةدائل التحىلظةات، أن  1-7-1التناظر ما املبدأ التوجيه  

يةدرو يف دليةةل املمار ةة ح ةةم يتعلةق ببةةدائل اإلعة انت التىلسةةأية. 
يبةةدو مةةن الضةةرور  ت ةةريس مبةةدأ تةةوجيه  مسةةتقل  املقابةةل، ال ويف

  إن األ ةةةاليب البديلةةةة (446)شةةةروطةلبةةةدائل اإلعةةة انت التىلسةةةأية امل
ل الةةة  أحتةةةيت أعةةة ه ذات طةةةابا تعاهةةةد  وتىلةةةرتض اتىلةةةاق الةةةدو 

يهةةم كثةةأا  عندئةةةذ كةةون التىلسةةةأ  املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةةدة. وال
 غه عنه ملوافقتها على االلتزام من عدمه. املتىلق عليه ررطا  ال

 نطاق التعاويف 1-8
اةيةةة الةةواوةة يف هةةذا اجلةةزء ال ختةة  تعةةاويف اإل ةةالانت االنفر  

القوا ةد الة  هةذه اإل ةالانت وآباثوهةا القانونيةة ذوجةب يصحة 
 تنطبق  ليها.

 التعليق 
التعريةةف خيتلةةف عةةن التنظةةيم. ويتمثةةل الغةةرض الوحيةةد مةةن  (1)

التعريةةةةف يف حتديةةةةد الىلئةةةةة العامةةةةة الةةةة  ينتمةةةة  إليهةةةةا هةةةةذا اإلعةةةة ن 
 

ا يتعلةةةق لملعاهةةةدات الثنائيةةةةة،  ؛ وفيمةةة 14، الىلقةةةرة  221 ، ص A/6309/Rev.1الوثيقةةةة  
 (. 3-6-1انظر املبدأ التوجيه  

خبتةةوص  إضةةىلاء الاةةابا الثنةةائ “ علةةى التحىلظةةات، انظةةر املبةةدأ  ( 444)  
 ( من التعليق عليه.23( إىل )18والىلقرات من ) 1-7-1التوجيه  

( مةةةن التعليةةةق علةةةى 21( و)20انظةةةر بشةةةأن هةةةذا احل ةةةم الىلقةةةرتني ) ( 445)  
 .1-7-1املبدأ التوجيه  

 .4-1انظر املبدأ التوجيه   ( 446)  
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علةةى إلةةدار ح ةةم يناةةو  مالقةةا   ذاك. ل ةةن هةةذا التتةةنيف ال أو
مسةةبق بشةةةأن لةةةحة اإلعةةة انت قيةةد البحةةةث  قةةةد ي ةةةون الةةةتحىلظ 

غةةأ جةةائز، ل نةةه يظةةل حتىلظةةا  مةةى كةةان ماابقةةا  للتعريةةف  أو جةةائزا  
ي ةون الةتحىلظ حتىلظةا  إذا   املتىلق عليه. وعلى النقيز من ذلك، ال

يل  املعةايأ املةذكورة يف هةذه املبةادئ التوجيهيةة، ل ةن هةذا  كان ال
لضةةةةرورة أن ت ةةةةون هةةةةذه اإلعةةةة انت لةةةةحيحة )أو غةةةةأ يعةةةةين ل ال

نون الةدويل األ ةرى. وينابةق هةذا لحيحة( مةن منظةور قواعةد القةا
مي ةةةن تتةةةور أن ت ةةةون غةةةأ  أيضةةةا  علةةةى اإلعةةة انت التىلسةةةأية، إذ

ُتتةةةن يف  ألهنةةةا ل لةةةحيحة إمةةةا ألهنةةةا تغةةةأ مةةةن طبيعةةةة املعاهةةةدة أو
 .(448)، إ (447)الوقت املالوب

تحديةةةد الةةةدقيق لابيعةةةة اإلعةةة ن  ذلةةةك، فةةةإن ال وعةةة وة علةةةى   (2)
تابيةةق نظةةام قةةانون معةةني، فضةة   عةةن  غةةه عنةةه ل  يعةةد رةةرطا  أوليةةا  ال 

مي ن احل م على لحة لك   تقييم لحة اإلع ن، وهو األهم. وال 
بعةةةد   عةةةدم لةةةحته وتقةةةدير نااقةةةه القةةةانون وحتديةةةد آاثره إال  معةةةني أو 

مشروط(. ل ن هذه   أو تعريىله أبنه حتىلظ )أو إع ن تىلسأ  بسيط  
ريةةةف الةةةذ   تتةةةأثر فيمةةةا عةةةدا ذلةةةك هبةةةذا التع  التةةةحة وتلةةةك اآلاثر ال 

 .يرتتب عليه  وى إعمال القواعد الواجبة التابيق  ال 
فعل   بيل املثال، إن كةون الةتحىلظ قةد لةين  عنةد التوقيةا   (3)

املوافقةة   قبوهلةا أو  إقرارهةا رمسيةا  أو  التتةديق عليهةا أو  على معاهةدة أو 
همةةن جانةةب  دولةةة عنةةد تقةةدميها إرةةعارا    االنضةةمام إليهةةا أو  أو عليهةةا  

املبةةةةدأ    مةةةةن   1الىلقةةةةرة    ل  فةةةةة يف معاهةةةةدة“ )علةةةةى النحةةةةو الةةةةوارد يف 
إن   يعةةين أن هةةذا الةةتحىلظ لةةحيح للضةةرورة؛ إذ  ( ال 1-1التةةوجيه   

لحته تتوقف على ا تيىلائه الشروط ال  يىلرضها قةانون التحىلظةات  
مةةةةةن    19لشةةةةةروط املىلروضةةةةةة يف املةةةةةادة   ةةةةةيما ا  علةةةةةى املعاهةةةةةدات، وال 
كر ةةت يف   أن اللجنةةة، إذ  . كمةةا 1986و   1969اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   

املمار ةةةةةة املسةةةةةتقرة املتمثلةةةةةة يف    1-1مةةةةةن املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه     2الىلقةةةةةرة  
تقتةةةةد البتةةةةة الىلتةةةةل يف لةةةةحة حتىلةةةةظ   التحىلظةةةةات  الشةةةةاملة“، ال 

كهةةذا يف حالةةة بعينهةةا، حيةةث يتوقةةف ذلةةك علةةى مضةةمون الةةتحىلظ  
و  وعلى السياق الذ  لين فيه؛ والغرض الوحيةد مةن هةذا املشةروع هة 

إظهةةةار أن اإلعةةة ن االنىلةةةراد  املتسةةةم هبةةةذا الاةةةابا ميثةةةل حتىلظةةةا  فعةةة    
 وأنه بتىلته هذه  اضا للنظام القانون للتحىلظات. 

و القواعةةةةةد الةةةةة  تنابةةةةةق ه... “ الةةةةة  يشةةةةةأ إليهةةةةةا املبةةةةةدأ  (4)
يف  اعد ذات التلة الواردةه ، قبل كل ر ء، القو   8-1التوجيه   

، وبتةىلة أعةم القواعةد 1986و 1978و 1969اتىلاقيات فيينا ألعةوام 
العرفيةةة املنابقةةة علةةى التحىلظةةات وعلةةى اإلعةة انت التىلسةةأية الةة  
يهةةةدف دليةةةل املمار ةةةة هةةةذا إىل تةةةدوينها وتاويرهةةةا التةةةدرجي  وفقةةةا  

األ ةرى الة  لوالية اللجنة، والقواعد املتتلة لإلع انت االنىلرادية 
لملعاهةةةةدات قةةةةد تتةةةةوغها الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة فيمةةةةا يتتةةةةل 

 تد ل يف نااق دليل املمار ة. ول نها ال
__________ 

قد تثور هذه املش لة علةى األرجةح فيمةا خيةز اإلعة انت التىلسةأية   ( 447)  
 (. 4-1املشروطة )انظر املبدأ التوجيه  

تنابق امل حظة نىلسها، بابيعة احلةال، علةى اإلعة انت االنىلراديةة  ( 448)  
 .5-1  ف التحىلظات واإلع انت التىلسأية املذكورة يف الىلرع 

وبوجةةه أعةةم، فةةإن مجيةةا املبةةادئ التوجيهيةةة الةةواردة يف دليةةل  (5)
 مي ن قراءهتا وفهمها بتورة منىلتلة. املمار ة مرتاباة وال

 اإلجراءات -2
 هبا شك  التحفظات واإلخطاو 2-1
 شك  التحفظات 2-1-1

 تتايةا.جيب ان يصاغ التحفع   
 التعليق 

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا لعةةةام   23مةةةن املةةةادة  1مبقتضةةةى الىلقةةةرة  (1)
،  جيةةب أن يوضةةا الةةتحىلظ ه...  كتابةةة، وأن يبلةةن 1986و 1969

إىل الةةةةدول املتعاقةةةةدة هواملنظمةةةةات املتعاقةةةةدة  وإىل الةةةةدول األ ةةةةرى 
  الةةةة  حيةةةةق هلةةةةا أن تتةةةةبح أطرافةةةةا  يف هواملنظمةةةةات الدوليةةةةة األ ةةةةرى

أول هةذين الشةةرطني؛  1-1-2ويغاةة  املبةدأ التةةوجيه   املعاهةدة“.
 .5-1-2الشرط الثان، فيتناوله املبدأ التوجيه   أما
وعلةةةى الةةةرغم مةةةن أن رةةةرط الشةةة ل ال تةةةايب غةةةأ مةةةدرو يف  (2)

، وأن كلمةةةةة  إعةةةة ن“ الةةةةواردة فيةةةةه (449)تعريةةةةف التحىلظةةةةات نىلسةةةةه
يسةةبق  وال تابيةةة، فإنةةه لسةةواء إىل اإلعةة انت الشةىلوية حتيةل علةةى ال

أن كةةةةةان هةةةةةذا الشةةةةةرط موضةةةةةا رةةةةةك  ةةةةة ل األعمةةةةةال التحضةةةةةأية 
التعليق ا تام  للجنة القانون الةدويل علةى  . ويف(450)التىلاقي  فيينا

، وألةبح 18كان يش ل آنذاك الىلقرة األوىل مةن مشةروع املةادة  ما
 مةةن 1969قيةةة فيينةةا لعةةام اتىلامةةن  23مةةن املةةادة  1فيمةةا بعةةد الىلقةةرة 

رب رةةةرط التةةةيغة ال تابيةةةة  دون أ  تغيةةةأ بتةةةدد هةةةذه النقاةةةة، اعتةةةُ
 .(451)للتحىلظ مسألة بديهية

وكةةةان ذلةةةةك هةةةةو الةةةرأ  الةةةةذ  أعةةةةرب عنةةةه املقةةةةرر ا ةةةةاص،  (3)
اقةةرتح يف تقريةةره األول عةةن قةةانون  ، إذ1950السةةيد بريةةريل، يف عةةام 

  10دة املامن  2املعاهدات التيغة التالية للىلقرة 
عاهةةةدة علةةةى أمةةةر اةةةالف، جيةةةب أن يوثةةةق نةةةز الةةةتحىلظ املقةةةرتح  تةةةنز امل  مةةةا ل  

بةةنىلس   أن يبلةةن رمسيةةا   نتةةوص تلةةك املعاهةةدة، أو  علةةى املعاهةةدة إىل جانةةب نةةز أو 
 . ( 452) تبلن هبا نسخة من لك قبوهلا  الاريقة ال  يبلن هبا لك قبول املعاهدة أو 

__________ 
الةذ  يةدمج التعةاريف الةواردة يف الىلقةرة  1-1انظر املبدأ التةوجيه   ( 449)  

) ( مةةةن 1والىلقةةةرة  1986و 1969مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا لعةةةام   2)د( مةةةن املةةةادة 1
، اجمللةةد الثةةان 1998حوليةةة ؛ وانظةةر أيضةةا  1978مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  2ادة املةة 

 .205-201 )اجلزء الثان(، ص
“ :Vienna  1969A. Pellet and W. Schabas  انظةةر أيضةةا   ( 450)  

Convention. Article 23: Procedure regarding reservations” in Corten 

and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties… 

(footnote 30 above), p. 598, para. 16. 
، /1Rev./6309Aة ، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة 1966حوليةةةةةةةةةة انظةةةةةةةةةر  ( 451)  
 .208 ص
 .239 ، ص.23/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1950حولية  ( 452)  
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كةان مةن اعةرتاض  ال مةاول يثر هذا االقةرتاح أ  اعةرتاض )إ (4)
ق“(  ةةةةةةة ل املناقشةةةةةةةات الةةةةةةة  دارت يف عةةةةةةةام علةةةةةةةى   كلمةةةةةةةة  يوثةةةةةةةَّ
تُتنةةاول مةةن جديةةد  ، غةةأ أن مسةةألة رةة ل التحىلظةةات ل(453)1950
يف التقريةةةةةر األول عةةةةةن قةةةةةةانون املعاهةةةةةدات الةةةةةةذ  أعةةةةةده املقةةةةةةرر  إال

مةن  2. فبمقتضةى الىلقةرة 1956ا اص، السيد فيتزموريس، يف عةام 
 2أللةةل املبارةةر للىلقةةرة  اقرتحهةةا والةة  تعةةد الةة ا 37 مشةةروع املةةادة

  1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   23احلالية من املادة 
تةةةةدون  جيةةةةب أن تقةةةةدم التحىلظةةةةات يف إطةةةةار رمسةةةة  وأن تُقةةةةرتح كتابةةةةة، أو 

 .(454)للمؤمتر ه...  يف احملضر الرمس  ل جتماع أو بتورة ما
ول عةةةةةةةن قةةةةةةةانون ، يف أعقةةةةةةةاب التقريةةةةةةةر األ1962ويف عةةةةةةةام  (5)

، (455)املعاهةةدات الةةذ  أعةةده املقةةرر ا ةةاص، السةةأ وىلةةر  والةةدوك
 تناولت اللجنة هذا املوضوع للتىلتيل 

 جيب أن تقدم التحىلظات كتابة، وجيوز أن تتاغ  
يف الوثيقةةةةةة  عنةةةةةد اعتمةةةةةاد نةةةةةز املعاهةةةةةدة، إمةةةةةا يف املعاهةةةةةدة نىلسةةةةةها أو ‘1’ 

ر عنةةةةد يف أ  لةةةةك حيةةةةر  ا تاميةةةةة للمةةةةؤمتر الةةةةذ  اعتمةةةةد املعاهةةةةدة، أو
 اعتماد املعاهدة؛ أو

 عند التوقيا على املعاهدة يف تريخ الحق؛ أو ‘2’ 
القبةةةةةةةول  االنضةةةةةةةمام أو إيةةةةةةةداع لةةةةةةة وك التتةةةةةةةديق أو عنةةةةةةةد تبةةةةةةةادل أو ‘3’ 

يف أيةةةة وثيقةةةة  يف حمضةةةر رمسةةة  أو يف التةةةك نىلسةةةه أو املوافقةةةة، إمةةةا أو
 .(456)أ رى ترفق للتك املذكور

 .(457)للجنة بتدد هذا احل مبني أعضاء اول جتر مناقشات تذكر 
اقرتحتةةةةةةةا  تبسةةةةةةةيط  (458)ومتارةةةةةةةيا  مةةةةةةةا موقةةةةةةةف ح ةةةةةةةومتني (6)

، اقةرتح السةأ وىلةر  والةدوك، يف (459)األح ام اإلجرائيةة نوعةا  مةا“
 القراءة الثانية، ليغة أبسط ب ثأ، ه  

__________ 
، 1950حزيران/يونيةةةه  23، 53، اجمللةةةد األول، اجللسةةةة 1950حوليةةةة  ( 453)  
 .92و 91 ص
 .115 ، ص.011/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1956حولية  ( 454)  
 31 ، ص/144/4CN.A، اجمللةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةةةة 1962حوليةةةةةةةةةةةة  ( 455)  
 .60 يليها، و الة ص وما
؛  18)أ( مةةةةةةةةن مشةةةةةةةةروع املةةةةةةةةادة  2، الىلقةةةةةةةةرة  176 املرجةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةه، ص  ( 456)  

؛ وانظةةر  180 ول طةة ع علةةى التعليةةق علةةى هةةذا احل ةةم، انظةةر املرجةةا نىلسةةه، ص 
 . 1-2-2( من التعليق على املبدأ التوجيه   5( و) 4أيضا  الىلقرتني ) 

  4  -أاير/مةةايو    25)   656إىل    651ت مةةن  انظةةر احملاضةةر املةةوجزة للجلسةةا  ( 457)  
. وانظةةر مةةا ذلةةك  179-139 ، اجمللةةد األول، ص 1962يةةة  حول (،  1962حزيران/يونيةةه  

، املرجةةةةا نىلسةةةةه،  1962أاير/مةةةةايو   28،  652م حظةةةةات السةةةةيد كا ةةةةرتين )اجللسةةةةة  
، املرجةةةةةا  1962حزيران/يونيةةةةةه    4،  656( والسةةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةةدوك )اجللسةةةةةة  148 ص 

 .( أدانه 8؛ وانظر أيضا  الىلقرة ) ( 179-175 نىلسه، ص 
الةةدامنرك والسةةويد )انظةةر التقريةةر الرابةةا عةةن قةةانون املعاهةةدات الةةذ   ( 458)  

 A/CN.4/177، اجمللةد الثةان، الوثيقةة 1965حوليةة أعده السةأ وىلةر  والةدوك، 
 (.47و 46 ، صAdd.1-2و

 .13، الىلقرة 53 املرجا نىلسه، ص ( 459)  

دم حتىلةةةةةظ بعةةةةد اعتمةةةةاد نةةةةةز وإذا جيةةةةب أن تقةةةةدم التحىلظةةةةةات كتابةةةةة .   قةةةةُ
ي ةن  إىل الةدول املهتمةة األ ةرى إن ل يبلن إىل الوديةا، أون املعاهدة، وجب أ

 .(460)مثة وديا

مةةةةن  23مةةةةن املةةةةادة  1وهةةةةذا املشةةةةروع هةةةةو األلةةةةل املبارةةةةر للىلقةةةةرة 
 اتىلاقي  فيينا.

دلت، فةةةةإن أاي  مةةةةن اللجنةةةةة (7)  (461)وإذا كانةةةةت لةةةةيغته قةةةةد عةةةةُ
 (462)1969-1968مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات لعةام   أو
ُيضةةةةف  ا قةةةةط موضةةةةا التسةةةةا ل رةةةةرط الشةةةة ل ال تةةةةايب. ولضةةةة ي ل

السةةةيد رويةةةرت، املقةةةرر ا ةةةاص املعةةةين بقةةةانون املعاهةةةدات بةةةني الةةةدول 
املشةاركون  أكثةر، أو بني منظمتني دوليتني أو واملنظمات الدولية أو

يف مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون املعاهةةةدات بةةةني الةةةدول واملنظمةةةات 
، أ  توضةةةيح، 1986ت الدوليةةةة لعةةةام امةةة فيمةةةا بةةةني املنظ الدوليةةةة أو

يقرتحوا أ  تغيأات بشأن هذه النقاةة. وللتةايل، فةإن األعمةال  ول
 التحضأية تبني وجود إمجاع واضح يف هذا الشأن.

ومي ةةةن تىلسةةةأ ذلةةةك بسةةةهولة. فقةةةد ُكتةةةب يف هةةةذا الشةةةأن  (8)
 يل    ما

و يف  ر د التحىلظات ه  إع انت رمسية. ورغم أن ررط لوغها كتابةة غةأ مة  
مةن اتىلاقيةة    23مةن املةادة    1تعريىلها نىلسه، فإنةه يبةدو، ا ةتنادا  إىل أح ةام الىلقةرة  

فيينةةةا، رةةةرطا  مالقةةةا . وقةةةد ألةةةبح تةةةزامن اتلةةةف األفعةةةال املتعلقةةةة لملوافقةةةة علةةةى  
مي ةةن أن يتنةةاهى الةةتحىلظ   أقةةل رةةيوعا  يف الوقةةت احلاضةةر، وللتةةايل ال  معاهةةدة مةةا 

حقبةةة تشةةةهد إجةةراءات متباينةةةة بشةةةأن   راف. ويف طةةة املقةةدم رةةةىلواي  إىل علةةم كةةةل األ 
لوغ املعاهدات، يتبح من الضرور  تقدمي التحىلظات كتابة حى يتأتى للوديا  

مي ةن   تسجيلها واإلرعار هبا، بيث تتبح كل الدول املهتمة علةى علةم هبةا. فة  
ن. ولةةةن  التتةةةرف بنةةةاء  علةةةى حتىلةةةظ ل  ي ةةةون إبم ةةةان الةةةدول األ ةةةرى أن تعةةةرب   يبلةةةّ

 .  ( 463) اعرتاضها عليه  عن قبوهلا ملثل هذا التحىلظ أو  لراحة  

ومةةةا ذلةةةك، فةةةإن السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك، يف معةةةرض اإلجابةةةة   (9)
علةةى  ةةؤال طرحةةه السةةيد طبيةة  أثنةةاء مناقشةةات دارت  ةة ل اجللسةةة  

يسةتبعد متامةا  ف ةرة  التحىلظةات   ، ل 1962الرابعة عشرة للجنةة يف عةام  
__________ 

 .1، الىلقرة 20 املرجا نىلسه، مشروع املادة ( 460)  
انظةةةةر الةةةةنز النهةةةةائ  ملشةةةةاريا املةةةةواد املتعلقةةةةة بقةةةةانون املعاهةةةةدات،  ( 461)  

)مشةةروع املةةادة  208 ، صA/6309/Rev.1 ، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة1966حوليةةة 
 (.1، الىلقرة 18
  (462 ) Official Records of the United Nations Conference on the See 

Law of Treaties, First and Second Sessions… (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), the Report of the Committee of the Whole on its 

work at the first session of the Conference (A/CONF.39/14), pp. 138–139, 

paras. 190–196. 
  (463 ) ee (s Reservations and Interpretative Declarations…Horn, 

footnote 25 above), p. 44; see also L. Lijnzaad, Reservations to UN 

Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 

1995, p. 50. 
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تعلةق يف املقةام األول مبسةألة لةوغ  الشىلوية“. بيد أنه رأى أن األمةر  ي 
د املعاهةةةةدة، وهةةةة  مسةةةةألة تتناوهلةةةةا الىلقةةةةرة  التحىلظةةةةات يف وقةةةةت اعتمةةةةا 

“، وأن رةةرط التأكيةةد الرمسةة   مةةن رةةأنه  2 ‘ مةةن الىلقةةرة 1الىلرعيةةة )أ(’ 
 . ( 464) أن يسهم إىل حد كبأ يف حل املش لة، على أية حال“ 

ىلظةةات يف  ويف هنايةةة األمةةر، فةةإن الاريقةةة الةة  تتةةاغ هبةةا التح  ( 10) 
د التحىلظةات رمسيةا   كية دام جيةب أت  البداية ليست ذات أوية كبةأة مةا 

رةةك أنةةه جيةةةب   وقةةت التعبةةأ النهةةائ  عةةن املوافقةةةة علةةى االلتةةزام. وال 
  1986و   1969مةن اتىلةاقي  فيينةا لعةام     23من املادة    1تىلسأ الىلقرة 

علةةى هةةذا النحةةو يف ضةةوء األعمةةال التحضةةأية  إن الشةة ل ال تةةايب  
   عندما ي ون لوغ التحىلظ بتىلة هنائية، أ   ون ضروراي  إال ي   ال 

عنةةد التوقيةةا علةةى املعاهةةدة إذا كانةةت هةةذه األ ةةأة تةةنز  )أ( 
إذا كان التوقيا يعين التعبأ عن املوافقةة النهائيةة  ، أو(465)على ذلك

  ؛(466)على االلتزام )اتىلاق يف ر ل مبسط(
ولةةةةة يف مجيةةةةا احلةةةةاالت األ ةةةةرى، عنةةةةدما تعةةةةرب الد و)ب( 
 .(467)االلتزام علىاملنظمة الدولية عن موافقتها  أو
إذا كةةةةان مي ةةةةن لةةةةوغ  بيةةةةد أن اللجنةةةةة تةةةةرى أن مسةةةةألة مةةةةا (11)

الةةةةةتحىلظ، يف البدايةةةةةة، بتةةةةةةورة رةةةةةىلوية هةةةةة  مسةةةةةةألة مي ةةةةةن تركهةةةةةةا 
يرتتةةةةب علةةةةى  ، ال(468)مىلتوحةةةةة. ف مةةةةا قةةةةال السةةةةيد وىلةةةةر  والةةةةدوك

علةةةى أيةةةة اجلةةةواب أ  أثةةةر عملةةة   يظةةةل إبم ةةةان الاةةةرف املتعاقةةةد، 
لتةةاريخ الةةذ  يعةةرب فيةةه عةةن موافقتةةه حةةال، أن يتةةوغ حتىلظةةا  حةةى ا

علةةةى االلتةةةزام؛ وللتةةةايل، حةةةةى وإن كةةةان إع نةةةه الشةةةىلو  األلةةةةل  
مي ةةن اعتبةةاره حتىلظةةا  حقيقيةةا ، فةةإن  التأكيةةد“ الةةذ  يتةةدر يف  ال

 إطار األجل الزمين املقرر ي ون مبثابة لوغ للتحىلظ.
 التحفظات تعلي  2-1-2

اإلمكةةةةان، إىل األسةةةةباب يشةةةةري الةةةةتحفع، يقةةةةدو   ان ينب ةةةة  
 الدا ية إىل  وغه.

 التعليق 
اتىلاقيتةا   ال تىلرض أعمال اللجنةة بشةأن قةانون املعاهةدات وال  (1)

املنظمةةة   آب ةةر علةةى الدولةةة أو  بشةة ل أو   1986و   1969فيينةةا لعةةام   
أن توضةةةةح األ ةةةةباب الةةةة    الدوليةةةةة الةةةة  تتةةةةوغ حتىلظةةةةا  أن تعللةةةةه أو 

__________ 
، 1962حزيران/يونيةةه  18، 663، اجمللةةد األول، اجللسةةة 1962حوليةة  ( 464)  
الةةة  أبةةةداها السةةةيد بريةةةريل يف عةةةام  حظةةةة. انظةةةر أيضةةةا  امل 34، الىلقةةةرة 223 ص

   يوافةةةق السةةةيد بريةةةريل علةةةى أن الةةةتحىلظ جيةةةب أن يقةةةدم بتةةةورة رمسيةةةة، 1950
، اجمللد 1950حولية ول ن مي ن إع نه بتورة غأ رمسية   ل املىلاوضات“ )

 .(19، الىلقرة 91 ، ص53األول، اجللسة 
 .3-2-2انظر املبدأ التوجيه   ( 465)  
 .2-2-2وجيه  انظر املبدأ الت ( 466)  
 .1-2-2انظر املبدأ التوجيه   ( 467)  
 ( أع ه.8انظر الىلقرة ) ( 468)  

تعةةديل األثةةر القةةانون لةةبعز   أنةةه مةةن الةة زم ا ةةتبعاد أو جتعلهةةا تةةرى  
عاهةدة ك ةل  األثر القانون للم  األح ام ال  تنز عليها املعاهدة، أو 

يشة ل إذا    ليل التحىلظةات ال يتعلق ببعز اجلوانب احملددة. فتع  فيما 
 .فيينا  ررطا  من رروط لحتها يف إطار نظام 

تةةة وك التعاهديةةةة، غةةأ أن الةةةدول تُلةةةز م، يف إطةةار بعةةةز ال (2)
األ ةةباب الةة  دعتهةةا إىل لةةوغها. ويتمثةةل بتعليةةل حتىلظاهتةةا ورةةرح 

 ابقا ( من االتىلاقية   64)املادة    57أحد أبرز األمثلة اجللية يف املادة  
 يل   ة حلقوق اإلنسان ال  تنز على مااألوروبي
عنةد إيةداع لةك  جيوز ل ل دولة، عند التوقيا على هذه االتىلاقية أو -1 
تةةةديق عليهةةةا، أن تتةةةدر حتىلظةةةا  بشةةةأن ح ةةةم معةةةني مةةةن أح ةةةام االتىلاقيةةةة الت

ي ةةون أحةةد القةةوانني السةةارية آنةةذاك يف إقليمهةةا يتنةةا  وذلةةك احل ةةم.  ابقةةدر مةة 
 جيوز إلدار حتىلظات ذات طابا عام. دة، الومبوجب أح ام هذه املا

يتضةةةةةةمن كةةةةةةل حتىلةةةةةةظ يتةةةةةةدر مبوجةةةةةةب هةةةةةةذه املةةةةةةادة عرضةةةةةةا  مقتضةةةةةةبا   -2 
 ين.املع للقانون 

ويف إطار هذا النظام الذ  يش ل دون أدىن رك قاعدة ختتيز 
للنسةةبة للقواعةةد العامةةة للقةةانون الةةدويل، متثةةل اإلرةةارة إىل القةةانون 

حقيقيةةةا  لتةةةحة أ  حتىلةةةظ علةةةى الةةةذ  يسةةةتند إليةةةه الةةةتحىلظ رةةةرطا  
االتىلاقية األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان. فقةد اعتةربت احمل مةة األوروبيةة 

 57من املادة  2الشهأة أن الىلقرة    بليلوسقضية    حلقوق اإلنسان يف
 ةةابقا (  ال تتضةةمن جمةةرد إلةةزام رةة ل ، بةةل تةةنز علةةى  64)املةةادة 

بتقةةةةةةدمي تعليةةةةةةل . ورأت احمل مةةةةةةة أن اإللةةةةةةزام (469)رةةةةةةرط جةةةةةةوهر “
لألطةةةراف املتعاقةةةدة األ ةةةرى وهليئةةةات  -تىلسةةةأ  يةةةوفر ضةةةمانة  أو

ح ةةام الةة  أبن يقتتةةر الةةتحىلظ علةةى األ -االتىلاقيةةة بوجةةه  ةةاص 
. ويرتتةةةب علةةةى عةةةدم (470)ا ةةةتبعدهتا الدولةةةة املعنيةةةة بشةةة ل لةةةريح“

 .(471)احرتام ررط التعليل )أو التىلسأ( هذا عدم لحة التحىلظ
مي ةةةن للتأكيةةد، وفقةةا  للقواعةةد العامةةةة   ه ال وعلةةى الةةرغم مةةن أنةة  (3)

للقةةةانون الةةةدويل، ربةةةط هةةةذه النتيجةةةة التةةةارمة بعةةةدم تقةةةدمي تعليةةةل، فةةةإن  
مةةةن أ ةةةباب وفوائةةةد    1988احمل مةةةة األوروبيةةةة يف عةةةام    أرةةةارت إليةةةه  مةةةا 

لتعليةةل التحىلظةةات قابةةل للتابيةةق علةةى مجيةةا املعاهةةدات ويسةةر  علةةى  
مةةةةن املىليةةةةد تشةةةةجيا تعليةةةةل    مجيةةةةا التحىلظةةةةات. وهلةةةةذا رأت اللجنةةةةة أنةةةةه 

التحىلظةةات مةةن دون التعبةةأ عنةةه بولةةىله التزامةةا  قانونيةةا . ولةةياغة املبةةدأ  
يتجلةةى يف ا ةةتخدام الىلعةةل   علةةى حنةةو مةةا   التةةوجيه  لةةياغة  غةةأ ملزمةةة، 

 للتزام قانون.    ينبغ “، توضح أن األمر يتعلق إبجراء مستتوب ال 
جةراء  إضةافيا  يزيةد مةن  وال يش ل التعليل )اال تيار  للتةايل( إ  (4)

لةةةةةعوبة لةةةةةوغ التحىلظةةةةةات، ل نةةةةةه يشةةةةة ل و ةةةةةيلة مىليةةةةةدة لتةةةةةاحب  
املعنيةة علةى حةد    هيئةات الرلةد  التحىلظ وللةدول واملنظمةات الدوليةة أو 

__________ 
  (469 ) (see  1988April  29, Judgment of Belilos v. Switzerland

footnote 192 above), para. 59. 
  (470 ) .dIbi. 
  (471 ) 60 , para.Ibid.. 
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 ةةةواء للوفةةةاء مبسةةةؤولياهتا علةةةى حنةةةو فعةةةال. فالتعليةةةل يسةةةمح لتةةةاحب  
األ ةباب الة  دعتةه  التحىلظ أبن يعرب عن رأيه وأبن يوضح ليس فقةط  

فيها )ول ن ليس على  ةبيل احلتةر( اإلرةارة   مبا   -غ التحىلظ  إىل لو 
مةةةةةن   إىل عقبةةةةةات القةةةةةانون الةةةةةدا ل  الةةةةة  قةةةةةد جتعةةةةةل مةةةةةن التةةةةةعب أو 

ول ةةةن أن يقةةةدم    -تابيةةةق احل ةةةم الةةةذ  يتعلةةةق بةةةه الةةةتحىلظ    املسةةةتحيل 
أيضةةةةةا  معلومةةةةةةات مىليةةةةةةدة يف احل ةةةةةةم علةةةةةةى لةةةةةةحة الةةةةةةتحىلظ. وينبغةةةةةة   

يم لةةةةحة حتىلةةةةظ مةةةةن  ذهةةةةان يف هةةةةذا التةةةةدد أن تقيةةةة يغيةةةةب عةةةةن األ  أال 
 . أيضا  على عاتق لاحب هذا التحىلظ   يقا التحىلظات  

وفضةةة   عةةةن ذلةةةك، فةةةإن األ ةةةباب والتىلسةةةأات الةةة  يقةةةدمها   ( 5) 
قيةيم  احب التحىلظ تيسر أيضةا  مهمةة ال يةاانت األ ةرى املختتةة بت ل 

املنظمةةةات الدوليةةةة األ ةةةرى املعنيةةةة   فيهةةةا الةةةدول أو  لةةةحة الةةةتحىلظ، مبةةةا 
تابيقهةا وهيئةات   ات امل لىلةة بتىلسةأ املعاهةدة أو وهيئات تسةوية املنازعة 

رلةةد املعاهةةدات. ويشةة ل تعليةةل الةةتحىلظ للتةةايل و ةةيلة مةةن الو ةةائل  
الةدول واملنظمةةات الدوليةة املتحىلظةةة للتعةاون مةةا غأهةا مةةن  الة  متل هةةا  

م  الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة وهيئةةات الرلةةد حةةى يتسةةه تقيةةي 
 . للتحىلظات تر رئيس  يف احلوار املتعلق  . فهو عن ( 472) لحة التحىلظ 

وأ  تعليةةل ورةةرح لأل ةةباب الةة  تةةدعو لةةاحب الةةتحىلظ إىل   (6)
م أيضةةةةةا  يف إقامةةةةةة حةةةةةوار مثمةةةةةر بشةةةةةأن  اعتبةةةةةار الةةةةةتحىلظ ضةةةةةروراي  يُسةةةةةه 

دوليةة املتعاقةدة،  التحىلظات بني لاحب التحىلظ والةدول واملنظمةات ال 
املنظمات   لدول أو يىليد فقط ا  وهيئة الرلد إن ُوجدت. وهذا األمر ال 

لالعةةةرتاض   الدوليةةةة املةةةدعوة إىل إبةةةداء رأيهةةةا بشةةةأن الةةةتحىلظ بقبولةةةه أو 
، ألنةةةه بتعليلةةه للةةةتحىلظ  عليةةه، بةةل يىليةةةد أيضةةا  لةةةاحب الةةتحىلظ نىلسةةه 

مي نةةه املسةةاوة يف إزالةةة الشةة وك الةة  قةةد تسةةاور رةةركاءه بشةةأن لةةحة  
 ىلاهم. تحىلظات حنو مزيد من الت توجيه احلوار املتعلق لل  حتىلظه ويف 

ظ يف املمار ةةةةة العمليةةةةة أن تعليةةةةل التحىلظةةةةات أقةةةةل  (7) وي حةةةة 
 ريوعا  من تعليل االعرتاضات. وما ذلك، توجةد يف ممار ةة الةدول
أمثلة على حةاالت  ةعت فيهةا الةدول واملنظمةات الدوليةة إىل بيةان 

ىلعةل األ باب الة  دعتهةا إىل لةوغ حتىلةظ مةن التحىلظةات. وهة  ت
توفر  ات امل ءمة احملضة، ومن   الذلك يف بعز األحيان العتبار 

مةةةن حيةةةةث  إال -تىلسةةةأاهتا عةةةوان  حمةةةددا  يف تقيةةةيم لةةةحة الةةةتحىلظ 
. ول ةةن (473)اعتبةةارات امل ءمةة هةةذهتوضةيح أن الةةتحىلظ يسةتند إىل 

__________ 
أكةةةةةةةدت اللجنةةةةةةةة هةةةةةةةذا االلتةةةةةةةزام للتعةةةةةةةاون مةةةةةةةا هيئةةةةةةةات الرلةةةةةةةد يف   ( 472)  

  بشةةةةةأن التحىلظةةةةةات علةةةةةى املعاهةةةةةدات املتعةةةةةددة   1997ا ةةةةةتنتاجاهتا األوليةةةةةة لعةةةةةام  
  9األطةةةراف الشةةةارعة، مبةةةا فيهةةةا معاهةةةدات حقةةةوق اإلنسةةةان، حيةةةث تةةةنز الىلقةةةرة  

يلةةة    تالةةةب اللجنةةةة إىل الةةةدول أن تتعةةةاون مةةةا هيئةةةات الرلةةةد   منهةةةا علةةةى مةةةا 
هةةةةذا االلتةةةةزام  (. و 109 ، اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء الثةةةةان(، ص 1997حوليةةةةة  ) ه... “  

للتعةةةاون هةةةو التةةةزام أكدتةةةه أيضةةةا  هيئةةةات معاهةةةدات حقةةةوق اإلنسةةةان الدوليةةةة يف  
)انظر تقرير اجتماع الىلريةق    2007اجتماعها السادس املشرتك بني اللجان يف عام  

 HRI/MC/2007/5, para. 19 (Recommendations ofالعامل املعين للتحىلظات   

the working group), recommendation No. 9 (a) ). 
ينابةةةةق ذلةةةةك علةةةةى حتىلةةةةظ فرنسةةةةا علةةةةى االتىلةةةةاق األورويب امل مةةةةل  ( 473)  

فيمةةا  التىلاقيةةة الفتةةات وإرةةارات الاةةرق، وهةةو الةةتحىلظ الةةذ  جةةاء فيةةه أنةةه  
مةةةةن اتىلاقيةةةةة الفتةةةةات وإرةةةةةارات  23)ب( مةةةةن املةةةةةادة  م ةةةةررا   3يتعلةةةةق للىلقةةةةرة 

يف كثةةأ مةةن األحيةةان توضةةح التىلسةةأات املتةةاحبة للتحىلظةةات إىل 
حد كبأ أ ةباب لةوغ هةذه التحىلظةات. وه ةذا، بةررت بةرلدوس 

مةةن العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة  14حتىلظهةةا علةةى املةةادة 
 والسيا ية للتعولت العملية ال  تعرتض تنىليذها 

ق عةةةدم التنىليةةةذ ال امةةةل للضةةةمانة أهنةةةا حتةةةتىلظ بةةة  مةةةة بةةةرلدوستُعلةةةن ح و  
 14)د( مةةن املةةادة 3املتعلقةةة لملسةةاعدة القضةةائية اجملانيةةة املشةةار إليهةةا يف الىلقةةرة 

مةةةن العهةةةد؛ فهةةة  علةةةى الةةةرغم مةةةن أتييةةةدها للمبةةةادئ املنتةةةوص عليهةةةا يف هةةةذه 
 تنىليةةذ مي نهةةا، بسةةبب لةةعولت التابيةةق البالغةةة، أن تضةةمن حاليةةا   الىلقةةرة، ال

 .(474)لهذا احل م لل ام

ومةةةةن األمثلةةةةة األ ةةةةرى )ضةةةةمن عةةةةدد كبةةةةأ للغايةةةةة مةةةةن السةةةةوابق(، 
قامت به ال ونغو، حيث لاغت حتىلظا ، مقرتان  بتىلسأ ماول،  ما

 من العهد نىلسه  11على املادة 
تعترب نىلسها ملزمة أبح ام  تُعلن ح ومة مجهورية ال ونغو الشعبية أهنا ال 
 ه... . 11املادة 

الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية تتنةةا   مةةن العهةةد 11إن املةةادة  
يليهةةا مةةن مةةواد املدونةةة ال ونغوليةةة لإلجةةراءات  ومةةا 386تنافيةةا  كبةةأا  مةةا املةةادة 

 21املةةةؤر   51/83املدنيةةةة والتجاريةةةة واإلداريةةةة واملاليةةةة، املسةةةتمدة مةةةن القةةةانون 
لقةةانون ل الةةى أنةةه جيةوز، يف مسةةائ. وتةةنز هةةذه األح ةام ع1983نيسةان/أبريل 

األوامةةةر املنبثقةةةة عةةةن إجةةةراءات التوفيةةةق مةةةن  ةةة ل  ا ةةةاص، إنىلةةةاذ القةةةرارات أو
احلبس وفاء  للديون بعد ا تنىلاد و ائل اإلنىلةاذ األ ةرى دون جةدوى، وذلةك 

فرنةةةك مةةةن فرن ةةةات اجلماعةةةة املاليةةةة  20 000حينمةةةا يتجةةةاوز املبلةةةن املسةةةتحق 
عامةةا  قةةد  60عامةةا  و 18ني بةة  ةةنه ملةةدين الةةذ  يةةرتاوح ا األفريقيةةة وحينمةةا ي ةةون 
 .(475)دبَّر إعساره عن  وء نية

ويف ضةةةوء املةةةزااي الواضةةةحة لتعليةةةل التحىلظةةةات والةةةدور الةةةذ    (8)
مي ةةن أن يؤديةةه هةةذا التعليةةل يف احلةةوار املتعلةةق للتحىلظةةات، ا تةةارت  

ينبغ    على أن التعليل   2-1-2اللجنة عدم النز يف املبدأ التوجيه   
هةو   كمةا   -يتجزأ منه   م ما التحىلظ نىلسه وأن ي ون جزءا  ال أن يقدَّ 

. ل ةةن ذلةةك  ( 476) يتعلةةق بتعليةةل االعرتاضةةات  عامةةة فيمةةا احلةةال بتةةورة  
مينةةةا الدولةةةة   ي ةةةن هنةةةاك مةةةا  أدىن رةةةك، وإن ل  أمةةةر مستتةةةوب بةةة  

 املنظمة الدولية من تعليل حتىلظها يف وقت الحق لتقدميه.   أو 
جيا نةةه يبةةدو مةةن املستتةةوب تشةة وفضةة   عةةن ذلةةك، ومةةا أ (9)

دام هةةذه تعليةل التحىلظةةات، فةةإن اللجنةة تةةرى أنةةه جيةب عةةدم ا ةةتخ
 

ات الضوئية املوضةوعة الارق، تعتزم فرنسا االحتىلاظ إبم انية ا تخدام اإلرار 
علةةى اجلانةةب املعةةاكس الجتةةاه السةةأ، حةةى يتسةةه هلةةا إعاةةاء إررةةادات اتلىلةةة 
عن تلك ال  تعايها اإلرةارات الضةوئية املوضةوعة علةى اجلانةب املوافةق الجتةاه 

 (.Multilateral Treaties ... (footnote 37 above), chap. XI.B.24) “السأ
  (474 ) 4IV. ., chap.Ibidان .( ظر أيضا  حتىلظ غامبياibid..) 
  (475 ) 4, chap. IV.Ibid.. 
والتعليق عليه. وعلى أ  حةال، فإنةه  9-6-2انظر املبدأ التوجيه   ( 476)  

 يتعب كثأا  التمييز بني التحىلظ وتعليله يف حالة إدراجهما يف نىلس التك.
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املمار ةةةةة كذريعةةةةة مرحيةةةةة يُلجةةةةأ إليهةةةةا لتربيةةةةر لةةةةوغ حتىلظةةةةات عامةةةةة 
)التحىلظةةةةات  2-5-1-3غامضةةةةة. فبموجةةةةب املبةةةةدأ التةةةةوجيه   أو

العامةةة(،  يتةةاغ الةةتحىلظ علةةى حنةةو يتةةيح فهةةم معنةةاه،  الغامضةةة أو
مدى توافقه بتىلة  الة ما موضوع املعاهةدة والغةرض  بغية تقييم

عليةةةةل الةةةةتحىلظ عةةةةن مالةةةةب لةةةةياغة مي ةةةةن أن يُغةةةةين ت منهةةةةا“. وال
الةةةةةةتحىلظ علةةةةةةى حنةةةةةةو يتةةةةةةيح تقيةةةةةةيم جةةةةةةوازه. فةةةةةةالتحىلظ، حةةةةةةى لةةةةةةو  

تعليل، جيةب أن ي ةون كافيةا  يف حةد ذاتةه كأ ةاس يُسةتند  ب  كان
عمليةةةة  أن يسةةةهل إليةةةه لتقيةةةيم جةةةوازه. ولةةةيس مةةةن رةةةأن التعليةةةل إال

 .(477)التقييم هذه
مةةةةن ولملثةةةةل، فةةةةإن إم انيةةةةة تعليةةةةل الةةةةتحىلظ يف أ  وقةةةةت  (10)

مي ن أن ُتستخدم من جانب لاحب التحىلظ لتعديل  األوقات ال
يُسةةتخلز مةةن  تو ةةيا ناةةاق حتىلةةظ  ةةبق أن ألةةدره. وهةةذا مةةا أو

تعةةةةديل  )حةةةةدود إم انيةةةة ا ةةةةتبعاد أو 3-3-2املبةةةدأين التةةةةوجيهيني 
 4-3-2التحىلظةةةةةةات( و عاهةةةةةةدة بو ةةةةةةائل غةةةةةةأاألثةةةةةةر القةةةةةةانون للم

 )تو يا نااق التحىلظ(.
 التا ي  ل رأ  وغ حتفع  لى الصعيد الدويل 2-1-3

وهنةةةاا ابملااوسةةةات املتبعةةةة  ةةةاةة يف املنظاةةةات الدوليةةةة  -1 
ملنظاةةةة  الوةيعةةةة للاعاهةةةدات، يفعتةةة  الشةةةخد  ةةة الا لدولةةةة او

 ةولية ل رأ  وغ حتفع:
يقةةةة تفةةةويض مطلةةةق مناسةةةبة إ ا قةةةدم هةةةذا الشةةةخد وث  ا( 
صاغ يشأشا التحفع توثيق ند املعاهدة ال  ي أ ا تااة اول ر 
املنظاةةة  لةةى االلتةةزام  ل ةةرأ التعبةةري  ةةر موافقةةة الدولةةة او او

 ابملعاهدة؛ او
__________ 

ومةةا ذلةةك، فقةةةد يسةةمح اإليضةةةاح النةةاتج عةةةن تعليةةل الةةةتحىلظ، يف  ( 477)  
ت، لعتبةار حتىلةةظ  مشة وك فيةه“ حتىلظةةا  لةحيحا . فعلةى  ةةبيل بعةز احلةاال

 بتحىلظها على اتىلاقية األمم املتحدة مل افحة املثال، أرفقت بليز التىلسأ التايل
 االجتار غأ املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية  

من االتىلاقية األطراف أبن تنظر يف إم انيةة أن تنقةل، أحةدها    8 تُلزم املادة  
 الاةرف اآل ةر، اإلجةةراءات املتعلقةة لحملاكمةات اجلنائيةةة لةبعز اجلةرائم حينمةةا  إىل 

 ا النقل يتب يف متلحة إقامة العدل بش ل  ليم. يُعتقد أن هذ 
وليس حملاكم بليز أ  ا تتاص  ارو اإلقليم، وه  للتةايل غةأ اتتةة   

ارُت بةةةت ل ت ةةةن قةةةد  علةةةى اإلطةةة ق للنظةةةر يف اجلةةةرائم املرت بةةةة يف ا ةةةارو مةةةا
جزئيةةا  دا ةةل اإلقلةةيم الةةذ  يةةد ل يف ناةةاق ا تتالةةها، وجزئيةةا   ارجةةه، مةةن 

ضةةةةةا ال تتالةةةةةها. ولإلضةةةةةافة إىل ذلةةةةةك، فةةةةةإن مبارةةةةةرة جانةةةةةب رةةةةةخز خي
الةةدعوى العامةةة مبوجةةب د ةةتور بليةةز هةة  مةةن ا تتةةاص مةةدير النيابةةة العامةةة، 

 وهو موظف مستقل غأ تبا للح ومة. 
مةن االتىلاقيةة إال تنىليةذا  حمةدودا   8ذ املةادة ولذلك، لن تستايا بليةز تنىلية   

 تسمح به أح ام د تورها وقوانينها“. بقدر ما
(Multilateral Treaties ... (footnote 37 above), chap. VI.19 .) 

ولةةةةةوال هةةةةةذا التىلسةةةةةأ ل ةةةةةان مةةةةةن الةةةةةوارد أن يُعتةةةةةرب حتىلةةةةةظ بليةةةةةز  غامضةةةةةا   
. ويبةةدو الةةتحىلظ، 2-5-1-3عامةةا “ وأن ينةةدرو يف ناةةاق املبةةدأ التةةوجيه   أو

 مقرتان  هبذا التعليل، أكثر  هولة يف الدفاع عنه.

مةةر ىةةروف اخةةرى ان قصةةد  إ ا تبةة  مةةر املااوسةةة او  ب( 
 الدول واملنظاات الدولية املعنية تان ا تباو هذا الشخد   الا 

 املنظاة الدولية هلذا ال رأ مر ةون حاجة إىل تقدمي للدولة او
 وثيقة تفويض مطلق.

يفعت  األشخاص التالون، حبكم وىائفهم وةو ةا حاجةة  -2 
إىل تقةةةدمي وثيقةةةة تفةةةويض مطلةةةق،   لةةة  لةةةدولتهم ل ةةةرأ  ةةةوغ 

 حتفع  لى الصعيد الدويل:
 ة؛وؤساء الدول ووؤساء احلكومات ووزواء اخلاوجي  ا( 
املا لةةةةون املعتاةةةةدون مةةةةر الةةةةدول لةةةةدى مةةةةؤمتر ةويل،   ب( 

 حتفع  لى معاهدة ا تفادت يف  لك املؤمتر؛ل رأ  وغ 
املا لةةةون املعتاةةةدون مةةةر الةةةدول لةةةدى منظاةةةة ةوليةةةة   ج( 
لةةةدى احةةةد األجهةةةزة التايعةةةة هلةةةا، ل ةةةرأ  ةةةوغ حتفةةةع  لةةةى  او

  لك اجلهاز؛ معاهدة ا تفادت يف تلك املنظاة او
ائاةةةة لةةةدى منظاةةةة ةوليةةةة، ل ةةةرأ البع ةةةات الدوؤسةةةاء   ة( 

مةة  يةة  الةةدول املرسةةلة للبع ةةات  ةةوغ حتفةةع  لةةى معاهةةدة اير 
 وتلك املنظاة.

 التعليق 
األرةةةةةةةةخاص واألجهةةةةةةةةزة  3-1-2حيةةةةةةةدد املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   (1)

املخةةةولني، ب ةةةم وظةةةائىلهم، لةةة حية لةةةوغ حتىلظةةةات ل ةةةم دولةةةة 
مةةن  7املةةادة  منظمةةة دوليةةة مةةا. ونتةةه مسةةتقى إىل حةةد كبةةأ مةةن أو

 .(478)1986اتىلاقية فيينا لعام 
أ  إيضةةاح  1986و 1969وال تتضةةمن اتىلاقيتةةا فيينةةا لعةةام   (2)

يتعلةةق لألرةةخاص واألجهةةزة املةةأذون هلةةم بتةةوغ حتىلةةظ  حمةةدد فيمةةا
على التعيد الدويل. بيد أن السأ وىلر  والدوك كان قد اقرتح يف 

وع مةةادة تةةنز شةةر م 1962تقريةةره األول عةةن قةةانون املعاهةةدات عةةام  
 يل   على ما
 ة، إما تتاغ التحىلظات كتاب 

يف املعاهةةةدة نىلسةةةها، وذلةةةك عةةةادة يف رةةة ل م حظةةةة تضةةةاف إىل  ‘1’ 
 توقيا ممثل الدولة املتحىلظة؛ 

أ  لةةةك  احملضةةةر أو الربوتوكةةةول أو يف الوثيقةةةة ا تاميةةةة للمةةةؤمتر أو ‘2’ 
ل تلةةةك آ ةةةر لةةةه لةةةلة لملعاهةةةدة يعةةةده ممثةةةل  للدولةةةة املتحىلظةةةة اةةةو 

 الت حية حسب األلول؛ 

__________ 
علةى نىلةس املنةوال إىل  1969مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام  7ليغت املادة  ( 478)  

ا، على ع س دليل املمار ة احلايل، ال تتعلق إال لملعاهدات حد كبأ، ول نه
 بني الدول.
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الةةةةذ  تقةةةةوم الدولةةةةة املتحىلظةةةةة مبوجبةةةةه للتتةةةةديق علةةةةى يف التةةةةك  ‘3’ 
لةةك آ ةةر  يف حمضةةر أو قبوهلةةا، أو االنضةةمام إليهةةا أو املعاهةةدة أو

القبةةةةةول تعةةةةةده السةةةةةلاة  االنضةةةةةمام أو مقةةةةةرون بتةةةةةك التتةةةةةديق أو
 .(479)املختتة يف الدولة املتحىلظة

مشةةةةروع املةةةةادة املنةةةةاظر  وكمةةةةا الحظةةةةت السةةةةويد خبتةةةةوص (3)
، فهةةةةةةذه  القواعةةةةةةد (480)ة يف القةةةةةةراءة األوىل  اعتمدتةةةةةةه اللجنةةةةةة الةةةةةةذ

اإلجرائية ه...  من األنسب أن ترد يف مدونة للممار ات املولى 
، وهذه ه  حتديدا  وظيىلة دليل املمار ة. علةى أن اللجنةة (481)هبا“
تةةرى أن مةةن املىليةةد إعةةادة إدراو مجيةةا هةةذه اإليضةةاحات يف هةةذا  ال
وز أن تةةةةةرد فيهةةةةةا لةةةةةدليل  إن التعةةةةةداد املسةةةةةهب للتةةةةة وك الةةةةة  جيةةةةة ا

 ةةةةةيما أنةةةةةه لةةةةةيس تعةةةةةدادا  حتةةةةةراي ،   يىليةةةةةد كثةةةةةأا ، ال التحىلظةةةةةات ال
يتبةةةني مةةةن اإلرةةةارة مةةةرتني إىل  لةةةك آ ةةةر“ غةةةأ التةةة وك  كمةةةا

 املذكورة لراحة.
ومثةةةة نقاةةةة واحةةةدة يلةةةزم تقةةةدمي توضةةةيح بشةةةأهنا، وهةةة  تتعلةةةق   (4)

ليس مرضيا     1962ذلك، فإن نز عام  بتاحب التك املعين. وما  
يف هةذا الشةأن. فمةا مةن رةك يف أن الةتحىلظ جيةب أن يتةوغه   متاما  

 السةةةةةةةةةلاة املختتةةةةةةةةةة يف الدولةةةةةةةةةة    ممثةةةةةةةةةل الدولةةةةةةةةةة املتحىلظةةةةةةةةةة“ أو 
إذا كانةةةةت القواعةةةةد العامةةةةة   ، ول ةةةةن السةةةةؤال هةةةةو مةةةةا ( 482) املتحىلظةةةةة“ 

حيةةةةةةدد علةةةةةةى وجةةةةةةه احلتةةةةةةر السةةةةةةلاة   للقةةةةةةانون الةةةةةةدويل تتضةةةةةةمن مةةةةةةا 
التةعيد الةدويل،  ت املخولة ل حية لةوغ حتىلظةات علةى  السلاا  أو 

 إذا كان يرتك أمر هذا التحديد للقانون الدا ل  ل ل دولة.  أو ما 
وتةةةةةرى اللجنةةةةةة أن اإلجابةةةةةة علةةةةةى هةةةةةذا السةةةةةؤال مي ةةةةةةن أن  (5)

ُتسةتخلز، علةى حةد  ةواء، مةن اإلطةار العةام التىلةاقي  فيينةا ومةةن 
 شأن.ممار ة الدول واملنظمات الدولية يف هذا ال

هةةةدف إىل تعةةةديل األثةةةر القةةةانون  فةةةالتحىلظ، ب ةةةم تعريىلةةةه، ي  (6)
ألح ام املعاهدة يف الع قات بني األطراف؛ ورغةم ورود الةتحىلظ يف  
لك مستقل عةن املعاهةدة، فإنةه جةزء مةن جمموعةة نتةوص املعاهةدة  
وميةةةارس أتثةةةأا  مبارةةةرا  علةةةى التزامةةةات كةةةل طةةةرف مةةةن األطةةةراف. فهةةةو  

 نه يةؤثر  وك( ال  تت ون منها املعاهدة، ول ميس التك )أو الت   ال 
هةةذه الظةةروف، يبةةدو مةةن املناقةة    مبارةةرة علةةى عمةةل املعاهةةدة. ويف 

واحلتم  أن تتةاغ التحىلظةات بةنىلس الشةروط الة  تتةوغ هبةا الدولةة  

__________ 
، اجمللةد الثةان، الوثيقةة 1962يةة حول)أ(، 3، الىلقرة 17مشروع املادة  ( 479)  

A/CN.4/144وقد اكتىلى السأ وىلر  والدوك، يف تعليقه، لإلرارة 60 ، ص .
 (.66 رجا نىلسه، صإىل أن هذا احل م  ال يبدو أنه يستدع  تعليقا “ )امل

، /5209A)أ(، املرجةةةا نىلسةةةه، الوثيقةةةة 2، الىلقةةةرة 18مشةةةروع املةةةادة  ( 480)  
 .176 ص
ا عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده املقةةةرر ا ةةةاص، التقريةةةر الرابةةة  ( 481)  

 A/CN.4/177، اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة 1965حوليةةةةةة السةةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةةدوك، 
 .47 ، صAdd.1-2و

 أع ه.( 2انظر الىلقرة ) ( 482)  

املنظمة الدولية موافقتها على االلتزام. وليس هةذا جمةاال  يسةتند فيةه   أو 
 الدا لية.  القانون الدويل كليا  إىل القوانني 

 1986و 1969مةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةا لعةةةةام   7وتةةةرد يف املةةةةادة  (7)
أدىن رةةك  أح ةةام دقيقةةة ومىلتةةلة بشةةأن هةةذه النقاةةة تع ةةس بةة 

  1986القانون الوضع  يف هذا اجملال. فبحسب نز اتىلاقية عام 
توثيةةةق نةةةز معاهةةةدة  يعتةةةرب الشةةةخز ممةةةث   لدولةةةة لغةةةرض اعتمةةةاد أو -1 
 رضا الدولة لالرتباط لملعاهدة لغرض اإلعراب عن  أو

 إذا أبرز هذا الشخز وثيقة تىلويز مالق منا بة؛ أو )أ( 

مةةةةةةن ظةةةةةةروف أ ةةةةةةةرى أن قتةةةةةةد الةةةةةةةدول  إذا تبةةةةةةني مةةةةةةن املمار ةةةةةةةة أو )ب( 
واملنظمةةةات الدوليةةةة املعنيةةةة ههةةةو  أن تعتةةةرب هةةةذا الشةةةخز ممةةةث   للدولةةةة هلةةةذه 

 األغراض بدون حاجة إىل إبراز وثيقة تىلويز مالق.

دوهلم ب ةم وظةائىلهم وبةدون حاجةة يعترب األرخاص التالون ممثلةني لة  -2 
 إىل إبراز وثيقة تىلويز مالق 

ر  ةةةاء الةةةدول، ور  ةةةاء احل ومةةةات، ووزراء ا ارجيةةةة، لغةةةرض القيةةةام  )أ( 
 جبميا األعمال املتتلة بعقد معاهدة ه... ؛

اد املمثلةةون املعتمةةدون مةةن قبةةل الةةدول لةةدى مةةؤمتر دويل لغةةرض اعتمةةة  )ب( 
 .ه.. ؛ نز معاهدة

أحةةد األجهةةزة  ن املعتمةةدون مةةن الةةدول لةةدى منظمةةة دوليةةة أواملمثلةةو  )و( 
 ذلك اجلهاز؛ التابعة هلا، لغرض اعتماد نز معاهدة دا ل تلك املنظمة أو

ر  ةةةاء البعثةةةات الدائمةةةةة لةةةدى منظمةةةةة دوليةةةة، لغةةةةرض اعتمةةةاد نةةةةز  )د( 
 مة.من قبلها وتلك املنظ املعتمدون معاهدة بني الدول 

ة دوليةةةةة لغةةةةرض اعتمةةةةاد نةةةةز معاهةةةةدة يعتةةةةرب الشةةةةخز ممةةةةث   ملنظمةةةة  -3 
 لغرض اإلعراب عن رضا تلك املنظمة لالرتباط لملعاهدة  توثيقه، أو أو

 إذا أبرز هذا الشخز وثيقة تىلويز مالق منا بة؛ أو )أ( 

إذا تبني من الظروف أن قتد الدول واملنظمات الدولية املعنية ههو   )ب( 
للمنظمةةةة هلةةةذه األغةةةراض، وذلةةةك وفقةةةا  لقواعةةةد  هةةةذا الشةةةخز ممةةةث   أن تعتةةةرب

 املنظمة، وبدون حاجة إىل إبراز وثيقة تىلويز مالق.

يقتضةيه ا ةت ف احلةةال، فةإن هةذه القواعةةد  ومةا مراعةاة مةةا (8)
تنسحب قاعا ، لأل باب املذكورة أع ه، علةى لةوغ التحىلظةات، 

ىلظ الةةةذ  يتةةةوغه علةةى أ ةةةاس أن ي ةةةون مىلهومةةةا  للابةةةا أن الةةةتح
منظمةة دوليةة  ال مي ن اعتباره ه...  اوال  متثيةل دولةة أورخز  
يرتتةةةةب عليةةةةه أثةةةر قةةةةانون  إال إذا أقةةةةرت تلةةةةك  الغةةةةرض“ ال لةةةذلك

 .(483)الحق“ تلك املنظمة هذا التترف يف وقت الدولة أو
وع وة على ذلك، فإن املمار ة ت رس إىل حد كبأ هةذه  (9)

يةة( يف لةوغ التحىلظةات )أو املنظمةة الدول القيود على متثيةل الدولةة
 على التعيد الدويل.

__________ 
 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   8انظر املادة  ( 483)  
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فقةةةةد ذكةةةةر املستشةةةةار القةةةةانون لألمةةةةم املتحةةةةدة، يف مةةةةذكرة  (10)
 يل   ، ما1976متوز/يوليه  1مؤر ة 
مةةةن هاتىلاقيةةةة فيينةةةا  23مةةةن املةةةادة  1جيةةةب لةةةوغ الةةةتحىلظ كتابةةةة )الىلقةةةرة  
لةةى حةةد  ةةواء  (، وجيةةب أن تتةةدر التحىلظةةات ويتةةدر  ةةحبها ع1969 لعةةام

وزيةةةةةر  رئةةةةةيس احل ومةةةةةة أو السةةةةةلاات الةةةةةث ل )رئةةةةةيس الدولةةةةةة أو عةةةةةن إحةةةةةدى
 .(484)ا ارجية( ال  لديها ل حية إلزام الدولة على التعيد الدويل

مةةةةةةوجز ممار ةةةةةةة األمةةةةةةني العةةةةةةام بتةةةةةةىلته وديعةةةةةةا   فةةةةةةإن    ، ولملثةةةةةةل  ( 11) 
الةذ  أعةده قسةم املعاهةدات يف م تةب    للمعاهدات املتعةددة األطةراف 

تأكيةةةةةد علةةةةةى أن  القانونيةةةةةة التةةةةةابا لألمةةةةةم املتحةةةةةدة ي تىلةةةةة  لل الشةةةةةؤون  
أن يرفةةةةق بةةةةه وأن يتةةةةدر عةةةةن    الةةةةتحىلظ جيةةةةب أن يةةةةرد يف التةةةةك أو 

إحةةةةدى السةةةةلاات الةةةةث ل املؤهلةةةةة“ ولإلحالةةةةة إىل التاةةةةورات العامةةةةة  
لوثيقةةة أيضةةا   . وتضةةيف هةةذه ا ( 485)  إيةةداع التةة وك امللزمةةة“  املتعلقةةة ب 

لتوقيةةا جيةةب أن ي ةةون مةةأذوان  هبةةا  أن  التحىلظةةات الةة  تتةةدر لةةدى ا 
يز مالق متنحها للموّقا إحدى السلاات الث ل املؤهلةة،  بوثيقة تىلو 

 . ( 486) جيب أن ي ون املوّقا هو إحدى هذه السلاات“  أو 
ويبدو أن هذه القواعد تابق بترامة  مجيةا لة وك التتةديق   ( 12) 

 تتضةمن  يعادهلةا( الة   ودعة لدى األمني العام )أو مةا على املعاهدات امل 
 السةةلاات الةةث ل“،  حتىلظةةات هةة  لةة وك موّقعةةة مةةن واحةةدة مةةن  

وإذا كانةةت موّقعةةة مةةن جانةةب املمثةةل الةةدائم، فإنةةه يرفةةق وثيقةةة تىلةةويز  
مالةةةق لةةةادرة عةةةن إحةةةدى هةةةذه السةةةلاات. وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، يف  

ه يُالةةةةب إىل املمثةةةةل  ي ةةةةون فيهةةةةا األمةةةةر كةةةةذلك، فإنةةةة  احلةةةةاالت الةةةة  ال 
 . ( 487) ول ن بزم، أن يتحح األمر   الدائم، بتورة غأ رمسية 

__________ 
  (484 )  Sales No( 1976 Juridical Yearbook United Nations, 

E.78.V.5), p. 211. 
  (485 ) (see  General…-Summary of Practice of the Secretary

footnote 75 above), p. 49, para. 161 ؛ وحييةةل هةةذا املقاةةا مةةن الةةنز إىل
 ..ibid., p. 36, paras. 121–122يل    ما
  (486 ) 208 , para.62 , p.Ibid. ؛ واإلرةةارة هنةةا هةة  إىل الىلتةةل السةةادس
... ) واثئةةةةةةةةق التىلةةةةةةةةةويز املالةةةةةةةةةق جةةةةةةةةةز ممار ةةةةةةةةات األمةةةةةةةةةني العةةةةةةةةةام مةةةةةةةةةو مةةةةةةةةن

 Summary of Practice of the Secretary-General… (“Fullوالتوقيعةات“(  

powers and signatures”). 
لقد أتكد ذلك، على  بيل القياس، من  ة ل احلةادل اإلجرائة   ( 487)  

احلةةادل يةةة يف قضةةية الةةذ  وقةةا بةةني لكسةةتان واهلنةةد أمةةام حم مةةة العةةدل الدول
أعةةةة ه(   305)انظةةةةر احلارةةةية  1999آب/أغسةةةاس  10اجلةةةو  الةةةذ  وقةةةةا يف 

يتبني من املرافعات الشىلوية أن البعثة الدائمة لباكستان لدى األمم املتحدة قد 
، يعةرب عةن 1973تشةرين األول/أكتةوبر  3ألدرت إرعارا ، بر ةالة أوليةة مؤر ةة 
نيةةة بولةةىلها طرفةةا  يف التةةك العةةام للتح ةةيم نيةةة هةةذا البلةةد   فةةة اهلنةةد الربياا

، 1974كةانون الثان/ينةاير   31ذكرة مؤر ةة ؛ وطلب األمةني العةام، مبة 1928لعام 
أن ي ةةون هةةذا اإلرةةعار  وفقةةا  للشةة ل املنتةةوص عليةةه“، أ  أن حتيلةةه  ةةلاة 

حةدل بر ةالة أ ةرى )لةيغت  من السلاات الث ل املذكورة أعة ه؛ وهةذا مةا
وقعهةا  1974أاير/مةايو  30عن ر الة السنة السابقة( مؤر ة يف عبارات اتلىلة 
لةةةوزراء الباكسةةةتان )انظةةةر مرافعةةةات السةةةأ إليهةةةو لوترل ةةةت هةةةذه املةةةرة رئةةةيس ا

، ومرافعةةةات آالن CR/2000/3، 2000نيسةةةان/أبريل  5للنيابةةةة عةةةن لكسةةةتان، 

علةةةى أن اللجنةةةة تسةةةاءلت عمةةةا إذا كانةةةت هةةةذه املمار ةةةة الةةة    ( 13) 
من اتىلاقي  فيينا،    7تنقل إىل جمال التحىلظات القواعد الواردة يف املادة  

النظةةر،    ، ممار ةةة متشةةددة للغايةةة. فمةةن املم ةةن ( 488) املشةةار إليهةةا أعةة ه 
يم أبن املمثةةةةل املعتمةةةةد لدولةةةةة  مةةةةث  ، فيمةةةةا إذا كةةةةان مةةةةن املشةةةةروع التسةةةةل 

يةةة وديعةةة ملعاهةةدة ترغةةب الدولةةة الةة  ميثلهةةا يف أن  لةةدى منظمةةة دول  مةةا 
تتةةةةدر بشةةةةأهنا حتىلظةةةةا  ينبغةةةة  أن ي ةةةةون اةةةةوال  لةةةة حية إلةةةةدار هةةةةذا  

 ةةيما أن هةةذه   الةةتحىلظ. وهةةذه مسةةألة هامةةة علةةى وجةةه ا تةةوص، وال 
 دة. املتح  مقبولة يف منظمات دولية أ رى غأ األمم   املمار ة 

وعلةةةى  ةةةبيل املثةةةال، يبةةةدو أن األمةةةني العةةةام ملنظمةةةة الةةةدول  (14)
األمري يةةة واألمةةني العةةام جمللةةس أورول يقةةب ن التحىلظةةات املسةةجلة 

 .(489)يف ر ائل من املمثلني الدائمني
ومي ةةةن أيضةةةةا  القةةةةول إن القواعةةةةد الةةةة  تسةةةةر  علةةةةى الةةةةدول  (15)

تىلعله الىلقرة  مما  ينبغ  أن تابق على املنظمات الدولية باريقة أ ل
، والقول بوجه  اص إن 1986من اتىلاقية فيينا لعام  7من املادة   2

ممثليهةةةةا املعتمةةةةةدين لةةةةدى دولةةةةةة  أو رئةةةةيس أمانةةةةة منظمةةةةةة دوليةةةةة مةةةةةا
يعتةةةربوا اةةةولني تلقائيةةةا  لةةة حية  لةةةدى منظمةةةة أ ةةةرى ينبغةةة  أن أو
 املنظمة. إلزام
 ةةةيعات ومي ةةةن بتةةةورة مشةةةروعة اعتبةةةار أن إقةةةرار هةةةذه التو  (16)

را  تدرجييا  حمةدودا ، احملدودة لت حية لوغ التحىلظات يش ل تاوي
أنةةه تاةةوير حمبةةذ. وقةةد حرلةةت اللجنةةة دائمةةا ، مةةا ذلةةك، علةةى  إال

 1969ت فيينةةا ألعةةوام عةةدم تغيةةأ األح ةةام ذات التةةلة مةةن اتىلاقيةةا
، وأيدهتا يف ذلك أغلبية كبأة من الدول. على (490)1986و  1978و

، وإن كانةةت 1986و 1969مةةن اتىلةةاقي  عةةام   7أن أح ةةام املةةادة 
 (491)تتعلةةةةةق لةةةةةراحة بتةةةةة حية لةةةةةوغ التحىلظةةةةةات، تعتةةةةةرب بةةةةةق ال

 أح اما  مي ن أن تابَّق على هذه احلالة من لب القياس.
وإلجياد حل و ط بني هةذين املالبةني، اعتمةدت اللجنةة مبةدأ    (17)

ردة يف املةادة  توجيهيا  على درجة كافية من املرونة، يستنسخ القواعةد الةوا 
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا، ول نةةةه حيةةةتىلظ يف الوقةةةت ذاتةةةه لملمار ةةةة األكثةةةر    7

 
ا (. ورغةةةم أن هةةةذCR/2000/4، 2000نيسةةةان/أبريل  6بيليةةةه للنيابةةةة عةةةن اهلنةةةد، 

احلادل كان يتعلق إبرةعار ل  فةة، ال بتةوغ حتىلةظ، فإنةه يةدل علةى احلةرص 
(( 11ل بةةةأ الةةةةذ  يابةةةق بةةةةه األمةةةني العةةةةام القواعةةةد املةةةةذكورة أعةةة ه )الىلقةةةةرة )ا

يتعلةةةةق عمومةةةةا  بتعبةةةةأ الةةةةدول عةةةةن موافقتهةةةةا علةةةةى االلتةةةةزام مبعاهةةةةدة مةةةةن   فيمةةةةا
 املعاهدات.

 (.7الىلقرة )انظر  ( 488)  
نظمةةةة الةةةدول األمري يةةةةة الةةةواردة يف التقريةةةر الةةةذ  أعةةةةده  انظةةةر ردود م  ( 489)  

األمني العام بشةأن املمار ةة الة  يتبعهةا الودعةاء فيمةا يتتةل للتحىلظةات، املقةدم  
، اجمللةةةةةد الثةةةةةان،  1965حوليةةةةةة  (،  14-لء )د   1452عمةةةةة   بقةةةةةرار اجلمعيةةةةةة العامةةةةةة  
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مرونةةة الةة  تتبعهةةا منظمةةات دوليةةة غةةأ األمةةم املتحةةدة بولةةىلها جهةةات  
. وهةةةذا احلةةةرص علةةةى املرونةةةة يتجلةةةى يف إدراو عبةةةارة  رهنةةةا   ( 492) وديعةةةة 

اهةدات“ يف  لملمار ات املتبعة عادة يف املنظمات الدوليةة الوديعةة للمع 
. وجيةةب أن تىلهةةم هةةذه العبةةارة علةةى أهنةةا  3-1-2بدايةةة املبةةدأ التةةوجيه   

تنابةةق علةةى احلالةةة الةة  ت ةةون فيهةةا املنظمةةة الدوليةةة نىلسةةها هةة  اجلهةةة  
كذلك احلالة، األكثر رةيوعا ، الة  ميةارس فيهةا أعلةى موظةف  الوديعة، و 

 ا. املدير العام، وظيىلة الودي  يف املنظمة، أ  األمني العام أو 
وجيةةةةةةةةدر لمل حظةةةةةةةةة أيضةةةةةةةةا  أن عبةةةةةةةةارة  لغةةةةةةةةرض اعتمةةةةةةةةاد  (18)
)أ( مةةةةةةةن املبةةةةةةةدأ 1نةةةةةةةز املعاهةةةةةةةدة“، الةةةةةةةواردة يف الىلقةةةةةةةرة  توثيةةةةةةةق أو

، تشةةةمل أيضةةةا  التوقيةةةا، نظةةةرا  إىل أن الةةةوظيىلتني 3-1-2التةةةوجيه  
 ةةةواي ( وةةةا  اللتةةةني يؤديهمةةةا التوقيةةةا )إحةةةداوا بةةةدال  مةةةن األ ةةةرى أو

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا(  10انظةةةر املةةةادة حتديةةةدا  توثيةةةق نةةةز املعاهةةةدة )
 (.12والتعبأ عن املوافقة على االلتزام لملعاهدة )املادة 

د الةدويل  لةى انتهةاك  دم ترتب اي اثةر  لةى الصةعي 2-1-4
 التحفظات قوا د ةاخلية متعلقة يصوغ

القوا ةةةد  ات  حيةةةدة القةةةانون الةةةداخل  لكةةة  ةولةةةة او -1 
ختصةةةةةة واإلجةةةةةراءات الصةةةةةلة لكةةةةة  منظاةةةةةة ةوليةةةةةة ال ةةةةةلطة امل

 الواجب اتبا ها  لى الصعيد الداخل  لصوغ التحفع.
ملنظاة ةولية ان حتت ، ل رأ إيطةال  ال جيوز لدولة او -2 
فع، أبن هةةذا الةةتحفع قةةد  ةةيغ انتهاتةةاا حلكةةم مةةر احكةةام الةةتح

لقا ةةةدة مةةةةر قوا ةةةةد تلةةةةك  القةةةانون الةةةةداخل  لتلةةةةك الدولةةةةة او
 ت  وغ التحفظات.يتعلق ابختصاص وإجراءا املنظاة فياا

 التعليق 
يتعلةةةةةةةةةةةةق بتةةةةةةةةةةةةوغ  3-1-2إذا كةةةةةةةةةةةةان املبةةةةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةةةةوجيه   (1)

 4-1-2علةةةةى التةةةةعيد الةةةةدويل، فةةةةإن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   التحىلظةةةةات
يتناول لوغ التحىلظات من منظور النظام القانون الدا ل  للدول 

 واملنظمات الدولية. 
ومةةةةةن البةةةةةديه  أن املرحلةةةةةة الدوليةةةةةة مةةةةةن لةةةةةوغ التحىلظةةةةةات   (2)
ا هةو  متثل  وى اجلزء الاةايف علةى السةاح مةن جبةل اجلليةد، ف مة  ال 

املنظمةةة   اءات التعبةةأ عةةن موافقةةة الدولةةة أو األمةةر للنسةةبة جلميةةا إجةةر 
الدولية على االلتزام، فإن لوغ التحىلظ هو نتيجة لعملية دا لية قد  
ت ون معقدة إىل حد كبأ. فتوغ التحىلظةات، علةى غةرار إجةراءات  

مي ةةةن فتةةةله   االنضةةةمام( الةةة  ال  املوافقةةةة أو  أو   التتةةةديق )أو القبةةةول 
 . ( 493) لية دولية يف املقام األول  مرحلة دا لية“ يف عم  عنها، أربه ب 

__________ 
حتةةةاد الةةةدويل ل تتةةةاالت يشةةة ل حالةةةة  ( أعةةة ه. واال 14الىلقةةةرة ) انظةةةر   ( 492)  

 الةة أيضةا  يف هةذا الشةةأن، ل ةن مبعةه اتلةةف وأل ةباب اتلىلةة، ألن التحىلظةةات  
مي ةن أن تتةوغها   على النتوص املعادلة للمعاهدات الة  تعتمةدها هةذه اهليئةة  ال 

تتةةةاالت علةةةى ا ةةةتبيان  *“ )رد االحتةةةاد الةةةدويل ل  أثنةةةاء املةةةؤمترات   يف إال الوفةةود، أ   
 أع ه.   39جنة املتعلق للتحىلظات(. وخبتوص اال تبيان، انظر احلارية  الل 
  (493 ) Droit international public See Daillier, Forteau and Pellet, 

… (footnote 254 above), pp. 160–161, para. 85. 

وكمةةةا الحةةةظ رويةةةرت، فةةةإن  املمار ةةةات الد ةةةتورية الوطنيةةةة  (3)
يتعلةةةةةةةق للتحىلظةةةةةةةات واالعرتاضةةةةةةةات ختتلةةةةةةةف مةةةةةةةن بلةةةةةةةد إىل  فيمةةةةةةةا
دولةةةةةة  23ل . ومي ةةةةةن اإلرةةةةارة، مةةةةةث  ، إىل أنةةةةةه مةةةةن ألةةةةة (494)بلةةةةد“
علةةةى ا ةةةتبيان اللجنةةةةة املتعلةةةق للتحىلظةةةةات علةةةى املعاهةةةةدات  ردت

 1-7-1و 7-1النتىلةةةةةةةاع أبجوبتهةةةةةةةا علةةةةةةةى األ ةةةةةةةئلة وكةةةةةةةان مي ةةةةةةةن ا
، يتبةةةةةةةةني أن ا تتةةةةةةةةاص (495)2-8-1و 1-8-1و 8-1و 2-7-1و

لةةةةوغ التحىلظةةةةات يعةةةةود إىل  السةةةةلاة التنىليذيةةةةة وحةةةةدها يف  ةةةةت 
لسةةةةلاتني وا؛ (497)؛ والربملةةةةان وحةةةةده يف مخةةةةس حةةةةاالت(496)حةةةةاالت

 التنىليذية والتشريعية معا  يف اثن  عشرة حالة.
هذه الىلرضية األ أة، جير  التعاون بةني السةلاة ويف إطار  (4)

التنىليذيةةةة والربملةةةةان باةةةرق متعةةةةددة. فىلةةةة  بعةةةز احلةةةةاالت، يقتتةةةةر 
وإن   - (498)األمةةةر علةةةى إعةةة م الربملةةةان للتحىلظةةةات املزمةةةا لةةةوغها

حةةةةاالت  . ويف(499)احلةةةةاالت حيةةةةدل لنتظةةةةام يف كةةةةل كةةةةان هةةةةذا ال
ات قبةةةةةةةل أ ةةةةةةةرى، يلةةةةةةةزم أن يوافةةةةةةةق الربملةةةةةةةان علةةةةةةةى مجيةةةةةةةا التحىلظةةةةةةة 

معاهةةةدات معينةةةة،  حتةةةال إىل الربملةةةان إال أو، عنةةةدما ال (500)لةةةوغها

__________ 
  (494 ) ), 28 above footnote( Introduction au droit des traitésReuter, 

pp. 84–85, para. 133*. 
السةةةةةلاات الةةةةة  تقةةةةةرر، علةةةةةى      مةةةةةا هةةةةة  السةةةةةلاة أو 7-1السةةةةةؤال   ( 495)  

هيئةة   املستوى الدا ل ، هأن الدولةة  تتةوغ حتىلظةا    رئةيس الدولةةا احل ومةة أو 
   إذا كةةةةان اال تتةةةةاص إبلةةةةدار قةةةةرار  1-7-1ح وميةةةةةا الربملةةةةانا“؛ السةةةةؤال  

عيار الذ  يستند إليةه هةذا  ئما  للسلاة نىلسها، فما هو امل التحىلظ ليس منوطا  دا 
   إذا كانةةت السةةلاة التنىليذيةةة هةة  الةة  تتخةةذ  2-7-1اال تتةةاصا“؛ السةةؤال  

القةةةرار، فهةةةل يةةةتم إعةةة م الربملةةةان للقةةةرارا وهةةةل هي ةةةون هةةةذا اإلعةةة م مسةةةبقا  أم  
حىلظةةةات  الحقةةةا  ا وهةةةل يةةةدعى الربملةةةان ملناقشةةةة نةةةز الةةةتحىلظ املزمةةةا إبةةةدا ه )الت 

   هةةل مي ةةن هليئةةة هقضةةائية  وطنيةةة أن تعةةرتض  8-1ل  املزمةةا إبةةدا ها(ا“؛ السةةؤا 
   إذا كةةةةان الةةةةةرد  1-8-1تتةةةةر علةةةةى هلةةةةوغ  حتىلظةةةةةات معينةةةةةا“؛ السةةةةؤال   أو 

لإلجيةةاب فمةةا هةة  هتلةةك  السةةلاة هوكيةةف تُعةةرض املسةةألة عليهةةا ا“؛ السةةؤال   
)األ ةةباب الةة  همي ةةن أن      مةةا هةةو السةةبب الةةذ  همي ةةن أن  تقدمةةه  1-8-2

، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء األول(،  1996حوليةةةة  ل هةةةذا القةةةرارا“ ) تقةةةدمها( الختةةةاذ مثةةة 
 .( 127و   126 ص 
بوليىليةةةا )جيةةةوز للربملةةةان أن يقةةةرتح حتىلظةةةات(، والةةةدامنرك، وال ر ةةة   ( 496)  

الر ةةةويل، وكرواتيةةةا )جيةةةوز للربملةةةان أن يعةةةرتض علةةةى حتىلةةةظ مزمةةةا تقدميةةةه، وهةةةذا 
نة(، وماليزاي. وانظر أبنه يستشار(، وكولومبيا )بشأن معاهدات معييىليد ضمنا   

 أدانه. 501-498أيضا  الدول املذكورة يف احلوار  
إ ةةتونيا، و ةةان مةةارينو، و ةةلوفينيا، و ويسةةرا )ل ةةن املقةةرتح يقدمةةه  ( 497)  

إذا كانةةةت للمجلةةةس االحتةةاد  لةةة حية  الةةةة  عمومةةا  اجمللةةةس االحتةةاد ، إال
 معينة(. معاهداتشأن به(، وكولومبيا )ب

)ا تشةةةةةارة جلنةةةةةة اتتةةةةةة(، ونيوزيلنةةةةةدا  9941ال ويةةةةةت منةةةةةذ عةةةةةام  ( 498)  
  حى عهد قريب“ )نظام أنشئ بتورة مؤقتة(.

إ ةةةةةةرائيل، والسةةةةةةويد )حتةةةةةةال  ا اةةةةةةوط العامةةةةةةة“ للتحىلظةةةةةةات إىل  ( 499)  
طلةب مقةررو جملسة  الربملةان  الربملان، وال حيال نتها احملدد أبدا (، وفرنسةا )إذا

 ةةةن املعاهةةةدة تتضةةةمن بنةةةد وعلةةةى  ةةةبيل  اجملاملةةةة“(، واليةةةالن )إذا ل تذلةةةك، 
 .)حتىلظات

 األرجنتني وامل سيك. ( 500)  
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. (501)فإنه يتعني أن يوافق على التحىلظات املتعلقة بتلك املعاهدات
وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، قةةةد يُالةةةب مةةةن هيئةةةة قضةةةائية أن تتةةةد ل يف 

 .(502)الدا لية ا الة بتوغ التحىلظاتاإلجراءات 
ومن املثأ ل هتمام م حظة أن إجةراءات لةوغ التحىلظةات   (5)
تتقيد، للضرورة، لإلجراءات املتبعةة بتةىلة عامةة يف اإلعةراب عةن   ال 

مةةةؤ را    تنشةةةأ إال  موافقةةةة الدولةةةة علةةةى االلتةةةزام. فىلةةة  فرنسةةةا، مةةةث  ، ل 
نةةةو  رئةةةيس اجلمهوريةةةة  عةةةادة إعةةة م الربملةةةان بةةةنز التحىلظةةةات الةةة  ي 

لملوافقةةةةة علةةةةةى   للتتةةةةديق علةةةةى املعاهةةةةدات أو احل ومةةةةة إرفاقهةةةةا   أو 
االتىلاقةةةات غةةةأ ا اضةةةعة للتتةةةديق، حةةةى عنةةةدما تتعةةةني إحالةةةة هةةةذه  

 . ( 503) 1958من د تور عام    53الت وك إىل الربملان مبقتضى املادة  
ويبةةةةةةةةدو أن التنةةةةةةةةوع الةةةةةةةةذ  يتسةةةةةةةةم بةةةةةةةةه ا تتةةةةةةةةاص لةةةةةةةةوغ  (6)

قةةائم أيضةةا  ت املتبعةةة هلةةذه الغايةةة لةةدى الةةدول التحىلظةةات واإلجةةراءا
علةةةى  (504)منظمتةةةان دوليتةةةان جتةةب إال لةةدى املنظمةةةات الدوليةةةة. ول

مةةةةةةةةةةةةةن اال ةةةةةةةةةةةةةتبيان املتعلةةةةةةةةةةةةةق  2-7-3و 1-7-3و 7-3األ ةةةةةةةةةةةةةئلة 
  أوضةةةةةةةحت منظمةةةةةةةة األغذيةةةةةةةة والزراعةةةةةةةة لألمةةةةةةةم (505)للتحىلظةةةةةةةات

أن هذا اال تتاص اوَّل للمؤمتر، يف حني أكدت منظمة  املتحدة
ار ةة فعليةة مةن جانبهةا يف هةةذا اةأان املةدن الةدويل عةدم وجةةود ممال

الشةةأن، ل نهةةا رأت أنةةه إذا تعةةنيَّ لةةوغ حتىلةةظ لمسهةةا، فةةإن األمةةني 
 تتوغه، حسب  العام هو الذ   يتوغه يف اجملال اإلدار ، كما

اجمللةةةس كةةل  يف جمةةةال ا تتالةةةه األحةةوال، اجلمعيةةةة العامةةة أو
(506) ،

ة لعامةةة  املنا ةةةب“ إعةةة م اجلمعيةةةة اورأت كةةةذلك أنةةةه  ةةةي ون مةةةن 
 األمني العام. للتحىلظات ال  يتوغها اجمللس أو

__________ 
 ومجهورية كوراي و لوفاكيا وفنلندا. إ بانيا ( 501)  
 وكولومبيا وماليزاي. فنلندا ( 502)  
  (503 ) , La Constitution de la République françaiseSee A. Pellet, 

2nd ed., F. Luchaire and G. Conac (eds.), Paris, Economica, 1987, 

pp. 1047–1050 (commentary on article 53) . 
ر ذلةةةةةةك أبن املنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة اندرا  مةةةةةةا ( 504)   ت ةةةةةةون أطرافةةةةةةا  يف  يىلسةةةةةةَّ

املعاهةدات، لملقارنةة للةدول، وأهنةا عنةةدما ت ةون أطرافةا  فهة  ال تتةوغ عمومةةا  
فيمةةةةةا يتعلةةةةةق لالحتةةةةةاد األورويب، ل يةةةةةرّد  ةةةةةوى اجمللةةةةةس علةةةةةى أيةةةةةة حتىلظةةةةةات. و 

 اللجنة. بيان ا ت
األجهةةةزة الةةة  تقةةةرر،      مةةةا هةةةو اجلهةةةاز الةةةذ  يقةةةرر أو 7-3  السةةةؤال  ( 505)  

علةةى املسةةةتوى الةةةدا ل ، أن هاملنظمةةةة  تتةةةوغ حتىلظةةا    هةةةل هةةةو كبةةةأ املةةةوظىلني  
   إذا ل ي ةن  1-7-3جهاز آ ةرا“؛ السةؤال   التنىليذينيا أم اجلمعية العامةا أو 

 الة   لوغ  حتىلةظ مةا، فمةا هة  املعةايأ نىلس اجلهاز هو املخول دائما  اختاذ قرار ه 
   إذا كةةةةان كبةةةةأ املةةةةوظىلني  2-7-3تسةةةةتند إليهةةةةا هةةةةذه التةةةة حيةا“؛ السةةةةؤال  

التنىليةةةذيني هةةةو الةةةذ  يتخةةةذ هةةةذا القةةةرار  هةةةل حتةةةاط اجلمعيةةةة العامةةةة علمةةةا  هبةةةذا  
بعةد ذلةكا هةل تةةدعى   قبةل اختةاذ القةرار أم مةا  القةرارا هةل يةتم ذلةك يف مرحلةة مةا 

حوليةةةة  )   ت املزمةةةا تقةةةدميهاا“ التحىلظةةةا  ملناقشةةةة نةةةز الةةةتحىلظ أو اجلمعيةةةة العامةةةة  
 .( 138 ص ، اجمللد الثان )اجلزء األول(، 1996
 1944لعةام اتىلاقية الاةأان املةدن الةدويل من  50و 49املادتني  انظر ( 506)  

 ال  أنشأت منظمة الاأان املدن الدويل.

وترى اللجنة أن اال تنتاو الوحيد الةذ  مي ةن ا تخ لةه  (7)
مةةةةن هةةةةذه امل حظةةةةات علةةةةى لةةةةعيد القةةةةانون الةةةةدويل هةةةةو أن هةةةةذا 

يتعلةةةةةق لإلجةةةةةةراءات  يىلةةةةةرض أيةةةةةة قاعةةةةةدة حمةةةةةددة فيمةةةةةا القةةةةةانون ال
 ظات. الدا لية لتوغ التحىل

املنظمةةات الدوليةةة يف حتديةةد السةةلاة بيةةد أن حريةةة الةةدول و  (8)
املختتةة للبةت يف لةوغ التحىلظةةات وحتديةد اإلجةراءات املتبعةةة يف 
لوغها تارح مشاكل مشاهبة للمشاكل النامجة عةن احلريةة املماثلةة 

يتعلةةةةق إبجةةةةراءات  فيمةةةةا الةةةة  تتمتةةةةا هبةةةةا األطةةةةراف يف معاهةةةةدة مةةةةا
 د الدا ليةاتُتبا القواع الذ  حيدل إذا ل التتديق الدا لية  ما

يتعلةةق  فيمةةا 1986مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  46وتةةنز املةةادة  (9)
 أح ام القانون الدا ل  للدولةة وقواعةد املنظمةة الدوليةة املتعلقةة  ب

 يل   لال تتاص بعقد املعاهدات“ على ما
رتبةةةاط االحتجةةةاو أبن اإلعةةةراب عةةةن رضةةةاها لال ال جيةةةوز لدولةةةة مةةةا -1 

انتهاكةةةا  حل ةةةم يف قانوهنةةةا الةةةدا ل  يتعلةةةق لال تتةةةاص بعقةةةد مبعاهةةةدة قةةةد   
ل ي ن االنتهةاك بّينةا  ومتعلقةا  بقاعةدة يف  املعاهدات كسبب مبال لرضاها، ما
 قانوهنا الدا ل  ذات أوية أ ا ية.

ال جيوز ملنظمة دولية االحتجاو أبن اإلعراب عن رضاها لالرتبةاط  -2 
مةةةةةةن قواعةةةةةةدها تتعلةةةةةةق لال تتةةةةةةاص بعقةةةةةةد   انتهاكةةةةةةا  لقاعةةةةةةدة  مبعاهةةةةةةدة قةةةةةةد

ل ي ةةن االنتهةةاك بّينةةا  ومتعلقةةا  بقاعةةدة  املعاهةةدات كسةةبب مباةةل لرضةةاها، مةةا
 ذات أوية أ ا ية.

أيةةة  ي ةةون االنتهةةاك بّينةةا  إذا اتضةةح بشةة ل موضةةوع  أليةةة دولةةة أو -3 
للةةةةةةدول، منظمةةةةةةة دوليةةةةةةة تتتةةةةةةرف يف هةةةةةةذا الشةةةةةةأن وفةةةةةةق املمار ةةةةةةات العاديةةةةةةة 

 ولية حسب االقتضاء، وبسن نية.وللمنظمات الد

موقةةف   ونظةةرا  إىل عةةدم وجةةود ممار ةةة، فإنةةه مةةن التةةعب اختةةاذ  (10)
التحىلظةةةةات. فةةةةبعز   قاعةةةة  بشةةةةأن تابيةةةةق هةةةةذه القواعةةةةد علةةةةى لةةةةوغ 

،  ( 507) أعة ه  ذُكةر  القبيةل  كمةا  العنالر يةدعو إىل اختةاذ موقةف مةن هةذا 
علةةى  وافقةةة  لتعبةةأ عةةن امل عةةن إجةةراءات ا  مي ةةن فتةةل لةةوغ الةةتحىلظ  ال 

يتعةةةةني أتكيةةةةده، وقةةةةت التعبةةةةأ عةةةةن املوافقةةةةة   حيةةةةدل، أو  االلتةةةةزام؛ وهةةةةو 
االلتزام، ويتدر يف معظم احلاالت عةن نىلةس السةلاة الة  تعةرب   على 

عةةن املوافقةةة. علةةى أن هةةذه احلجةةج ليسةةت دامغةةة. فبينمةةا جيةةد املةةرء أن  
يةةةنز   أا  مةةةا القواعةةةد الدا ليةةةة املتعلقةةةة ل تتةةةاص عقةةةد املعاهةةةدات كثةةة 

لد ةةةتور، يف  اوطهةةةا العريضةةةة علةةةى األقةةةل، فةةةإن األمةةةر لةةةيس  عليهةةةا ا 
إنةه يُسةتمد يف الغالةب   كذلك عادة فيما يتتل بتوغ التحىلظةات، إذ 

تتمارةةةةةى هةةةةةذه   مةةةةةن املمار ةةةةةة. وال  مةةةةةن املبةةةةةادئ الد ةةةةةتورية العامةةةةةة أو 
 القواعد للضرورة ما تلك ال  تتتل للتعبأ عن املوافقة على االلتزام. 

املةةةةةرجح أن ي ةةةةةون انتهةةةةةاك األح ةةةةةام  لةةةةةيس مةةةةةن ،ولةةةةةذلك (11)
مةن اتىلةاقي  فيينةا  ةالىلة الةذكر،  46الدا ليةة  بّينةا “ مبىلهةوم املةادة 

وجيةةةد املةةةرء نىلسةةةه مضةةةارا  إىل اللجةةةوء إىل القواعةةةد الدوليةةةة، كتلةةةك 
__________ 

 (.2) الىلقرة ( 507)  
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يُقبل من  . وعليه، فإنه ينبغ  أال3-1-2الواردة يف املبدأ التوجيه   
أبن انتهةةةاك أح ةةةام القةةةانون  مةةةة الدوليةةةة االحتجةةةاواملنظ الدولةةةة أو
ل حتىلظةا  لةاغته، مةا الدا ل  أو دام لةوغ هةذا  قواعد املنظمة يُباة 

 التحىلظ قد   على يد  لاة اتتة دوليا .
ومبةةةا أن هةةةذا اال ةةةتنتاو خيتلةةةف عةةةن القواعةةةد السةةةارية علةةةى  (12)

، فإنةةةةةةةه 46 التتةةةةةةةديق املعيةةةةةةةب“ علةةةةةةةى النحةةةةةةةو املبةةةةةةةني يف املةةةةةةةادة 
ما يبدو، مةن إدراجةه لةراحة  يف مبةدأ تةوجيه . وهةذا مناص، في ال

 .4-1-2هو موضوع الىلقرة الثانية من املبدأ التوجيه  
دام حيةةق  ويثةةور السةةؤال بشةةأن مةةدى ضةةرورة هةةذا احل ةةم مةةا (13)

. ومةةا (508)لتةةاحب الةةتحىلظ أن يسةةحب حتىلظةةه  يف أ  وقةةت“
دة  ر رجعةة  بعيةة ذلةةك، فةةإن إم انيةةة أن ي ةةون لسةةحب الةةتحىلظ أثةة 

عن أن ت ون حمل اتىلاق، وللتايل، فإن مسألة لحة التحىلظ   متاما  
الذ  يتاغ انتهاكا  لقواعد القةانون الةدا ل  ذات التةلة قةد تنشةأ 
يف املمار ةةةة العمليةةةة، األمةةةر الةةةذ  يةةةربر إدراو القاعةةةدة املةةةذكورة يف 

 .4-1-2الىلقرة الثانية من املبدأ التوجيه  
 اتإيالغ التحفظ 2-1-5

غ الةةةةةةتحفع تتايةةةةةةةا إىل الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة إيةةةةةةال جيةةةةةةب -1 
واملنظاةةةات املتعاقةةةدة وإىل الةةةدول واملنظاةةةات الدوليةةةة األخةةةرى 

 ال  حيق هلا ان تصبع اطرافاا يف املعاهدة.
التحفع  لى معاهدة انفةذة تشةك  الصةك التأسي ة   -2 

 ملنظاة ةولية جيب ان يبللغ ايضاا إىل تلك املنظاة.
 التعليق 

املنظمةةات   ، بعةةد لةةوغه، إىل الةةدول أو غ الةةتحىلظ جيةةب إبةة   (1)
الدولية األ رى املعنية. وهذا اإلع م للتحىلظ ضرور  لتم ني هذه  

املنظمةةةةةةةات مةةةةةةةن اختةةةةةةةاذ موقةةةةةةةف، إمةةةةةةةا بقبةةةةةةةول الةةةةةةةتحىلظ   الةةةةةةةدول أو 
للتشجيا على إقامة حوار بشأن التحىلظةات.   االعرتاض عليه، أو  أو 

اجلهةةةةات    1986و   1969ا لعةةةةام   مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةة   23وتبةةةةني املةةةةادة  
املنظمةةةة   الواجةةةب أن تُبلةةةن إليهةةةا التحىلظةةةات الةةة  تتةةةوغها الدولةةةة أو 

تذكر ريئا  عن اإلجراء الواجب اتباعه للقيام هبذا   الدولية، ول نها ال 
  7-1-2إىل    5-1-2اإل اةةار. والغةةرض مةةن املبةةادئ التوجيهيةةة مةةن  
كثةر  على حنةو أ   5-1-2هو  د تلك الثغرة؛ ويتناول املبدأ التوجيه   

  اجلهات ال  جيب أن يبلن إليها التحىلظ. حتديدا  
مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  23مةةةةن املةةةةادة  1ومبقتضةةةةى الىلقةةةةرة  (2)

، جيةةةةةب إبةةةةة غ الةةةةةتحىلظ  إىل الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة واملنظمةةةةةات 1986
املتعاقةدة وإىل الةدول األ ةةرى واملنظمةات الدوليةة األ ةةرى الة  حيةةق 

وعةةةةة وة علةةةةةى ذلةةةةةك، فةةةةةإن أطرافةةةةةا  يف املعاهةةةةةدة“. هلةةةةةا أن تتةةةةةبح 
ال  تشرتط ل   حُيد ل التحىلظ على لك  20من املادة  3 ىلقرةال

أت يس  آاثره أن  يقبل به اجلهةاز املخةتز“ يف املنظمةة، تىلةرتض 
__________ 

 .1986و 1969اقي  فيينا لعام  من اتىل 22من املادة  1الىلقرة  ( 508)  

ضةةةةةمنا  وجةةةةةوب إبةةةةة غ هةةةةةذا الةةةةةتحىلظ إىل املنظمةةةةةة املعنيةةةةةة، وهةةةةةذا 
 .5-1-2توضحه الىلقرة الثانية من املبدأ التوجيه   ما
ال  تبلَّن للتحىلظات )الدول  وىل من اجلهاتواجملموعة األ (3)

دد  واملنظمةات الدوليةة املتعاقةدة( ال تثةأ أ  إرة ال معةنّي. وقةد حةُ
مةةةن اتىلاقيةةةة  2)و( مةةةن املةةةادة 1املقتةةةود هبةةةذين التعبةةةأين يف الىلقةةةرة 

 على النحو التايل  (509)1986فيينا لعام 
 دولة، أو ‘1’ 
 منظمة دولية، ‘2’ 

 .تد ل ل عاهدة حيز هالنىلاذ  أمعاهدة،  واء د لت املرضيت أبن ترتبط لمل

غأ أن تعريف  الةدول األ ةرى واملنظمةات الدوليةة األ ةرى   (4)
الةة  حيةةق هلةةا أن تتةةبح أطرافةةا  يف املعاهةةدة“، فضةة   عةةن حتديةةد هةةذه  

ن إر اال   الدول واملنظمات الدولية األ رى يف كل حالة بعينها، يثأا 
يعها  فيما  بق، فإن  املعاهدات ليست مج لوحظ   أكرب ب ثأ. وكما 

يتعلةةةةق للةةةةدول األ ةةةةرى الةةةة  مي ةةةةن أن   واضةةةةحة وضةةةةوحا  تمةةةةا  فيمةةةةا 
 . ( 510) تتبح أطرافا  فيها“ 

عةةةةةةةن  1951وقةةةةةةةد ذكةةةةةةةر السةةةةةةةيد بريةةةةةةةريل، يف تقريةةةةةةةره لعةةةةةةةام  (5)
 يل   التحىلظات على املعاهدات املتعددة األطراف، ما

شةأن أ  حتىلظةات تتةاغ بعةد ئات التالية من الدول أن ُتستشةار بحيق للىل 
ى هةةةذه االتىلاقيةةةةة )أو بعةةةد فةةةتح لب التوقيةةةةا علةةةى هةةةذه االتىلاقيةةةةة التوقيةةةا علةةة 

 االنضمام إليها(  أو

 الدول ال  حيق هلا أن تتبح أطرافا  يف االتىلاقية، )أ( 
 لدَّقت على االتىلاقية، الدول ال  وقَّعت أو )ب( 
 .(511) انضمت إليهاال  ال  لدَّقت على االتىلاقية أو الدول )و( 

وطبقا  هلذه التوليات، اقرتحت اللجنة أنه  يف حالة عدم  (6)
وجةود أح ةام االىلةة يف أ  اتىلاقيةةة متعةددة األطةراف ه...  ينبغةة  
للجهة الوديعة ل تىلاقية املتعددة األطراف، مبجرد تسلوم أ  حتىلظ، 

هلةا  الدول ال  حيق راف يف االتىلاقية أوأن ختار به كل الدول األط
 .(512)أن تتبح أطرافا  فيها“

__________ 
والىلقةرة    1969مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام    2)و( مةن املةادة  1أيضا  الىلقةرة    انظر  ( 509)  

اللتةني تعرفةان علةى نىلةس النحةو تعبةأ    1978من اتىلاقية فيينةا لعةام    2)ك( من املادة  1
  الدولة املتعاقدة“. 

  (510 ) e), 10 abov2 (footnote Oppenheim’s International Law

p. 1248, footnote 4. 
، املرفةةةةةةق هةةةةةةاء، .41/4A/CN، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1951حوليةةةةةة  ( 511)  
 .16 ص
. ول ت ن هذه 34، الىلقرة  130 ، ص/1858Aاملرجا نىلسه، الوثيقة   ( 512)  

النقاةةةةةةة مثةةةةةةار نقةةةةةةاش مسةةةةةةتىليز؛ وانظةةةةةةر، مةةةةةةا ذلةةةةةةك، مةةةةةةدا  ت هد ةةةةةةون 
دول غةةةةأ األطةةةةراف يف و ةةةةبأوبولس، حيةةةةث ارأتى هةةةةذا األ ةةةةأ أن إبةةةة غ الةةةة 

املعاهةةةدة لةةةيس التزامةةةا  مبوجةةةب القةةةانون الوضةةةع  )املرجةةةا نىلسةةةه، اجمللةةةد األول، 
 (.198 ، ص1951حزيران/يونيه  18، 105اجللسة 
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وباريقةةةة أكثةةةر إهبامةةةا ، اقةةةرتح املقةةةرر ا ةةةاص، السةةةأ هةةةأش  (7)
، 1953لوترل ةةت، يف تقريةةره األول عةةن قةةانون املعاهةةدات يف عةةام 

 9ح مةةا  أدرجةةه يف ثةة ل مةةن التةةين األربةةا البديلةةة ملشةةروع املةةادة 
إببةة غ املتعلةةق للتحىلظةةات يةةنز علةةى أن  تقةةوم السةةلاة الوديعةةة 

يعلةق  . ول نةه ل(513)د من حتىلظات“ير  مجيا الدول املعنية بنز ما
الةة  ا تُنسةةخت يف التقريةةر األول عةةن قةةانون  (514)علةةى هةةذه العبةةارة

، (515)1956املعاهدات الذ  أعده السأ جأالد فيتزموريس يف عام 
  39حيث وضحها هذا األ أ على النحو التايل يف مشروع املادة 

لتىلةةةةةةاوض علةةةةةةى املعاهةةةةةةدة الةةةةةة  رةةةةةةاركت يف ا هةةةةةة   مجيةةةةةةا الةةةةةةدول
التتةةةةديق  الةةةة  أظهةةةةرت، مةةةةن  ةةةة ل التوقيةةةةا أو لةةةةياغتها، أو ويف
 .(516)القبول، اهتمامها لملعاهدة“ االنضمام أو أو
وك يف عةةام  وعلةةى الع ةةس مةةن ذلةةك، عةةاد السةةأ وىلةةر  والةةد  (8)

، يف تقريةةةةةةةةره األول عةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون املعاهةةةةةةةةدات، إىل لةةةةةةةةيغة عةةةةةةةةام  1962
ح أن أ  حتىلةةةةةةةظ تتةةةةةةةوغه  دولةةةةةةةة وقعةةةةةةةت املعاهةةةةةةةدة  قةةةةةةةرت وا   ( 517) 1951
املةةؤمتر   قبلتهةةا بعةةد االجتمةةاع أو  انضةةمت إليهةةا أو  لةةدقت عليهةةا أو  أو 

ن إىل مجيةةةا الةةةدول األ ةةةرى   الةةذ  اعُتمةةةدت فيةةةه املعاهةةةدة جيةةب أن يبلةةةَّ
الةةةةةةةة  حيةةةةةةةةق هلةةةةةةةةا أن تتةةةةةةةةبح أطرافةةةةةةةةا  فيهةةةةةةةةا   عاهةةةةةةةةدة أو األطةةةةةةةةراف يف امل 

د أن  الةةة  اعتمةةةدهتا اللجنةةةة بعةةة . وهةةةذه أيضةةةا  هةةة  التةةةيغة  ( 518) ه... “ 
.  ( 519) نظرت فيها جلنة التياغة وأد لت عليها تغيأات لياغية طىليىلةة 

تبد اعرتاضا  يف هذا الشأن يف تعليقاهتا علةى مشةاريا   ورغم أن الدول ل 
املةةواد الةة  اعُتمةةدت يف القةةراءة األوىل، فةةإن السةةأ وىلةةر  والةةدوك اقةةرتح  

، دون أن يةةةةربر  1965دات يف عةةةةام  يف تقريةةةةره الرابةةةةا عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةة 
الةةةةةةةذ     ( 520) اقرتاحةةةةةةةه، العةةةةةةةودة إىل تعبةةةةةةةأ  الةةةةةةةدول املعنيةةةةةةةة األ ةةةةةةةرى“ 

، وذلةك بجةة أن  ( 521) ا تعاضت عنه اللجنة بتعبأ  الدول املتعاقدة“ 
__________ 

، البةةدائل 92 ، ص.63/4A/CN، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة 9531حوليةةة  ( 513)  
بةةةةةةول لء وجةةةةةةيم ودال؛ والغريةةةةةةب أن هةةةةةةذا الشةةةةةةرط ال يةةةةةةرد يف البةةةةةةديل ألةةةةةةف )ق

 (.91 التحىلظات أبغلبية الثلثني، املرجا نىلسه، ص
 .136 املرجا نىلسه، ص ( 514)  
األ ةرى    ه...  جيب أن تبلَّن إىل الدول املعنية 37مشروع املادة  ( 515)  

 (.115 ، صA/CN.4/101، اجمللد الثان، الوثيقة 1956حولية ه... “ )
 املرجا نىلسه. ( 516)  
 ه.( أع 6( و)5انظر الىلقرتني ) ( 517)  
. وقةةةد 60 ، ص.144/4A/CN، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 1962حوليةةةة  ( 518)  

رأى السةةأ وىلةةر  والةةدوك، عةةن حةةق، أنةةه ال ضةةرورة إل اةةار الةةدول األ ةةرى 
الةةة  رةةةاركت يف املىلاوضةةةات بةةةتحىلظ  يتةةةاغ عنةةةد التوقيةةةا علةةةى املعاهةةةدة يف 

الوثيقةةةة  مةةةؤمتر يضةةةم الةةةدول املتىلاوضةةةة“ إذا ُذيّلةةةت بةةةه املعاهةةةدة أو اجتمةةةاع أو
 ا تامية للمؤمتر )املرجا نىلسه(.

، /5209A، املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، الوثيقةةةةةةة 3، الىلقةةةةةةرة 18مشةةةةةةروع املةةةةةةادة  ( 519)  
ليقهةا، أن هةةذه العبةةارة تعةادل عبةةارة  الةةدول . واعتةربت اللجنةةة، يف تع176 ص

 (.180 املعنية األ رى“ )املرجا نىلسه، ص
، .1Add-2و .771/4A/CN، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةة 1965حوليةةةةةةةة  ( 520)  
 .56 ص
 .162 ، ص/6009Aاملرجا نىلسه، الوثيقة  ( 521)  

، لينتهةةة  األمةةةر، يف عةةةةام  ( 522) تعبةةةأ  الةةةدول املعنيةةةة“  مةةةةبهم للغايةةةة“ 
ا أن تتةةبح  ، لعتمةاد رةةرط إبةة غ  الةةدول األ ةرى الةة  حيةةق هلةة 1966

، وهة  لةةيغة  اعتةربت أكثةر م ءمةة لولةةف  ( 523) أطرافةا  يف املعاهةدة“ 
 . ( 524) ية للنوع املقتود من الب غات“ اجلهات املتلق 

ويف مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات، أرار وفد كندا  (9)
إىل أن هذه التياغة  قد تثأ لعولت للوديا، لعدم وجود معيار 

ل. ومةةةن األفضةةةل، للتةةةايل، اال تعاضةةةة يسةةةمح بتحديةةةد تلةةةك الةةةدو 
وض والةةدول عةةن هةةذه العبةةارة بعبةةارة ’الةةدول الةة  رةةاركت يف التىلةةا

، حسةةةةةةةةةةةبما ورد يف التعةةةةةةةةةةةديل الةةةةةةةةةةةذ  اقرتحةةةةةةةةةةةه وفةةةةةةةةةةةده ‘املتعاقةةةةةةةةةةةدة
158)L./1C./39(A/CONF.“(525)  ورغم أن هذا االقرتاح املناقة .

 ، فةإن هةذه األ ةأة فضةلت عليةه تعةدي   (526)ُقدم إىل جلنةة التةياغة
 23من املادة  1يرد يف النز النهائ  للىلقرة  (527)تقدمت به إ بانيا

من دون   1986، وقد أُدرو يف نز عام  1969من اتىلاقية فيينا لعام  
 .(528)تغيأ، عدا إضافة املنظمات الدولية

ول ت ن العبارة املعتمدة غامضة فحسةب، بةل إن األعمةال  (10)
هةةةةة  األ ةةةةةرى يف  تسةةةةةهم ل 1969التحضةةةةةأية التىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام 

يتني )ب( توضةةةةيحها. ويتةةةةدق القةةةةول نىلسةةةةه علةةةةى الىلقةةةةرتني الىلةةةةرع
__________ 

للجنةةةةةة  813تىلسةةةةأ قدمةةةةةه السةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةةدوك  ةةةة ل اجللسةةةةةة  ( 522)  
 .267 ، اجمللد األول، ص1965حولية  ،1965حزيران/يونيه  29املعقودة يف 

، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 1966حوليةةةة ، 1، الىلقةةةرة 18مشةةةروع املةةةادة  ( 523)  
A/6309/Rev.1208 ، ص. 

، 1966حوليةةةةة تىلسةةةأ قدمةةةه السةةةيد بريغةةةةز، رئةةةيس جلنةةةة التةةةياغة،  ( 524)  
 .293 ، ص1966متوز/يوليه  11، 887األول )اجلزء الثان(، اجللسة  اجمللد
  (525 ) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session… (A/CONF.39/11) (see footnote 35 

above), 23rd meeting of the Committee of the Whole, p. 124, para. 38 .
ويشةةةأ فةةةروين إىل أن الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة أعربةةةت عةةةن الشةةةاغل نىلسةةةه 
بشةةةةأن مشةةةةاريا املةةةةواد املتتةةةةلة بةةةةدور الوديةةةةا يف أثنةةةةاء مناقشةةةةة اجلمعيةةةةة العامةةةةة 

اهةةةدات الةةة  أعةةةدهتا اللجنةةةة يف دوراهتةةةا مةةةن املع ملشةةةاريا املةةةواد املتعلقةةةة بقةةةانون 
، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966حوليةةةةةةة الرابعةةةةةةة عشةةةةةةرة إىل الساد ةةةةةةة عشةةةةةةرة )

A/6309/Rev.1 ،انظةر (، 353و 352 يليها، وبوجةه  ةاص ص وما 346 ص 
J. A. Frowein, “Some considerations regarding the function of the 

depositary: comments on art. 72, para. 1 (d) of the ILC’s 1966 draft 

articles on the law of treaties”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht/Heidelberg Journal of International Law, 

vol. 27 (1967), p. 533; see also Rosenne, “More on the depositary of 

international treaties”, AJIL, vol. 64 (1970), pp. 847–848. 
  (526 ) Records of the United Nations Conference on  OfficialSee 

the Law of Treaties, First and Second Sessions… 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), Report of the Committee 

of the Whole, p. 139, para. 194. 
  (527 ) )i( 192 , para.149L./1C./39, document A/CONF.Ibid.  ؛ ول طة ع

 .para. 196على النز الذ  اعتمدته اللجنة اجلامعة، انظر  
 ( أع ه.2انظر الىلقرة ) ( 528)  
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تةذكرا  مةن االتىلاقيةة اللتةني، وإن ل 77مةن املةادة  1و)ه( من الىلقرة 
التحىلظةةات لةةراحة، تنتةةان علةةى أن الوديةةا مسةةؤول عةةن أن حييةةل 
إىل  األطةةةةراف وهإىل  الةةةةدول الةةةة  حيةةةةق هلةةةةا أن تتةةةةبح أطرافةةةةا  يف 

نسةةةةةةةةةخا  مةةةةةةةةةن نتةةةةةةةةةوص املعاهةةةةةةةةةدة، وعةةةةةةةةةن إع مهةةةةةةةةةا املعاهةةةةةةةةةدة“ 
، مةةةةةن دون أن (529)تتةةةةةلة لملعاهةةةةةدة“ اإل اةةةةةارات والر ةةةةةائل امل ب

تسةةلط األعمةةال التحضةةأية املتعلقةةة هبةةذه األح ةةام أ  ضةةوء علةةى 
 تسرتع انتباه اللجنة. ال  ل (530)هذه العبارة

. 1986ل ن األمر كان اتلىلا  أثناء إعداد اتىلاقية فيينا لعام  (11)
 فبينمةةةا اقتتةةةر املقةةةرر ا ةةةاص املعةةةين مبسةةةألة املعاهةةةدات املربمةةةة بةةةني

أكثةةةةر مةةةةن املنظمةةةةات  بةةةةني اثنتةةةني أو الةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة أو
 1، على اقتبةاس نةز الىلقةرة (531)الدولية، يف تقريريه الرابا وا امس

، مةةا ت ييىلةةه ومةةن دون 1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  23مةةن املةةادة 
ة املشةروع رب عةدة أعضةاء يف اللجنةة، أثنةاء مناقشة إبداء تعليةق، أعة 
، عةةن قلقهةةم 1977تا ةةعة والعشةةرين للجنةةة يف عةةام  ةة ل الةةدورة ال

بوجةه  ةةاص إزاء املشةةاكل الةة  يارحهةا حتديةةد  املنظمةةات الدوليةةة 
. علةةى أنةةه تقةةةرر، (532)الةة  حيةةق هلةةا أن تتةةبح أطرافةةةا  يف املعاهةةدة“
 .(533)1969ة عام بعد نقاش   يف، االكتىلاء لقتباس ليغ

__________ 
، فةإن الوديةا مسةؤول أيضةا  عةن 77)و( مةن املةادة 1مبقتضةى الىلقةرة  ( 529)  

إيةداع  أطرافا  يف املعاهدة بتاريخ تلقةّ  أو  إب غ الدول ال  حيق هلا أن تتبح
واثئةةق التتةةةديق  عاهةةةدة حيةةز النىلةةةاذ مةةن التوقيعةةةات أوالعةةدد الةةة زم لةةد ول امل

 االنضمام“. املوافقة أو واثئق القبول أو أو
خبتةوص ألةل هةةذه األح ةام، انظةر، بتةةىلة  الةة، تقريةر السةةيد  ( 530)  

، اجمللةد 1951حوليةة طةراف، بريريل عن التحىلظات على املعاهدات املتعددة األ
لجنةةةةةة، املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، الوثيقةةةةةة ، وا ةةةةةتنتاجات الA/CN.4/41الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة 

A/1858الىلقةةةرة 27)و(، و4، الىلقةةةرة 17(؛ واملةةةادتني 1)34، الىلقةةةرة 130 ، ص ،
)و(، مةةن مشةةاريا املةةواد الةة  اقرتحهةةا السةةأ وىلةةر  والةةدوك يف تقريةةره األول 6

 A/CN.4/144، اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة 1962 حوليةةةةةةعةةةةةن قةةةةةانون املعاهةةةةةدات، 
، مةةةةن املشةةةةروع الةةةةذ  5، الىلقةةةةرة 29، واملةةةةادة 83و 82و 66و 65 ، صAdd.1و

؛ 185 ، صA/5209اعتمدتةةه اللجنةةة يف القةةراءة األوىل، املرجةةا نىلسةةه، الوثيقةةةة 
الذ  اعتمدته اللجنة بتةىلة هنائيةة يف دورهتةا الثامنةة عشةرة،  72ومشروع املادة 

 .269 ، صA/6309/Rev.1، اجمللد الثان، الوثيقة 1966حولية 
حولية ، و38 ، ص.285/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة  1975حولية   ( 531)  

 .146 ، صAdd.1و A/CN.4/290، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 1976
السةةةةةيد أورةةةةةاكوف، علةةةةةى  ةةةةةبيل املثةةةةةال، أنةةةةةه  يف حالةةةةةة  الحةةةةةظ ( 532)  

ا العةامل  املعقةودة بةةني الةدول واملنظمةات الدوليةة، يتعةةني املعاهةدات ذات الاةاب
الىلئةة مةن  أن توجه هذه الب غات إىل كل الدول القائمة. غأ أنه للنسبة هلذه

املعاهةةدات وكةةذا املعاهةةدات املعقةةودة بةةني املنظمةةات الدوليةةة وحةةدها،  ةةي ون 
‘. فةةإذا  ’الةة  حيةةق هلةةا أن تتةةبح أطرافةةا   الدوليةةة مةةن األلةةعب حتديةةد املنظمةةات

كانت عشر منظمات دولية أطرافا  يف معاهدة مةا، فمةا هة  املنظمةات الدوليةة 
، اجمللةد األول، 1977حولية ) هاا“األ رى ال  يتعني توجيه هذه الب غات إلي

 (.42، الىلقرة 101 ، ص1977حزيران/يونيه  6، 1434اجللسة 
كاييةةه   ه إ بوجةةه  ةةاص، مةةدا  ت السةةيد فأو ةةتا والسةةيد كاييةة   نظةةر، ا  ( 533)  

،  51و   48و   46و   45، الىلقةرات  102 والسيد رويبل والسيد رويةرت، املرجةا نىلسةه، ص 
متوز/يوليةةه    1،  1451واال ةةتنتاو املسةةتخلز مةةن املناقشةةات، املرجةةا نىلسةةه، اجللسةةة  

 . 116و   115 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص 1977حولية ، و 196 ، ص 1977

  اقرتحتهةا كنةدا ومن املؤ ف قاعا  عةدم األ ةذ للقيةود الة  (12)
بشأن اجلهات ال   1977والسيد أوراكوف يف عام  1968يف عام 

توجه إليها الب غات املتعلقة للتحىلظةات )ويةرجَّح أن عةدم األ ةذ 
مشةةة وك يف مةةةدى  -لقةةةرتاح السةةةيد أورةةةاكوف يعةةةود إىل حةةةرص 

وعةةدم التىلرقةةة  1969م االبتعةةاد عةةن لةةيغة عةةام علةةى عةةد - وجاهتةه
بني حقوق الدول وحقةوق املنظمةات الدوليةة(، فقةد كةان مةن رةأن 

نب اجلهات الوديعة لعولت عمليةة مةن دون ذلك التحديد أن جي
أن ميةةةةةس يف رةةةةة ء لإلرةةةةةهار  املىليةةةةةد“ للتحىلظةةةةةات بةةةةةني الةةةةةدول 

 .(534)واملنظمات الدولية املعنية حقا  
مشةةةة لة عنةةةةدما حتةةةةدد  تنشةةةةأ أيةةةةة أنةةةةه ال وغةةةةين عةةةةن البيةةةةان (13)

املعاهةةدة نىلسةةها بوضةةوح الةةدول واملنظمةةات الةة  حيةةق هلةةا أن تتةةبح 
يتعلةةةةق لملعاهةةةةدات  املغلقةةةةة“؛  علةةةةى األقةةةةل فيمةةةةاأطرافةةةةا ، وذلةةةةك 

تنةةدرو ضةةمن هةةذه الىلئةةة املعاهةةدات املعقةةودة حتةةت رعايةةة  وغالبةةا  مةةا
 (535)ورولمنظمةةةةة مةةةةن املنظمةةةةات الدوليةةةةة اإلقليميةةةةة، مثةةةةل جملةةةةس أ

. (537)منظمةةةة الوحةةةدة األفريقيةةةة أو (536)منظمةةةة الةةةدول األمري يةةةة أو
دا  عنةةةد ما يتعلةةةق األمةةةر مبعاهةةةدات غةةأ أن األمةةةور تتةةةبح أكثةةةر تعقةةو

تشةةةةأ بوضةةةةوح إىل الةةةةدول الةةةة  مي ةةةةن أن تتةةةةبح أطرافةةةةا  فيهةةةةا،  ال
، (538)معاهةةةةةةةةةدات  مىلتوحةةةةةةةةةة“ تتضةةةةةةةةةمن عبةةةةةةةةةارة  أ  دولةةةةةةةةةة“ أو
على   ن املشاركني يف التىلاوض اتىلقواعندما يثبت باريقة أ رى أ أو

. وهةةةذا هةةةو احلةةةال، (539)إم انيةةةة حةةةدول عمليةةةات انضةةةمام الحقةةةة
__________ 

االت املتختتةةةةةة التابعةةةةةة لألمةةةةةم املىليةةةةةد اإلرةةةةةارة إىل أن الوكةةةةة  مةةةةةن ( 534)  
املتحدة، رغةم أهنةا ليسةت  أطرافةا “ يف اتىلاقيةة امتيةازات الوكةاالت املتختتةة 

وال حيق هلا أن تتبح أطرافا  فيها، توجَّه إليها الب غةات  1947وحتاانهتا لعام 
. انظةةةر، املتعلقةةةة للتحىلظةةةات الةةة  تتةةةوغها بعةةةز الةةةدول خبتةةةوص أح امهةةةا

 … Summary of Practice of the Secretary-General بوجةةه  ةةاص 

(footnote 75 above), pp. 60–61, paras. 199–203. 
مةةةةةن املةةةةةادة كةةةةةاف مةةةةةن امليثةةةةةاق االجتمةةةةةاع     1مةةةةةث  ، الىلقةةةةةرة    ، انظةةةةةر  ( 535)  

   يىلةةةةةتح لب التوقيةةةةا علةةةةى هةةةةةذا  1996أاير/مةةةةايو    3األورويب )املةةةةنقح(، املةةةةؤر   
اتىلاقيةةة مةةن    32مةةن املةادة    1الىلقةةرة   ، أو دول األعضةةاء يف جملةس أورول“ امليثةاق للةة 

 . 1999كانون الثان/يناير    27، املؤر ة  القانون اجلنائ  املتعلقة للىلساد
مةةث  ، املةةادة احلاديةةة والعشةةرين مةةن اتىلاقيةةة البلةةدان األمري يةةة  ،انظةةر ( 536)  

 .1996آذار/مارس  29مل افحة الىلساد، املؤر ة 
االتىلةاق مةن  12مةن املةادة  1الىلقةرة انظر أيضا ، علةى  ةبيل املثةال،  ( 537)  

املتعلةةةةةق للتعةةةةةاون يف عمليةةةةةات إنىلةةةةةاذ تةةةةةدابأ م افحةةةةةة االجتةةةةةار غةةةةةأ املشةةةةةروع 
 .1994 أيلول/ بتمرب 8املؤر   لحليواانت والنباتت الربية،

االتىلاقيةةة الدوليةةة بشةةأن قمةةا انظةةر، مةةث  ، املةةادة الثالثةةة عشةةرة مةةن  ( 538)  
   يىلةةةتح لب التوقيةةةا 1973لعةةةام   بيهةةةاميةةةة الىلتةةةل العنتةةةر  ومعاقبةةةة مرتجر 

مةةةةن  84مةةةةن املةةةةادة  1الىلقةةةةرة  علةةةةى هةةةةذه االتىلاقيةةةةة جلميةةةةا الةةةةدول ه... “؛ أو
   تظل هذه االتىلاقية مىلتوحة ل نضمام إليها من قبل 1986اتىلاقية فيينا لعام 

هلةةةا أهليةةةة عقةةةد  أ  دولةةةة ومةةةن قبةةةل انميبيةةةا ه...  ومةةةن قبةةةل أ  منظمةةةة دوليةةةة
مةن اتىلاقيةة األمةم املتحةدة لقةانون البحةار  305نظر أيضا  املةادة املعاهدات“؛ وا

 مجيةةةةةةا الةةةةةةدول“  لالةةةةةة  تىلةةةةةةتح لب التوقيةةةةةةا علةةةةةةى االتىلاقيةةةةةةة ال  1982لعةةةةةةام 
فحسةةةةب، بةةةةل أيضةةةةا  لناميبيةةةةا )قبةةةةل ا ةةةةتق هلا( وللةةةةدول واألقةةةةاليم الةةةة  تتمتةةةةا 

 لحل م الذايت.
 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   15انظر املادة  ( 539)  
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ا تقةةةةةوم بوظةةةةةائف الوديةةةةةا دولةةةةةة ليسةةةةةت هلةةةةةا علةةةةى األ ةةةةةز، عنةةةةةدم
تعةةرتف أبن بعةةز  ، بةل وال(540)ع قةات دبلوما ةةية مةا دول معينةةة

 تدع . ال ياانت دول كما
وديعةةةةةةةا  ممار ةةةةةةةة األمةةةةةةةني العةةةةةةةام بتةةةةةةةىلته  مةةةةةةةوجزوخيتةةةةةةةز  (14)

فت   كام   لولف التعولت ال   األطرافللمعاهدات املتعددة 
ول واملنظمةةةات الدوليةةةة الةةة  يواجههةةةا األمةةةني العةةةام يف حتديةةةد  الةةةد

، وهةة  لةةعولت رةةدد عليهةةا فقهةةاء (541)مي ةةن أن تتةةبح أطرافةةا “
. بيد أن الدول ال  أجابت عن هذه (542)القانون على نااق وا ا
لجنةةةةة املتعلةةةةق للتحىلظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات النقاةةةةة يف ا ةةةةتبيان ال

ولت  الةةة يف هةةذا اجملةةال، ول ةةن رمبةةا يعةةزى تشةةر إىل أ  لةةع ل
تقتتر علةى التحىلظةات وإمنةا تتعلةق،  ىل أن هذه املش لة الذلك إ

بوجةةه أعةةم، بوظةةائف الوديةةا. وهةةذا هةةو أيضةةا  السةةبب الةةذ  جعةةل 
عدة  يه ، أواللجنة ترى أنه من غأ املىليد اقرتاح اعتماد مبدأ توج

 مبادئ توجيهية، بشأن هذه النقاة.

 رةةك أن ُتستنسةةخ يف دليةةل ويف املقابةةل، مةةن الضةةرور  بةة  (15)
مةةةن  23مةةةن املةةةادة  1املمار ةةةة القاعةةةدة املنتةةةوص عليهةةةا يف الىلقةةةرة 

)أبو ةةا لةةيغة هلةةذه األ ةةأة(،  1986و 1969اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام  
 جلدل.مهما كان هذا احل م ميثل إر الية ويثأ ا

وحرلةةةةةةةةت اللجنةةةةةةةةةة أيضةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةى أن توضةةةةةةةةةح أن إبةةةةةةةةة غ  (16)
املعنية األ رى جيب أن املنظمات الدولية  التحىلظات إىل الدول أو

ي ةةةةةةةون كتابةةةةةةةة، مثلمةةةةةةةا أن لةةةةةةةوغها وأتكيةةةةةةةدها جيةةةةةةةب أن ي ةةةةةةةوان  
، ألن إب غهةةةةا كتابةةةةة هةةةةو الو ةةةةيلة الوحيةةةةدة الةةةة  تتةةةةيح (543)كتابةةةةة

ن علةةم. وهةةذا الشةةرط للجهةةات املوجهةةة إليهةةا أن تتتةةرف حياهلةةا عةة 
ضةةمنيا  يف نةةز فيينةةا، ول نةةه يُسةةتخلز بوضةةوح  يةةرد إال األ ةةأ ال

هةة  احل ةةم الةةذ   23مةةن املةةادة  1ا  إىل أن الىلقةةرة ظةةر مةةن السةةياق ن
يىلرض، من جهة، أن تتاغ التحىلظةات كتابةة، ومةن جهةة أ ةرى، 
يةةةةةةةربط هةةةةةةةذا الشةةةةةةةرط يف لةةةةةةةيغة مقتضةةةةةةةبة بوجةةةةةةةوب إبةةةةةةة غ هةةةةةةةذه 

يوجةد وديةةا، فةإن لةةوغ  ، عنةةدما الالتحىلظةات. وإىل جانةةب ذلةك
ن . وفض   عن ذلك، فإ(544)التحىلظ وإب غه جيراين للضرورة  واي  

 .(545)املمار ة املعمول هبا تقتتر على الب غات ا اية
حالة  الةة    5-1-2وتتناول الىلقرة الثانية من املبدأ التوجيه    ( 17) 

 ية. ه  حالة التحىلظات على الت وك التأ يسية للمنظمات الدول 
__________ 

 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   74انظر املادة  ( 540)  
  (541 ) General …-Summary of Practice of the Secretary 

(footnote 75 above), chap. V, pp. 21–30, paras. 73–100. 
 considerations…” Frowein, “Someيف مجلةةة مراجةةا   ،انظةةر ( 542)  

(footnote 525 above), pp. 533–539, and Rosenne, “More on the 

depositary of international treaties” (footnote 525 above), pp. 847–848. 
 .1-2-2و 1-1-2املبدأين التوجيهيني  انظر ( 543)  
 )أ(.1، الىلقرة 6-1-2املبدأ التوجيه   انظر ( 544)  
 .لألمني العام لألمم املتحدة “إرعارات الوديا انظر  ( 545)  

الةةةة   1986و 1969مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا لعةةةةام   23واملةةةةادة  (18)
تتاةةةرق إىل هةةةذه احلالةةةة  لتحىلظةةةات التتنةةةاول اإلجةةةراءات املتعلقةةةة ل

ا الةةة. غةةأ أنةةه يتعةةني، يف هةةذا التةةدد، توضةةيح القاعةةدة العامةةة 
 من هذا احل م والتو ا فيها. 1املنتوص عليها يف الىلقرة 

 من اتىلاقي  فيينا   20 ملادةمن ا 3ووفقا  للىلقرة  (19)
املعاهةةدة تةةنز  ل حينمةةا تشةة ل املعاهةةدة وثيقةةة منشةةئة ملنظمةةة دوليةةة، ومةةا 

علةةةةى ح ةةةةم اةةةةالف، فةةةةإن الةةةةتحىلظ يسةةةةتلزم أن يقبةةةةل بةةةةه اجلهةةةةاز املخةةةةتز يف 
 املنظمة. تلك

إذا كانةةةةت  مي نةةةةه أن يىلتةةةةل يف األمةةةةر إال غةةةةأ أن هةةةةذا اجلهةةةةاز ال
 لذلك إب غه إليها. املنظمة على علم للتحىلظ، فيجب

وقد أغىلل املقررون ا الون الث ثة األوائل املعنيون بقانون  (20)
أن السةةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةةدوك تناوهلةةةةةا  اهةةةةةدات هةةةةةذه املشةةةةة لة، إالاملع
. فةةةةاقرتح فيةةةةه نتةةةةا  طةةةةوي   ملشةةةةروع 1962تقريةةةةره األول يف عةةةةام  يف

بشةةةةةةأن  لةةةةةة حيات لةةةةةةوغ التحىلظةةةةةةات و ةةةةةةحبها“،  17 املةةةةةةادة
 يل   منه على ما 5 ونتت الىلقرة

غةةأ أنةةه إذا لةةين حتىلةةظ علةةى لةةك يشةة ل وثيقةةة أت يسةةية ملنظمةةة دوليةةة  
ي ن التك يسمح لراحة بةذلك الةتحىلظ، يبلةَّن الةتحىلظ إىل رئةيس أمانةة  ول

املنظمةةةةة املعنيةةةةة حةةةةى حتةةةةال مسةةةةألة مقبوليتةةةةه إىل اجلهةةةةاز املخةةةةتز يف املنظمةةةةة 
 .(546)املذكورة

 افا إىل هذا التوضيح هووأرار والدوك إىل أن الد (21)
(، ST/LEG/7) مممار ةة األمةني العةا مةوجزمةن  81مسألة أرأ إليهةا يف الىلقةرة 

 وورد فيها 

 وإذا كةان االتىلةةاق لةة ا  مؤ سةةا  ملنظمةةة دوليةة، فإنةةه يتبةةني مةةن املمار ةةة  
ال  يتبعها األمني العام ومن مناقشات اللجنةة الساد ةة أن الةتحىلظ حيةال، يف 

ىل اجلهةةةاز املخةةةتز يف املنظمةةةة قبةةةل أن تُعتةةةرب الدولةةةة املعنيةةةة يف تلةةةك احلالةةةة، إ
األطةةةةراف. ويعةةةةود إىل املنظمةةةةة وحةةةةدها أمةةةةر تىلسةةةةأ لةةةة ها التأ يسةةةة  عةةةةداد 

 .(547)وحتديد مدى انسجام ذلك التحىلظ ما أح امه“

وقد ا تىلى هذا احل م من املشروع بعد أن نظرت فيه جلنة  (22)
عضةةةةةاءها رأوا أن هةةةةةذا ، وذلةةةةةك علةةةةةى األرجةةةةةح ألن أ(548)التةةةةةياغة

يةنز لةراحة علةةى يعةد الزمةا  للنظةر إىل اعتمةةاد ح ةم  ضةيح لالتو 
أن القةةرار املتعلةةق أبثةةر الةةتحىلظ الةةذ  يتةةاغ بشةةأن لةةك أت يسةة  

. (549)هو قرار جيب أن يتخذه  اجلهاز املختز يف املنظمة املعنية“
 يبدو أن املسألة قد أُثأت مرة أ رى فيما بعد. وال

__________ 
 .61 ، ص.144/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1962حولية  ( 546)  
 .66 املرجا نىلسه، ص ( 547)  
، /5209A، املرجةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةه، الوثيقةةةةةةةةةة 18مشةةةةةةةةةروع املةةةةةةةةةادة  انظةةةةةةةةةر ( 548)  
 .176و 175 ص
 .176 ، املرجا نىلسه، ص4، الىلقرة 20مشروع املادة انظر  ( 549)  
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السةةأ وىلةةر  والةةدوك هةةذه املسةةألة يف    يف أن ياةةرح وال غرابةةة   ( 23) 
  لقد برزت املش لة بةدة قبةل ذلةك بةث ل  ةنوات فيمةا  1962عام 

يتتةةةةل بةةةةتحىلظ اهلنةةةةد علةةةةى االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة لملنظمةةةةة اال تشةةةةارية  
احل وميةةة الدوليةةة للم حةةة البحريةةة، وهةة  املنظمةةة الةة  ألةةبح امسهةةا  

مةني العةام لألمةم املتحةدة،  فقةد قةام األ الدولية.   الحقا  املنظمة البحرية 
بتىلته وديعا  ل تىلاقية، إبب غ املنظمة بنز حتىلظ اهلند الةذ  لةين  
يوم افتتاح الدورة األوىل للجمعيةة العامةة للمنظمةة، واقةرتح علةى أمانةة  
املنظمةةة أن حتيةةل املسةةألة إىل مجعيتهةةا العامةةة بقتةةد اختةةاذ قةةرار. وبعةةد  

ني العةةةام يف تقريةةةر معةةةزز  أرةةةار األمةةة   ه اإلحالةةةة، أن اعةةةرُتض علةةةى هةةةذ 
 لحلجج إىل أن  

لملنظمةة اال تشةارية احل وميةة    ( ألح ام االتىلاقية املتعلقة 1هذا اإلجراء ماابق ) 
( للسوابق املتعلقة مبمار ات اإليةداع عنةدما ي ةون  2الدولية للم حة البحرية؛ و) 

امةةة  جلمعيةةة الع عربةةت عنةةه ا أ  ( ملةةا 3هيئةةة أن يبةةت يف رةةأن الةةتحىلظ؛ و)  جلهةةاز أو 
مةةن آراء بشةةأن هةةذه احلالةةة احملةةددة يف مناقشةةاهتا السةةابقة حةةول التحىلظةةات علةةى  

 . ( 550) االتىلاقيات املتعددة األطراف 
 وأرار األمني العام، يف مجلة أمور، إىل أنه  (24)
احلةةةاالت السةةةابقة الةةةة  لةةةيغت فيهةةةةا حتىلظةةةات علةةةةى االتىلاقيةةةات املتعةةةةددة  يف

تنشةئ أجهةزة  تأ للمنظمةات أونت تشة ل د ةات انفذة وكااألطراف ال  كان
تداوليةةةة، دأب األمةةةني العةةةام علةةةى اعتبةةةار أنةةةه ينبغةةة  إحالةةةة املسةةةألة إىل اجلهةةةاز 

 . (551)املختز بتىلسأ االتىلاقية املعنية
و ةةاق كأمثلةةة علةةى ذلةةك الةةب غ املوجةةه إىل مجعيةةة التةةحة العامليةةة 

يف عةةام بشةةأن الةةتحىلظ الةةذ  لةةاغته الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة 
، والةةةةب غ الةةةةذ  (552)علةةةةى د ةةةةتور منظمةةةةة التةةةةحة العامليةةةةة 1948

لةدر يف العةةام التةةايل بشةةأن حتىلظةةات كةل مةةن احتةةاد جنةةوب أفريقيةةا 
العةةةام بشةةةأن التعريىلةةةات اجلمركيةةةة  وروديسةةةيا اجلنوبيةةةة علةةةى االتىلةةةاق

. وقةةد (553)والتجةةارة وُوجةةه إىل األطةةراف املتعاقةةدة يف ذلةةك االتىلةةاق
مةةةوجز ممار ةةةة األمةةةني العةةةام بتةةةىلته وديعةةةا    ةةةاق األمةةةني العةةةام، يف

، مثاال  آ ر على املمار ة الثابتة ال  للمعاهدات املتعددة األطراف
 دأب على اتباعها يف هذا املوضوع  

بلت أملانيا واململ ة املتحدة االتىلةاق املنشةئ ملتةرف التنميةة األفريقة ، عندما ق
يةةنز  ي ةةن لةةاغتا حتىلظةةات ل، بتةةيغته املعدلةةة، و 1979أاير/مةةايو  17املةةؤر  

__________ 
  (550 ) eenth Official Records of the General Assembly, Fourt

Session, Annexes: Reservations to multilateral conventions: the 

Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative 

Organization, document A/4235, para. 18 بشةةةأن هةةةذا  أيضةةةا  . وانظةةةر
 O. Schachter, “The question of treaty reservations at the 1959احلادل  

General Assembly”, AJIL, vol. 54 (1960), pp. 372–379. 
  (551 ) 21, para. 4235A/. 
  (552 ) . See also O. Schachter, “The development of 22, para. Ibid.

international law through the legal opinions of the United Nations 

Secretariat”, BYBIL, vol. 25 (1948), pp. 124–126 . 
  (553 ) 22, para. 4235A/. 

االتىلةةةاق علةةةى إم انيةةةة لةةةوغها، قةةةام األمةةةني العةةةام، بولةةةىله وديعةةةا  ل تىلةةةاق، 
بعةةةد أن أبلغةةةه  يقبةةةل إيةةةداع الواثئةةةق إال إببةةة غ املتةةةرف بةةةنز التحىلظةةةات ول

 .(554)املترف أبنه يقبل التحىلظات
 20مةةن املةةادة  3ويف ضةةوء املبةةدأ املنتةةوص عليةةه يف الىلقةةرة  (25)

مار ة ال  يتبعها يف العادة األمني العام لألمةم  فيينا واملمن اتىلاقي 
املتحةةدة، رأت اللجنةةة أنةةه مةةن املىليةةد الةةنز يف مبةةدأ تةةوجيه  علةةى 

 ولية للتحىلظات على ل ها التأ يس .االلتزام إبب غ املنظمة الد
بيةةةد أن اللجنةةةة طرحةةةت ث ثةةةة أ ةةةئلة بشةةةأن الناةةةاق احملةةةدد  (26)

 دو أن مبدأها موضا رك يب هلذه القاعدة ال  ال
هةةةةةل مةةةةةن امل ئةةةةةم أن يةةةةةدرو يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  التوضةةةةةيح  )أ( 

( القائةةل بوجةةوب إبةة غ (555)1962)الةةوارد يف مشةةروع والةةدوك لعةةام 
 رئيس أمانة املنظمة املعنيةا  التحىلظ إىل

هةةةل ينبغةةة  اإلرةةةارة إىل أن القاعةةةدة نىلسةةةها تسةةةر  عنةةةدما  )ب( 
رة، لةةة ا  أت يسةةةيا  ملنظمةةةة دوليةةةة، ت ةةةون املعاهةةةدة، بةةةدقيق العبةةةا ال

ة وإمنةةةةةا تنشةةةةةئ  جهةةةةةازا  تةةةةةداوليا “ قةةةةةد يتخةةةةةذ موقىلةةةةةا  بشةةةةةأن لةةةةةح
 قةةام بةةه األمةةني العةةام يف عرضةةه ملمار ةةته يف الةةتحىلظ، علةةى حنةةو مةةا

 ا (556)1959 عام
هةةةةل يعىلةةةة  إبةةةة غ املنظمةةةةة الدوليةةةةة بةةةةتحىلظ علةةةةى لةةةة ها  )و( 

دول التأ يسةةةةة  مةةةةةةن القيةةةةةةام أيضةةةةةةا  إببةةةةة غ نةةةةةةز الةةةةةةتحىلظ إىل الةةةةةة 
 واملنظمات الدولية املعنيةا

يتعلق للنقاةة األوىل، رأت اللجنةة أن هةذا التوضةيح  وفيما (27)
إىل رئةةةيس لةةةزوم لةةةه  حةةةى وإن كةةةان الةةةب غ يوجةةةه، بوجةةةه عةةةام،  ال

األمانة، فإنه قد حيدل أن يوجه إىل جهة أ رى للنظر إىل اهلي ل 
قةةةد يثةةةأ  ا ةةةاص ب ةةةل منظمةةةة. فىلةةة  حالةةةة االحتةةةاد األورويب مةةةث  ،

الاابا اجلمةاع  للمىلوضةية األوروبيةة بعةز املشةاكل. وفةوق ذلةك، 
ه  لةةةةيس هلةةةةذا التوضةةةةيح أ  فائةةةةدة ملمو ةةةةة تقريبةةةةا   إن املهةةةةم أن تنبةةةةَّ

 عنية، حسب األلول، إىل املش لة.املنظمة امل
إذا كةان ينبغة  تابيةق القاعةدة نىلسةها علةى   أما عن معرفة ما  (28)

مبقتضةةةةى املعاهةةةةدة، وهةةةة  ليسةةةةت مةةةةا   األجهةةةةزة التداوليةةةةة“ املنشةةةةأة  
متاما  أن    ذلك منظمات دولية لملعه الدقيق لل لمة، فإن من املرجح 

كان حاضرا  يف    1959 املتحدة يف عام حمرر  تقرير األمني العام لألمم  
 يما   وال   -  االتىلاق العام بشأن التعريىلات اجلمركية والتجارة أذهاهنم  

__________ 
  (554 ) (see General … -Summary of Practice of the Secretary

footnote 75 above), p. 59, para. 198 (footnotes omitted). See also Horn, 

Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), 

pp. 346–347. 
 .( أع ه20قرة )الىل انظر ( 555)  
 .( أع ه24الىلقرة ) انظر ( 556)  
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تعةةد املشةة لة   . ول ( 557) ك املنظمةةة أن أحةةد األمثلةةة املةةذكورة يتتةةل بتلةة 
ماروحةةة منةةذ أن حلةةةت منظمةةة التجةةةارة العامليةةة حمةةةل اتىلةةاق الغةةةات.  

 ةةةيما يف جمةةةال نةةةزع   ، ال ينىلةةة  أن بعةةةز املعاهةةةدات  غةةةأ أن هةةةذا ال 
يُعةرتف   محاية البيئة، تنشئ هيئات تداولية، هلةا أمانةة، وال  الس ح أو 

م  اللجنةةةةةة عةةةةةد   . وقةةةةةد قةةةةةررت ( 558) هلةةةةةا أحيةةةةةاان  بتةةةةةىلة املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة 
ختتةةةةيز مبةةةةدأ تةةةةوجيه  هلةةةةا. ل نهةةةةا رأت أن هةةةةذه القاعةةةةدة نىلسةةةةها  
تسةةةر  علةةةةى التحىلظةةةات علةةةةى التةةة وك التأ يسةةةةية مبعناهةةةا الةةةةدقيق  

لةةى التحىلظةةات علةةى املعاهةةدات الةة  تنشةةئ أجهةةزة للرقابةةة تسةةاعد  وع 
 يف تابيق املعاهدة وقد ت ون لىلتها كمنظمة دولية حمل   ف. 

، فإنةةةه  ( 559) أعةةة ه   سةةةؤال األ ةةةأ املةةةذكور أمةةةا اجلةةةواب علةةةى ال  ( 29) 
األلعب. بل إنه السؤال الذ  يتسةم أبكةرب قةدر مةن األويةة العمليةة  

لةةو كةةان   عبئةةا  أثقةةل ممةةا  حتميةةل الوديةةا   ألن اجلةةواب لإلجيةةاب يقتضةة  
الة    - اجلواب للسلب. وع وة علةى ذلةك، فةإن ممار ةة األمةني العةام 

االجتةةةةاه    يبةةةةدو يف  علةةةةى مةةةةا   تسةةةةأ   -  ( 560) تبةةةةدو متسةةةةقة اتسةةةةاقا  تمةةةةا   ال 
. ومةةا ذلةةك، فةةإن اللجنةةة مقتنعةةة أبنةةه يستحسةةن إبةة غ  ( 561) املعةةاكس 

ة املعنيةةة فحسةةب، بةةل  إىل املنظمةة  الةةتحىلظ علةةى التةةك التأ يسةة  ال 
أيضةةةا  إىل مجيةةةا الةةةدول واملنظمةةةات املتعاقةةةدة األ ةةةرى وإىل تلةةةك الةةة   

 حيق هلا أن تتبح أطرافا  يف املعاهدة. 
املوقةةف. األوىل أنةةه لةةيس  قان أتييةةدا  هلةةذاومثةةة حجتةةان تسةةا (30)

جليةةةا  علةةةةى اإلطةةة ق أن قبةةةةول املنظمةةةةة للةةةتحىلظ يسةةةةتبعد إم انيةةةةة 
. واثنيةةا ، (562)املنظمةةات الدوليةةة( األعضةةاء عليةةهاعةةرتاض الةةدول )أو 

توجةةةد حجةةةة عمليةةةة جيةةةدة تؤيةةةد اجلةةةواب لإلجيةةةاب  حةةةى إن كةةةان 
__________ 

 املرجا نىلسه. ( 557)  
 ,R. R. Churchill and G. Ulfstein ، علةةى  ةبيل املثةةال انظةر ( 558)  

“Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental 

agreements: a little-noticed phenomenon in international law”, AJIL, 

vol. 94 (2000), pp. 623–659ويش ك بعز املؤلىلني كذلك يف أن احمل مة  ؛
 الدولية منظمة دولية لملعه الدقيق لل لمة.اجلنائية 
 ()و(.26) الىلقرة ( 559)  
على مثال أقدم عهدا  يبدو فيةه أن األمةني العةام أبلةن حتىلةظ   ل ط ع  ( 560)  

التةحة العامليةة إىل الةدول املعنيةة    الوالايت املتحدة األمري ية علةى د ةتور منظمةة 
 Schachter, “The development ofواملنظمةةةة املعنيةةةة علةةةى السةةةواء، انظةةةر   

international law …” (footnote 552 above), p. 125. See also the Summary 

of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral 

Treaties (footnote 75 above), p. 51, para. 170 . 
ملتةةةةةدرة  ، يف حالةةةةةة واحةةةةةدة علةةةةةى األقةةةةةل، تشةةةةةاورت الدولةةةةةة ا ول ةةةةةن  ( 561)  

بشةةأن    -وهةة  اململ ةةة املتحةةدة    -لإلعةة ن االنىلةةراد  )الةةذ  يعةةد مبثابةةة حتىلةةظ(  
هذا اإلع ن مبارةرة مةا املةوقعني علةى اتىلةاق منشةئ ملنظمةة دوليةة، وهةو االتىلةاق  

تشةةةرين األول/أكتةةةوبر    18قةةةة البحةةةر ال ةةةاري ، املةةةؤر   املنشةةةئ ملتةةةرف التنميةةةة ملنا 
(.  Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. X.6)انظةر     1969

وحيةةةدل أيضةةةا  أن يبةةةادر لةةةاحب الةةةتحىلظ نىلسةةةه إىل ا تشةةةارة املنظمةةةة الدوليةةةة  
وير  االتىلاق املنشئ ملعهد آ يا واحملةيط اهلةادئ لتاة املعنية )انظر حتىلظ فرنسا على  

 ((. ibid., chap. XXV.3)   1977آب/أغساس   12كواالملبور، البث اإلذاع ،  
 والتعليق عليه. 12-8-2املبدأ التوجيه   انظر ( 562)  

ن إىل املنظمةةةةةةة نىلسةةةةةةها، فةةةةةةإن الةةةةةةدول )أو املنظمةةةةةةات  الةةةةةةتحىلظ يبلةةةةةةَّ
الدولية( األعضاء يف هذه املنظمة ه  ال  تبت يف املسألة يف هناية 

ى علم للتحىلظ. والقيةام علاملااف. ومن املهم، للتايل، أن ت ون 
 لألمر على مرحلتني مضيعة للوقت.

ومةةةةن البةةةةديه  أن االلتةةةةزام إببةةةة غ نةةةةز التحىلظةةةةات علةةةةى  (31)
ي ةةون  دوليةةة املعنيةةة اللةك مةةن التةة وك التأ يسةةية إىل املنظمةة ال

إذا كانةةةةةةت هةةةةةةذه املنظمةةةةةةة قائمةةةةةةة فعةةةةةة  ، أ  إذا كانةةةةةةت  واجبةةةةةةا  إال
أنةةةه بةةةدا أن هةةةذا  جليةةةا ، إال ا  أمةةةر . ويبةةةدو ذلةةةك (563)ة انفةةةذةاملعاهةةةد

 يتعب فهم هنايةة الىلقةرة الثانيةة مةن املبةدأ  التوضيح ضرور ، وإال
 إىل )يستحيل إب غ حتىلظ إىل منظمةة دوليةة أو 5-1-2التوجيه  

 جهاز غأ موجود بعد(.
بيةةد أنةةه قةةد يُاةةرح تسةةا ل عمةةا إذا كةةان يتعةةني أيضةةا  إبةة غ  (32)

ة الىلعلةةةةةة ، إىل  اللجةةةةةةان هةةةةةةذه التحىلظةةةةةةات، قبةةةةةةل إنشةةةةةةاء املنظمةةةةةة 
التحضأية“ )أاي  كانت تسةميتها( الة  تُنشةأ غالبةا  للتحضةأ للنىلةاذ 
ا الىلعل  والسريا للتك التأ يس . وإذا كان يتعني هنا أيضا ، فيمة 
يبةةدو، اإلجابةةة علةةى هةةذا السةةؤال لإلجيةةاب يف حةةاالت كثةةأة، فإنةةه 

الةةة  يتةةةعب التعمةةةيم ألن كةةةل رةةة ء يتوقةةةف علةةةى الواليةةةة احملةةةددة 
 يعهد هبا املؤمتر الذ  اعتمد املعاهدة إىل اللجنة التحضأية. 

 إجراءات إيالغ التحفظات 2-1-6
تتفةةةةةةةق الةةةةةةةدول املتعاقةةةةةةةدة  تةةةةةةةند املعاهةةةةةةةدة او مةةةةةةةا م -1 
نظاةةات املتعاقةةدة  لةةى حكةةم خمةةالف، جيةةري إيةةالغ الةةتحفع وامل

 يل :  لى املعاهدة تاا
يقةةةةةوم  ةةةةةاحب يف حالةةةةةة  ةةةةةدم وجةةةةةوة جهةةةةةة وةيعةةةةةة،   ا( 

التحفع يتوجيه اإليالغ مباشرة إىل الدول املتعاقةدة واملنظاةات 
املتعاقدة وإىل الدول واملنظاات الدولية األخرى ال  حيق هلا ان 

 هدة؛ اوتصبع اطرافاا يف املعا

يف حالةةة وجةةوة جهةةة وةيعةةة، تبلةةلغ تلةةك اجلهةةة الوةيعةةة   ب( 
ملنظاةةةات الةةة  تقةةةوم يف اقةةةرب وقةةة   كةةةر نخطةةةاو الةةةدول وا

 الدولية املقصوةة هبذا اإليالغ.
ال يفعتةةةةة  ان إيةةةةةالغ الةةةةةتحفع قةةةةةد   ابلن ةةةةةبة لدولةةةةةة  -2 
 املنظاة.  ندما تتلقاه تلك الدولة او إال منظاة ةولية ما او ما

إيةةةةالغ الةةةةتحفع  لةةةةى املعاهةةةةدة يوسةةةةيلة اخةةةةرى غةةةةري  -3 
إشةةعاو الوةيةةع، م ةة  ال يةةد اإللكةةرتون  املةةذترة الديلوماسةةية او

الفةةةاتس، جيةةةب  تيةةةده يف غضةةةون فةةةرتة زمنيةةةة مناسةةةبة هبةةةذه  وا
تلك احلالة، يعتة  ان الةتحفع قةد  هذا اإلشعاو. ويف املذترة او

  يغ يف اتويخ اإليالغ األو يل.
__________ 

الناحيةةةةة العمليةةةة، عنةةةةدما ال ي ةةةةون التةةةك التأ يسةةةة  انفةةةةذا ،  مةةةن ( 563)  
يتخذ األمني العةام لألمةم املتحةدة نىلةس اإلجةراء الةذ  يتخةذه فيمةا يتعلةق أبيةة 

 أ رى. معاهدة
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 التعليق 
، مثةةل املبةةدأين التةةوجيهيني 6-1-2حيةةاول املبةةدأ التةةوجيه   (1)

التةةةاليني، توضةةةيح جوانةةةب معينةةةة مةةةن اإلجةةةراءات الواجةةةب اتباعهةةةا 
إلبةة غ نةةز الةةتحىلظ علةةى املعاهةةدة إىل اجلهةةات املوجةةه إليهةةا هةةذا 

. وهةةو يتنةةاول جةةانبني 5-1-2اإلبةة غ واحملةةددة يف املبةةدأ التةةوجيه  
 رتاباان بش ل وثيق، ووا ول نهما م اتلىلني إىل حد ما

 لاحب الب غ؛  - 
 الارائق العملية لإلب غ. - 
  1986و   1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام     23وال تتضةةمن املةةادة   (2)

معظةم   أية إرارة إىل الشةخز الةذ  جيةب أن يتةوىل هةذا اإلبة غ. ويف 
احلةةاالت، ي ةةون هةةذا الشةةخز هةةو الوديةةا حسةةبما يتبةةني مةةن أح ةةام  

الةة  تسةةر  بوجةةه عةةام علةةى    ( 564  1986ىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  ات   مةةن   79املةةادة  
مجيةةا اإل اةةارات والب غةةات املتعلقةةة لملعاهةةدات. وتةةورد أح ةةام تلةةك  

 عز اإليضاحات بشأن طرائق اإلب غ. املادة أيضا  ب 
وقةةةةةةد  ةةةةةةبق، أثنةةةةةةاء النظةةةةةةر يف موضةةةةةةوع التحىلظةةةةةةات علةةةةةةى  (3)

يوضةةحوا  مقرروهةةا ا الةةون أن املعاهةةدات، أن اعتزمةةت اللجنةةة أو
لةةراحة أن علةةى اجلهةةة الوديعةةة واجةةب إبةة غ الةةدول املعنيةةة بةةنز 

، ارأتت اللجنةةةةةةةةة يف التحىلظةةةةةةةةات الةةةةةةةة  لةةةةةةةةيغت. وه ةةةةةةةةذا، مةةةةةةةةث   
 ينبغ  لوديا اتىلاقية متعددة األطةراف أن يبلةن كةل أنه  1951 عام

حتىلةةةةةظ، مبجةةةةةرد تسةةةةةلمه، إىل مجيةةةةةا الةةةةةدول األطةةةةةراف يف االتىلاقيةةةةةة 
أن السةةأ  . كمةا(565 بح أطرافةا  فيهةا“الةدول الة  حيةق هلةا أن تتة  أو

وىلةةةةةةةةر  والةةةةةةةةدوك، يف تقريةةةةةةةةره الرابةةةةةةةةا عةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون املعاهةةةةةةةةدات يف 
ر بةةةةه الوديةةةةا، ، كةةةةان يةةةةرى أن الةةةةتحىلظ  جيةةةةب أن خيُ 1965 عةةةام اةةةة 
 .(566 حالة عدم وجود وديا، ختار به الدول املعنية األ رى“ ويف
ول أت ةةةةةةةةةذ اللجنةةةةةةةةةةة هبةةةةةةةةةةذه التةةةةةةةةةةيغة يف هنايةةةةةةةةةةة املاةةةةةةةةةةاف،  (4)
أن املشاريا ال  اعُتمدت يف السةابق  تضةمنت عةددا   الحظت إذ

اإل اةةةةارات الةةةة زم توجيههةةةةا  واد الةةةة  تتنةةةةاول الب غةةةةات أومةةةةن املةةةة 
إىل الوديةةةةةةةا يف حةةةةةةةال وجةةةةةةةوده“،  املعنيةةةةةةةة، أومبارةةةةةةةرة إىل الةةةةةةةدول 

و لتةةةةت إىل ا ةةةةتنتاو مىلةةةةاده أن  مةةةةن املم ةةةةن تبسةةةةيط نتةةةةوص 
مةةةةادة عامةةةةة  اتلةةةةف املةةةةواد بشةةةة ل كبةةةةأ إذا أضةةةةيىلت إىل املشةةةةروع

 .(567 تتناول مسألة اإل اارات والب غات“
الذ  طُرح يف عام  73وكان هذا هو موضوع مشروع املادة  (5)

، وقةةةد 1969مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  78دة وألةةةبح اآلن املةةةا 1966

__________ 
 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  78 املادة ( 564)  
 .34، الىلقرة 130 ، ص/1858A، اجمللد الثان، الوثيقة 1951حولية  ( 565)  
 .53 ، ص .1Add-2و   .177/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة  1965حولية   ( 566)  
، 270 ، ص/1Rev./6309Aالوثيقةةةةةةة  ، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان،1966حوليةةةةةةة  ( 567)  

 .73ن التعليق على مشروع املادة ( م1الىلقرة )

مةن دون تغيةةأ،  1986مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام  79ا تنسةختها املةادة 
 لية عدا إضافة إرارة إىل املنظمات الدو 

 اإل اارات والر ائل

هذه االتىلاقية على ح ةم اةالف، فةإن أ  إ اةار  تنز املعاهدة أو ما ل 
 منظمة دولية مبقتضى هذه االتىلاقية أية  ر الة من أية دولة أو أو

ير ل مباررة، عند عدم وجود وديا، إىل الدول واملنظمةات املقتةود  )أ( 
 إىل الوديا عند وجوده؛ توجيهه إليها، أو

عنةةةدما تتلقةةةاه  املنظمةةةة املعنيةةة إال ال يعتةةرب أنةةةه لةةةدر عةةن الدولةةةة أو )ب( 
 ، عندما يتلقاه الوديا؛املنظمة ال  أر ل إليها أو، تبعا  للحالة الدولة أو

ال يعتةةةةرب، يف حالةةةةة إر ةةةةاله إىل الوديةةةةا، أنةةةةه قةةةةد ولةةةةل إىل الدولةةةةة  )و( 
املنظمةة  ن هةذه الدولةة أوعندما ي ون الوديا قد أبلة  املنظمة املوجه إليها إال أو

 .78( من املادة )ه1به وفقا  للىلقرة 

عن هذا احل م األ أ، وقد جاء  79وال مي ن فتل املادة  (6)
 يل   يه ماف

تتىلةةةق الةةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةةات املتعاقةةةدة  تةةةنز املعاهةةةدة، أو مةةةا ل -1 
ظةةةائف أو، تبعةةةا  للحالةةةة، املنظمةةةات املتعاقةةةدة، علةةةى ح ةةةم اةةةالف، تشةةةتمل و 

 الوديا بوجه  اص على 

 ه... 

إبة غ األطةراف والةةدول واملنظمةات الدوليةةة الة  حيةةق هلةا أن تتةةبح  )ه( 
 املعاهدة لألعمال واإل اارات والر ائل املتتلة لملعاهدة.أطرافا  يف 

ومن اجلدير للذكر أن عبارة  األطراف والدول واملنظمات  (7)
ا  يف املعاهدة“، الواردة يف تلك الدولية ال  حيق هلا أن تتبح أطراف

 1ىلقةرة تش ل معادال  دقيقا  للتيغة الة  ا ةُتعملت يف ال الىلقرة، ال
الةةةةة  تتحةةةةةدل عةةةةن  الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة واملنظمةةةةةات  23مةةةةن املةةةةةادة 

املتعاقةةةدة“. ولةةةيس هلةةةذا الىلةةةرق أ  أتثةةةأ عملةةة  ألنةةةه حيةةةق للةةةدول 
تتةةبح أطرافةةا  يف  املتعاقةدة واملنظمةةات الدوليةة املتعاقةةدة للتأكيةد أن

املعاهدة وألهنا تتبح أطرافا  مبجرد بدء نىلاذ املعاهدة وفقا  للتعريف 
، 1986من اتىلاقية فيينةا لعةام  2ن املادة )و( م1الذ  تقدمه الىلقرة 

ول نه يثأ ما ذلك مش لة بشأن لياغة املبدأ التوجيه  الواجةب 
 إدراجه يف دليل املمار ة.

 ةام تةدرو يف دليةل املمار ةة أحرك أن  ومن املنا ب ب  (8)
مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام  79وأح ةام املةادة  78( من املةادة )ه1الىلقرة 
فةةإن  ا حسةةب احلالةةة ا الةةة للتحىلظةةات، وإال، مةةا ت ييىلهةة 1986

يىلةةةة  للغةةةةرض العملةةةة  منةةةةه، وهةةةةو تزويةةةةد مسةةةةتخدميه  الةةةةدليل لةةةةن
ملوقةف مبجموعة كاملة مةن املبةادئ التوجيهيةة الة  تتةيح هلةم حتديةد ا

الةةة زم اختةةةاذه كلمةةةةا واجهةةةوا مشةةة لة تتعلةةةةق للتحىلظةةةات. غةةةةأ أن 
ا املبةةةدأ اللجنةةةة تسةةةاءلت عمةةةا إذا كةةةان مةةةن األنسةةةب، لتةةةياغة هةةةذ

ا ةةةةتخدام لةةةةيغة  التةةةةوجيه ، ا ةةةةتخدام لةةةةيغة هةةةةذين احل مةةةةني أم
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. وبةةدا هلةا أن مةةن املناقةة  ا ةةتخدام التةةيغة 23مةةن املةةادة  1الىلقةرة 
كةةان  تنةةافر، ولةةو  ل ةةل غمةةوض أواداي  ، تىلةة 23املسةتخدمة يف املةةادة 

 ظاهراي  لرفا ، بني اتلف املبادئ التوجيهية لدليل املمار ة.
وعةةةةةة وة علةةةةةةةى ذلةةةةةةك، مةةةةةةةن املؤكةةةةةةد أن الب غةةةةةةةات املتعلقةةةةةةةة   ( 9) 

يتتل منها بنز التحىلظات ال  تتةوغها    يما ما  للتحىلظات، ال 
منظمةةةة دوليةةةة، هةةة  ب غةةةات  متتةةةلة لملعاهةةةدة“ مبىلهةةةوم   دولةةةة أو 
. فضةة   عةةن أن اللجنةةة،  ( 568   ةةالىلة الةةذكر   78)ه( مةةن املةةادة  1الىلقةةرة  

عهةدت لةراحة إىل الوديةا    ، 1966يف املشروع الةذ  وضةعته يف عةام  
* ماابقةةةةةا   حتىلةةةةةظ  لةةةةةك أو  مبهمةةةةةة النظةةةةةر فيمةةةةةا إذا كةةةةةان  توقيةةةةةا أو 
، وهةةة  عبةةةارة ا ةةةتعيز  ( 569) ألح ةةةام املعاهةةةدة وأح ةةةام هةةةذه املةةةواد“ 

إ اةةةةار   أ  وثيقةةةةة أو     التوقيةةةةا أو عنهةةةةا يف فيينةةةةا بعبةةةةارة أعةةةةم هةةةة  
مي ةن أن   ، ول ةن هةذه اال تعاضةة ال ( 570  لملعاهةدة“ ب غ يتعلق  أو 
 احل م.  ىلهم منها ا تبعاد التحىلظات من جمال تابيق هذا يُ 
أرار التعليق على مشروع املادة  ولإلضافة إىل ذلك، وكما (10)

 79 )والةةذ  ألةةبح املةةادة 1966الةةذ  اعتمدتةةه اللجنةةة يف عةةام  73
(، فةةةإن القاعةةةدة املنتةةةوص عليهةةةا يف 1986مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام 

 ا ةةةةةا  علةةةةةى اإل اةةةةةارات الىلقةةةةةرة )أ( مةةةةةن هةةةةةذا احل ةةةةةم  تسةةةةةر  أ
أ  األفعال ال  تدل علةى  -’حياة‘ املعاهدة  والب غات املتعلقة ب

*، واالعرتاضةةات، واإلرةةعارات املتعلقةةة بعةةدم التحىلظةةاتاملوافقةةة، و
 .(571 إىل ذلك“ هدة، وماالتحة، وإهناء املعا

 78( مةن املةادة )ه1رك أن الىلقةرة  ومن حيث اجلوهر، ال (11)
. ووةةةةةةةةا (572 )أ( تع سةةةةةةةةان كلتاوةةةةةةةةا املمار ةةةةةةةةة احلاليةةةةةةةةة79والىلقةةةةةةةةرة 

تسةةتدعيان تعليقةةا   الةةا ، عةةدا م حظةةة أنةةه حةةى يف احلالةةة الةة   ال
يوجد فيها وديةا، قةد حيةدل أن تقةوم الدولةة املتحىلظةة هة  نىلسةها 

غ نز التحىلظ مباررة إىل الدول واملنظمات الدوليةة األ ةرى إبب 
ململ ة املتحدة، مث  ، إبب غ األمةني العةام املعنية. وه ذا، قامت ا

تىلةةةةاق املنشةةةةئ ملتةةةةرف التنميةةةةة لألمةةةةم املتحةةةةدة، لعتبةةةةاره وديعةةةةا  ل 
، أبهنةا تشةاورت مةا مجيةا املةوقعني علةى هةذا ملناقةة البحةر ال ةاري 
ب مةةن اإلعةة ن )يشةة ل حتىلظةةا ( الةةذ  أرفقتةةه االتىلةةاق بشةةأن جانةة 
املتةةرف فيمةةا بعةةد،   قةةد قبلةةه جملةةس حمةةافظ  بوثيقةةة التتةةديق )و 

__________ 
 ( أع ه.6الىلقرة ) انظر ( 568)  
 ،269 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966حوليةةةةةةة  ( 569)  

)د(. وللوقةةةةوف علةةةةى جةةةةوهر هةةةةذا احل ةةةةم، انظةةةةر 1، الىلقةةةةرة 72مشةةةةروع املةةةةادة 
 أدانه. 7-1-2التعليق على املبدأ التوجيه  

)د(. والتةةةيغة اجلديةةةدة  1، الىلقةةةرة  77ادة  ، املةةة 1969اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام   ( 570)  
انرةةئة عةةن تعةةديل اقرتحتةةه اجلمهوريةةة االرةةرتاكية السةةوفياتية البي رو ةةية واعتمدتةةه  

وفةةةةدا  عةةةةن    27لةةةةوت ، مةةةةا امتنةةةةاع    24لةةةةوت  مقابةةةةل    32اللجنةةةةة اجلامعةةةةة أبغلبيةةةةة  
 Official Records of the United Nations Conference on the Lawالتتةويت ) 

of Treaties, First and Second Sessions… (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), p. 202, para. 654 (iv) (4), and p. 203, para. 660 (i) .) 
، 270 ، ص/1Rev./6309Aالوثيقةةةةةةة  ، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان،1966حوليةةةةةةة  ( 571)  

 ( من التعليق.2الىلقرة )
)أ( )الةةةذ  ألةةةبح 73ادة املرجةةةا نىلسةةةه خبتةةةوص مشةةةروع املةةة  انظةةةر ( 572)  
 (.1986من اتىلاقية فيينا لعام  79واملادة  1969من اتىلاقية فيينا لعام  78املادة 

. كةةةةةةذلك أ اةةةةةةرت فرنسةةةةةةا جملةةةةةةس (573  ةةةةةحبته اململ ةةةةةةة املتحةةةةةةدة(
حمةافظ  معهةد آ ةةيا واحملةيط اهلةةادئ لتاةوير البةةث اإلذاعة  بةةتحىلظ 

ل لةةةةاغته بشةةةةأن االتىلةةةةاق املنشةةةةئ هلةةةةذه املنظمةةةةة، وهةةةةو اتىلةةةةاق حي   مةةةة 
 .(574 األمني العام لىلة الوديا له أيضا  

يُعىلةةى    أ  اعةةرتاض، بشةرط أال وال يبةدو أن هةذه املمار ةةة تثةأ  (12)
. غةأ أهنةا تشة ل متةدر  ( 575  الوديا مبقتضاها من الواجبات املنوطة به 
يةةرتك للةةدول املتحىلظةةة أمةةر القيةةام   لةةبس وغمةةوض، مبعةةه أن الوديةةا قةةد 
  78( مةةةةن املةةةةادة  )ه 1رحية الىلقةةةةرة  للوظيىلةةةةة الةةةة  تنياهةةةةا بةةةةه بتةةةةورة لةةةة 

. وهلةذا  ( 576  1986ة فيينا لعام  )أ( من اتىلاقي 79والعبارة األ أة من املادة  
السةةةةةبب، رأت اللجنةةةةةة أنةةةةةه مةةةةةن غةةةةةأ املنا ةةةةةب التشةةةةةجيا علةةةةةى هةةةةةذه  

 املمار ة، وامتنعت عن اقرتاح مبدأ توجيه  ي ر ها. 
، علةةةةةى أويةةةةةة  1966وقةةةةد رةةةةةددت اللجنةةةةةة، يف تعليقهةةةةةا لعةةةةةام   (13)

  72 )ه( مةةةن مشةةةروع املةةةادة 1دة إىل الوديةةةا مبوجةةةب الىلقةةةرة  املهمةةةة املسةةةن 
مةةةةةةةةن اتىلاقيةةةةةةةةة فيينةةةةةةةةا لعةةةةةةةةام    77)ه( مةةةةةةةةن املةةةةةةةةادة  1)ألةةةةةةةةبحت الىلقةةةةةةةةرة  

، وأكةةةدت أنةةةه  مةةةن املستتةةةوب بابيعةةةة احلةةةال أن يةةةؤد   ( ( 577  1969
. ويتعلةق األمةر هنةا مبسةألة  ( 578) الوديا هذه الوظيىلة على وجه السةرعة“ 

مةن اتىلاقيةة    78و)و( من املةادة  الىلرعيتني )ب(  باة للىلقرتني  مهمة مرت 
دل الةةةةتحىلظ آاثرا  إال     ( 579) 1969فيينةةةةا لعةةةةام   اعتبةةةةارا  مةةةةن تريةةةةخ   ال حيةةةةُ

تسلم الب غ املتعلق به من جانب الدول واملنظمات املقتةود إب غهةا،  
ي ةون لألمةر أويةة كبةأة   الواقةا، ال  وليس اعتبارا  من تريخ لوغه. ويف 

 ةي ون هةو   ىلظ مبارةرة، إذ غ عةن لةاحب الةتح حالة لدور الةب    يف 
نىلسةةه امللةةوم إذا أت ةةر يف إحالةةة الةةب غ إىل اجلهةةات املوجةةه إليهةةا. غةةأ  
أنةةه إذا كةةان مثةةة وديةةا، فمةةن الضةةرور  أن حيةةرص علةةى  ةةرعة اإلبةة غ،  

فإنةةه  ةةيعال أثةةر الةةتحىلظ وكةةذلك إم انيةةة لةةدور رد فعةةل بشةةأنه   وإال 
 . ( 580) ملعنية األ رى نظمات الدولية ا من جانب الدول وامل 

__________ 
  (573 ) 6(footnote 37 above), chap. X.Multilateral Treaties …See . 
  (574 ) 3, chap. XXV.Ibid.. 
 أدانه. 7-1-2انظر املبدأ التوجيه   ( 575)  
)أ(، على التوايل، من اتىلاقية فيينا 78املادة )ه( و 1، الىلقرة 77 املادة ( 576)  
. ويف احلالةةة  ةةالىلة الةةذكر املتعلقةةة للةةتحىلظ الىلرنسةة  علةةى االتىلةةاق 1969لعةةام 

املنشئ ملعهد آ يا واحمليط اهلادئ لتاوير البث اإلذاع ، يبدو أن األمني العام 
اض مةةةن جانةةةب جملةةةس حمةةةافظ  قةةةد اكتىلةةةى لإلحاطةةةة علمةةةا  بعةةةدم وجةةةود اعةةةرت 

 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chapمةةة )انظةةر  املنظ

XXV.3.و لبية األمني العام يف هذه احلالة مدعاة ل نتقاد .) 
 .1986)ه(، من اتىلاقية فيينا لعام 1، الىلقرة 78 املادة ( 577)  
، 270 ، ص/1Rev./6309A الوثيقةةةةةةة ، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان،1966حوليةةةةةةة  ( 578)  

 .72يق على مشروع املادة ( من التعل5الىلقرة )
. انظةةر نةةز هةةذه 1986)أ( و)ب( مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 79 املةةادة ( 579)  

 ( أع ه.5األح ام يف الىلقرة )
 ، اجمللةةد الثةةان،1966حوليةةة ، 73التعليةةق علةةى مشةةروع املةةادة  انظةةر ( 580)  

( مةةةةةةةةةن 6( إىل )3الىلقةةةةةةةةةرات مةةةةةةةةةن )، 271و 270 ، صA/6309/Rev.1الوثيقةةةةةةةةةة 
 T. O. Elias, The Modern Law of Treaties, Dobbsأيضةا    التعليةق؛ وانظةر

Ferry/Leiden, Oceana/Sijthoff, 1974, pp. 216–217. 
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ومةةةةةن الناحيةةةةةة العمليةةةةةة، يف ظةةةةةل الوضةةةةةا الةةةةةراهن لو ةةةةةائل  (14)
االتتةةةال احلديثةةةة، تقةةةوم اجلهةةةات الوديعةةةة بوظائىلهةةةا بسةةةرعة كبةةةأة، 

حةةةةني   علةةةةى األقةةةةل إذا كانةةةةت هةةةةذه اجلهةةةةات منظمةةةةات دوليةةةةة. ويف
املاضةة ، بةةني كانةةت الىلةةرتة الىلالةةلة،  ةة ل الثمانينيةةات مةةن القةةرن 

وبةةةةني إب غهةةةةا  لعامةةةةة لألمةةةةم املتحةةةةدة للتحىلظةةةةاتا ةةةةت م األمانةةةةة ا
ترتاوح بني رهر ورهرين، وتتل أحياان  إىل ث ثة أرهر، فإنه وفقا  
للمعلومةةةةةةات الةةةةةة  أر ةةةةةةلها قسةةةةةةم املعاهةةةةةةدات يف م تةةةةةةب الشةةةةةةؤون 

 يل   القانونية لألمم املتحدة إىل اللجنة، تبني ما
ات لتةةةك وبةةةني الىلالةةةلة بةةةني تسةةةلم قسةةةم املعاهةةةدإن الىلةةةرتة الزمنيةةةة  -1 

ل يلةةةزم   ةةةاعة، مةةةا 24اف يف معاهةةةدة مةةةن املعاهةةةدات تنةةةاهز إب غةةةه إىل األطةةةر 
تنشأ مسةألة قانونيةة بتةدده. فةإذا لةزم القيةام برتمجةة، فةإن قسةم  القيام برتمجة أو

املعاهدات يالبها ل ةتعجال، يف مجيةا األحةوال. وإذا كانةت املسةألة القانونيةة 
حةدة، فإنةةه تةتح م فيهةا األمةةم املت راف التتالةب مرا ةة ت مةا أطةة  تشةعبة أوم

قةةد حيةةدل بعةةز التةةأ أ، غةةأ أنةةه قلمةةا حيةةدل ذلةةك. واجلةةدير لمل حظةةة هةةو 
عةدا حةاالت قليلةة، تبلةَّن التة وك إىل األطةراف ذات  أنه يف كةل األحةوال، مةا

  اعة. 24التلة يف غضون 

  ىل البعثةةةةةةات الدائمةةةةةةة واملنظمةةةةةةات وجيةةةةةةر  إبةةةةةة غ إ اةةةةةةارات اإليةةةةةةداع إ  -2 
التةلة عةن طريةةق الربيةد العةةاد  والربيةد اإلل ةةرتون يف آن واحةد، يف غضةةون   ذات 
(. وعةة وة علةةى ذلةةك، اعتبةةارا  مةةن  LA 41 TR/221 (23-1) ةةاعة )انظةةر    24

، مي ةةن االطةة ع علةةى إ اةةارات اإليةةداع يف  جمموعةةة  2001كةةانون الثان/ينةةاير  
ن التةةةةةةةايل   علةةةةةةةى رةةةةةةةب ة اإلنرتنةةةةةةةت علةةةةةةةى العنةةةةةةةوا معاهةةةةةةةدات األمةةةةةةةم املتحةةةةةةةدة“  

http://treaties.un.org/    وتعةةةةةةرض إ اةةةةةةارات اإليةةةةةةداع علةةةةةةى رةةةةةةب ة اإلنرتنةةةةةةت(
الوديةةةةةةا(.   تعتةةةةةةرب إ اةةةةةةارات رمسيةةةةةةة لةةةةةةادرة عةةةةةةن  غةةةةةةأ وال  ألغةةةةةةراض اإلعةةةةةة م ال 

إ اةارات اإليةداع   ل إ اةارات اإليةداع املتةحوبة مبلحقةات ضةخمة، مةن قبية  أما 
 . ( 582) الىلاكس  ، فرت ل عن طريق ( 581  16)ب(  11لىلتل املتعلقة ل 

__________ 
ب غةةةات متتةةةلة لالتىلةةةاق املتعلةةةق لعتمةةةاد موالةةةىلات تقنيةةةة  هةةةذه ( 581)  

 ةةةةةن تركيبهةةةةةا موحةةةةةدة للمركبةةةةةات ذات العجةةةةة ت، واملعةةةةةدات والقاةةةةةا الةةةةة  مي
ات العجةةةةة ت، ورةةةةةروط االعةةةةةرتاف املتبةةةةةادل ا ةةةةةتخدامها يف املركبةةةةةات ذ و/أو

 20لملوافقةةةات املمنوحةةةة علةةةى أ ةةةاس هةةةذه املوالةةةىلات، وهةةةو االتىلةةةاق املةةةؤر  
 ,Multilateral Treaties … (footnote 37 above))انظةر   1958آذار/مةارس 

chap. XI.B.16.) 
ترجةةةى م حظةةةة أن  -3يلةةة     اقسةةةم املعاهةةةدات أيضةةةا  مةةة  أوضةةةح ( 582)  

قةةةد تغةةةأت للنسةةةبة للحةةاالت الةةة  ي ةةةون فيهةةةا اإلجةةةراء املتعلةةةق ممار ةةة الوديةةةا 
عنةةةدما يتةةةوغ أحةةةد األطةةةراف حتىلظةةةا  بعةةةد  لملعاهةةةدة تعةةةدي   لةةةتحىلظ قةةةائم أو

اإلعراب عن موافقته على االلتزام. فألبح يتاح اآلن للارف يف املعاهدة ذات 
يرغب يف  ال ب غ الوديا أبنه يعرتض على التعديل أوالتلة اثنا عشر رهرا  إل

املوافقةةة،  القبةةول أو أن أي ةةذ بعةةني االعتبةةار الةةتحىلظ التةةادر بعةةد التتةةديق أو
إ . وحيسةةب الوديةةا فةةرتة االثةةين عشةةر رةةهرا  ابتةةداء  مةةن تريةةخ لةةدور إ اةةار 

 ,P. T. B. Kohona(“. انظةر أيضةا   LA 41 TR/221 (23-1)اإليةداع )انظةر 

“Some notable developments in the practice of the UN Secretary-

General as depositary of multilateral treaties: reservations and 

declarations”, AJIL, vol. 99 (2005), pp. 433–450; and P. T. B. Kohona, 

“Reservations: discussion of recent developments in the practice of the 

،   تبسةيط إجةراءات اإل اةار 2010نيسان/أبريل  1ومنذ  (15)
 ال  يتبعها األمني العام بولىله وديعا   

تابةا إ اةارات اإليةةداع  ، لةن2010نيسةةان/أبريل  1ا مةيس، اعتبةارا  مةن  
 إل رتونيا . إالت ون متاحة  ولن

 جمموعةةةةةة  لشةةةةةب   ع متاحةةةةةة علةةةةةى املوقةةةةةا الو ةةةةةتظل إ اةةةةةارات اإليةةةةةدا  
، حتةت http://treaties.un.orgمعاهدات األمم املتحدة“ على العنةوان التةايل  

“. وع وة على ذلك، يرجى من Depositary Notifications (CNs)عنوان  
أنىلسةةةهم يف قائمةةةة اإلر ةةةال الدائمةةةة ومجيةةةا األفةةةراد املعنيةةةني تسةةةجيل البعثةةةات 

 اةةةارات اإليةةةداع عةةةن طريةةةق ا ةةةتخدام   دمةةةة التسةةةجيل اآليل اإلل ةةةرتون إل
لتلق  إ اارات اإليداع“ ال  خيتتها قسةم املعاهةدات هلةذا الغةرض، وذلةك 

، “Automated CN Subscription Serviceللضةغط علةى الةرابط املعنةون  
 .http://treaties.un.orgو موجود أيضا  على املوقا الشب   وه

وتنةدرو هةةذه املبةادرة يف إطةةار اجلهةود الةة  تبةذهلا األمةةم املتحةدة للحةةد مةةن  
 .(583)ا ته ك الورق وحسن ا تخدام الااقة واملوارد

الدوليةةةةة، مةةةةن جهتهةةةةا، وقةةةةد قامةةةةت أمانةةةةة املنظمةةةةة البحريةةةةة  (16)
لىلاللة بني اإلب غ بتحىلظ على معاهدة إبع م اللجنة أبن الىلرتة ا

ظمة وديعة هلا وبني إحالتةه إىل الةدول املعنيةة تةرتاوح بوجةه ت ون املن
عةةام بةةني أ ةةبوع وأ ةةبوعني. وتةُةرتجم الب غةةات إىل اللغةةات الرمسيةةة 

تُر ةةةل دائمةةةا  الةةةث ل للمنظمةةةة )اإل ةةةبانية واإلن ليزيةةةة والىلرنسةةةية( و 
 عن طريق الربيد العاد .

ة جملةةةةةس أورول إىل اللجنةةةةةة ولةةةةةىلا  ملمار ةةةةةة ت أمانةةةةة وقةةةةةدم (17)
 اجمللس على النحو التايل 

ا    إن الىلةةةةةةةرتة االعتياديةةةةةةةة تةةةةةةةرتاوح بةةةةةةةني أ ةةةةةةةبوعني وث ثةةةةةةةة أ ةةةةةةةابيا )إذ جتمةةةةةةةّ
بعةةةز احلةةةاالت، حيةةةدل أت ةةةأ   اإل اةةةارات وتر ةةةل كةةةل أ ةةةبوعني تقريبةةةا (. ويف 

التةةةةةةةةةذيي ت )عةةةةةةةةةةروض   حجةةةةةةةةةم اإلع انت/التحىلظةةةةةةةةةات أو بسةةةةةةةةةبب ضةةةةةةةةةخامة  
ة( الةةة  يتعةةةني فحتةةةها  مقتاىلةةةات مةةةن القةةةانون الةةةدا ل  واملمار ةةةات الدا ليةةة  أو 

وترمجتهةةةةةةةا إىل اللغةةةةةةةة الرمسيةةةةةةةة األ ةةةةةةةرى )يشةةةةةةةرتط جملةةةةةةةس أورول أن ت ةةةةةةةون كةةةةةةةل  
على األقةل أن ترفةق هبةا ترمجةة إىل لغةة مةن   اإل اارات بلغة من اللغات الرمسية أو 

اللغةة الرمسيةة األ ةرى(.  غات. ويتوىل م تةب املعاهةدات تةوفأ الرتمجةة إىل  تلك الل 
لة ال  هلا أثر فور  )من قبيةل اال ةتثناءات املةر ز هبةا  وتنج ز اإل اارات العاج 

 من االتىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسان( يف غضون يومني.   15مبوجب املادة  

إىل وزارة ا ارجيةةةةةةة  تىلضةةةةةةل هالةةةةةةدول  توجيةةةةةةه اإل اةةةةةةارات مبارةةةةةةرة   ومةةةةةةا ل  
لوقةةت الةةراهن(، فةةإن اإل اةةارات األلةةلية  وا  يف ا دولةةة عضةة   43دولةةة مةةن بةةني   11) 

تر ل كتابة إىل البعثات الدائمة يف  رتا بورغ الة  حتيلهةا بةدورها إىل عوالةمها.  

 
Secretary-General of the United Nations as depositary of multilateral 

treaties”, Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 

33, No. 2 (2005), pp. 415–450. 
  (583 ) , 2010March  25, Journal of the United Nations

No. 2010/57, p. 17. 

http://treaties.un.org/
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الةدول غةأ األعضةاء الة  ليسةت هلةا بعثةة دبلوما ةية )قنتةلية( يف  رتا ةبورغ   أما 
رة.  مبارةةة  بروكسةةةل أو  ريةةةق بعثةةةة دبلوما ةةةية يف لريةةةس أو فيجةةةر  إ اارهةةةا عةةةن ط 

 اةارات  ة ل السةنوات العشةر  دفعت الزايدة يف عةدد الةدول األعضةاء واإل  وقد 
يعةد املةدير   ، ل 1999يلة   منةذ عةام   األ أة إىل القيام بتبسيط واحد يتمثل فيمةا 

( يوقةا كةل  العام للشؤون القانونية )الذ  يتترف ل م األمني العام جمللةس أورول 
ا اإل اةارات و  اإلحالةةة.    ر ةائل توقةةا فقةط كةةل ر ةالة مةةن  إ اةار فةةرداي ، بةل جتمةةّ

 ترد أ  ر اوى من هذا اإلجراء.  ول 

( يف  http://conventions.coe.intومنةةذ تشةةغيل موقعنةةا الشةةب   اجلديةةد ) 
ملعلومةةات املتعلقةةة لإلجةةراءات يف احلةةال ، تتةةاح كةةل ا2000كةةانون الثان/ينةةاير 

ى املوقةةةةا اإلعةةةة انت علةةةة  وقةةةةا الشةةةةب  . ويوضةةةةا نةةةةز التحىلظةةةةات أوعلةةةةى امل
الشةةةب   يف نىلةةةس يةةةوم اإل اةةةار هبةةةا رمسيةةةا . غةةةأ أن النشةةةر عةةةن طريةةةق املوقةةةا 

 يعد إ اارا  رمسيا . الشب   ال

وأ ةةأا ، يتضةةةح مةةةن املعلومةةةات الةة  قةةةدمتها منظمةةةة الةةةدول  (18)
 يل   ي ية مااألمر 
تتةةديقات جديةةدة علةةى  قيعةةات أوجيةةر  إ اةةار الةةدول األعضةةاء أب  تو  
هةةدات املربمةةةة بةةةني البلةةدان األمري يةةةة عةةةن طريةةق  لةةةحيىلة منظمةةةة الةةةدول املعا

نقةةوم بتوجيةةه ، علةةى حنةةو رمسةة  بدرجةةة أكةةرباألمري يةةة“ الةة  تتةةدر كةةل يةةوم. و 
إىل البعثةات الدائمةة اإل اارات كل ث ثة أرهر عن طريةق حمضةر رمسة  ير ةل 

بعد االجتماعات الة  حيةدل فيهةا عةدد كبةأ  لدى منظمة الدول األمري ية أو
 يعات والتتديقات اجلديدة، مثل اجتماعات اجلمعية العامة.من التوق

وحترر اإل اارات الرمسية، وه  إ اارات تشمل أيضا  االتىلاقةات الثنائيةة  
  رى، لللغتني اإل بانية واإلن ليزية.املوقعة بني األمانة العامة واألطراف األ

ة أن مةةةةن الضةةةةرور  إدراو هةةةةذه اإليضةةةةاحات ر اللجنةةةة ول تةةةة  (19)
املىليدة جدا  ب املها يف دليل املمار ة. ول ن بدا هلا من املىليةد أن 

بعةةةةز اإلرةةةةارات الةةةة  تشةةةة ل  6-1-2تةةةةورد يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
هنةةةاك تولةةةيات عامةةةة موجهةةةة إىل كةةةل مةةةن الوديةةةا )عنةةةدما ي ةةةون 

ديا(. وجيما ي ون هناك و  وديا( وألحاب التحىلظات )عندما ال
ونةةةز  78)ه( مةةةن املةةةادة 1هةةةذا املبةةةدأ التةةةوجيه  بةةةني نةةةز الىلقةةةرة 

وي يىلهمةةةةةا حسةةةةةب  (584)1986مةةةةةن اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام  79املةةةةةادة 
 املشاكل ا الة ال  يارحها إب غ التحىلظات.

وتستنسةةةةخ الىلقةةةةرة اال ةةةةته لية مةةةةن هةةةةذا املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (20)
 78و 77اال ةةته لية للمةةواد األجةةزاء املعنيةةة املشةةرتكة بةةني الىلقةةرات 

 ،1986من اتىلاقية فيينا لعام  79و 78و 1969من اتىلاقية فيينا لعام 
 78وتبّساها ريئا  ما  إن التيغة املعتمدة يف فيينا ال ته ل املادة 

) الدول املتعاقدة واملنظمةات املتعاقةدة  1986نا لعام من اتىلاقية فيي
ه... “( تبدو يف الواقا ثقيلةة  أو، تبعا  للحالة، املنظمات املتعاقدة

ذكر. وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك، وكمةةةةا وال ق بيانةةةةه  ةةةةب تضةةةةيف رةةةةيئا  يةةةةُ
يستنسةةةةخ لةةةةيغة  6-1-2، فةةةةإن نةةةةز املبةةةةدأ التةةةةوجيه  (585 أعةةةة ه
مةةا ا ةةةت ف  1986يينةةا لعةةام مةةن اتىلاقيةةة ف 23مةةن املةةادة  1الىلقةةرة 

__________ 
 .1969ن اتىلاقية فيينا لعام م 78)ه(، واملادة 1، الىلقرة 77 املادة ( 584)  
 (.8( و)7) الىلقرتن  ( 585)  

طىليةةةةف ) إىل الةةةةدول املتعاقةةةةدة واملنظمةةةةات املتعاقةةةةدة وإىل الةةةةدول 
ظمةةةةةات الدوليةةةةةة األ ةةةةةرى الةةةةة  حيةةةةةق هلةةةةةا أن تتةةةةةبح أطرافةةةةةا  يف واملن

 78)ه( مةةةةن املةةةةادة 1علةةةةى لةةةةيغة الىلقةةةةرة  املعاهةةةةدة“( تىلضةةةةي   هلةةةةا
) األطةةةةراف والةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة الةةةة  حيةةةةق هلةةةةا أن تتةةةةبح 

افةةةا  يف املعاهةةةدة“(. ورغةةةم أن هةةةذه التةةةيغة األ ةةةأة أبلةةةن علةةةى أطر 
تعةد عةن املتةالحات املسةتخدمة األرجح وهلا نىلس املعةه، فإهنةا تب

مةن  يبةدُ  يف الىلرع املتعلق للتحىلظات من اتىلاقي  فيينا. علةى أنةه ل
مةرتني يف  23املىليد إثقال النز برتديةد العبةارة املسةتخدمة يف املةادة 

. وعلةةى أ  حةةال، فةةإن 1الىلقةةرتني الىلةةرعيتني )أ( و)ب( مةةن الىلقةةرة 
تغيةأ يف نةز  يناةو  علةى أ  هذا التحسني التياغ  التةرف ال

الدول واملنظمات الدولية املقتودة هبذا اإلب غ“  فيينا  إن عبارة 
يف الىلقةةةةةرة الىلرعيةةةةةة )ب( حتيةةةةةل إىل  الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة واملنظمةةةةةات 

...  الدول واملنظمات الدولية األ رى ال  حيق هلةا أن املتعاقدة وه
 تتبح أطرافا “ الواردة يف الىلقرة الىلرعية )أ(.

املنظمةةةات   هةةةل إبةةة غ الةةةتحىلظ إىل الةةةدول أو تعلةةةق مب ي  وفيمةةةا  (21)
يبُد للجنة أن من املم ن حتديد مهلة لارمة.   الدولية املوجه إليها، ل 

اردة يف الىلقةةةةةةةةةرة  وتبةةةةةةةةةدو عبةةةةةةةةةارة  يف أقةةةةةةةةةرب وقةةةةةةةةةت مم ةةةةةةةةةن“، الةةةةةةةةةو 
)ب(، كافية لتوجيه انتباه املخاط بني إىل ضرورة التترف على   الىلرعية 

اجة إىل مثل هةذا اإليضةاح يف الىلقةرة  ح  املقابل، ال  وجه السرعة. ويف 
مبسةةؤولياهتا  يقةةا علةةى عةةاتق اجلهةةة املتحىلظةةة أن تقةةوم   الىلرعيةةة )أ(، إذ 
 . ( 586  يف هذا الشأن 

اللةةةةةذين    4-2-2و   1-1-2يني  وعلةةةةةى غةةةةةرار املبةةةةةدأين التةةةةةوجيه  (22)
يةةةذّكران أبن لةةةوغ وأتكيةةةد التحىلظةةةات ينبغةةة  أن يتمةةةا كتابةةةة، توضةةةح  

أن إبةة غ التحىلظةةات إىل    6-1-2وجيه   الىلقةةرة األ ةةأة مةةن املبةةدأ التةة 
الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة الواجةةةةب إب غهةةةةا جيةةةةب أن يتخةةةةذ رةةةة     

الشةائعة لةةدى  معينةا . وقةةد بةدا هةةذا اإليضةاح مىليةةدا  للنظةر إىل املمار ةةة  
اجلهةةات الوديعةةة واملتمثلةةة يف ا ةةتخدام و ةةائل االتتةةال احلديثةةة. وهلةةذا  

بةةةةة غ بةةةةةةتحىلظ مبةةةةةةذكرة  السةةةةةبب، رأت اللجنةةةةةةة وجةةةةةوب أتكيةةةةةةد كةةةةةةل إ 
 إ اةةةار إيةةةداع“   ب  دبلوما ةةةية )إذا كةةةان لةةةاحب الةةةتحىلظ دولةةةة( أو 

هةذه احلالةة، تسةر  املهلةة   (. ويف ( 587  )إذا كان لادرا  عن منظمةة دوليةة 
الىلةةاكس، وميةةزة ذلةةك أنةةه   اعتبةارا  مةةن وقةةت إر ةةال الربيةةد اإلل ةةرتون أو 

نشةأ عنةه  ت  حيول دون نشةوء أ  جةدل بشةأن تريةخ ا ةت م التأكيةد وال 
مشةةةةةةةاكل عمليةةةةةةةة ألن التأكيةةةةةةةد ال تةةةةةةةايب حيةةةةةةةدل بوجةةةةةةةه عةةةةةةةام، طبقةةةةةةةا   

ذ  حيةدل فيةه  للمعلومات الة  قةدمت إىل اللجنةة، يف نىلةس الوقةت الة 
بعةةةد ذلةةةك بىلةةةرتة وجيةةةزة،   للىلةةةاكس أو  اإلر ةةةال للربيةةةد اإلل ةةةرتون أو 

علةةى األقةةل مةةن جانةةب املنظمةةات الدوليةةة الوديعةةة. وهةةذه اإليضةةاحات  
 . 6-1-2لثالثة من املبدأ التوجيه   ترد يف الىلقرة ا 

__________ 
 ( أع ه.13الىلقرة ) انظر ( 586)  
اإلرةةةةةةةعار التةةةةةةةادر عةةةةةةةن الوديةةةةةةةا الو ةةةةةةةيلة الشةةةةةةةائعة الةةةةةةة   ألةةةةةةةبح ( 587)  

رئيس األمانة الوديعةة إلر ةال الب غةات  تستخدمها املنظمة الدولية الوديعة أو
يةةةةة ا ةةةةتخدام املةةةةذكرات املتعلقةةةةة لملعاهةةةةدات. علةةةةى أنةةةةه مي ةةةةن للمنظمةةةةة الدول

الدبلوما ةةةية االعتياديةةةة يف حالةةةة الب غةةةةات املوجهةةةة إىل دول غةةةأ أعضةةةةاء يف 
 املنظمة وليس هلا مركز املراقب.
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اللغةةات  مةةن املم ةةن حتديةةد اللغةةة أو ول يبةةد مةةن املىليةةد وال (23)
ل هبةةةةا هةةةةذه الب غةةةةات ألن ممار ةةةةات اجلهةةةةات الةةةة  جيةةةةب أن تر ةةةة  
. كةةةةةذلك رأت اللجنةةةةةة أن مةةةةةن احل مةةةةةة اتبةةةةةاع (588 الوديعةةةةةة متباينةةةةةة

وجةةه يتعلةةق بتحديةةد اجلهةةاز الةةذ  جيةةب أن ت املمار ةةة اجلاريةةة فيمةةا
 .(589 إليه الب غات

 ومةةن انحيةةة أ ةةرى، فةةإن الىلقةةرة الثانيةةة مةةن املبةةدأ التةةوجيه  (24)
تةةوص عليهةةا يف الىلقةةرتني الىلةةرعيتني تستنسةةخ القاعةةدة املن 2-1-6

. غأ أنه (590)1986من اتىلاقية فيينا لعام   79)ب( و)و( من املادة  
 بةةدا مةةن املم ةةن تبسةةيط لةةياغتها مةةن دون إجةةراء متييةةز بةةني احلالةةة
ال  يقوم فيها لاحب الةتحىلظ إببة غ حتىلظةه مبارةرة واحلالةة الة  

حلةةةةالتني، ي ةةةةون ا يهةةةةا اجلهةةةةة الوديعةةةةة إببةةةة غ الةةةةتحىلظ. ويفتقةةةةوم ف
ه إليهةةةا  ا ةةت م الةةب غ مةةن جانةةب الدولةةةة أو املنظمةةة الدوليةةة املوجةةَّ

الةةب غ هةةو الىليتةةل. فمهلةةة لةةوغ االعةةرتاض، علةةى  ةةبيل املثةةةال، 
. وينبغ  اإلرارة إىل أن تريخ (591 ريخ اال ت متسر  اعتبارا  من ت

منظمةةة دوليةةة إىل   ةةراين مىلعةةول اإل اةةار قةةد خيتلةةف مةةن دولةةة أو
 ى تبعا  لتاريخ اال ت م.أ ر 
وهذه اإليضاحات املتعلقة إبجراءات إب غ التحىلظ تسر ،   (25)

يقتضةةةةيه ا ةةةةت ف احلةةةةال، علةةةةى األفعةةةةال االنىلراديةةةةة   مةةةةا مراعةةةةاة مةةةةا 
شةةةملها دليةةةل املمار ةةةة، وخبالةةةة اإلجةةةراءات الشةةة لية  األ ةةةرى الةةة  ي 

  املتعلقة للتحىلظات وردود الىلعل على التحىلظات )السحب والقبول 
واالعةةةةرتاض( واإلعةةةة انت التىلسةةةةأية وردود الىلعةةةةل علةةةةى اإلعةةةة انت  

تةةةر   التىلسةةةأية )املوافقةةةة واملعارضةةةة وإعةةةادة الت ييةةةف(. ومةةةا ذلةةةك، ل 
للنسةةبة ل ةةل    6-1-2التةةوجيه     اللجنةةة ضةةرورة لت ةةرار لةةيغة املبةةدأ 

نةةةةةةةوع مةةةةةةةن أنةةةةةةةواع هةةةةةةةذه األفعةةةةةةةال. ويُ تىلةةةةةةةى يف املبةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةةة  
 .لإلحالة إىل هذا املبدأ التوجيه    ( 592) املقابلة 

 وىائف اجلهة الوةيعة 2-1-7
إ ا تةةةةةان الةةةةةتحفع  لةةةةةى  تتحقةةةةةق اجلهةةةةةة الوةيعةةةةةة  ةةةةةا -1 

 شك لل م توفياا  منظاة ةولية ما املعاهدة الذي  اغته ةولة او
 ةةةةةةليم، وتوجةةةةةةه،  نةةةةةةد االقتضةةةةةةاء، نظةةةةةةر الدولةةةةةةة الواجةةةةةةب وال

 املنظاة الدولية املعنية إىل هذه امل ألة. او

__________ 
ت ون اجلهة الوديعة دولة، فإهنا عموما  تر ل هذا النةوع مةن  عندما ( 588)  

وديعةة يبةدو؛ وعنةدما ت ةون اجلهةة ال بلغاهتا الرمسية على مةا الب غات بُلغتها أو
منظمة دولية، فإهنا قةد تسةتخدم مجيةا لغاهتةا الرمسيةة )املنظمةة البحريةة الدوليةة( 

 لغ  عمل )األمم املتحدة(. مل واحدة أولغة ع أو
الةةةةةةدول   ا ارجيةةةةةةة، والبعثةةةةةةات الدبلوما ةةةةةةية لةةةةةةدى الدولةةةةةةة أو   وزارات  ( 589)  

 الوديعة، والبعثات الدائمة لدى املنظمة الوديعة. 
 ( أع ه.5الىلقرة ) انظر ( 590)  
 .12-6-2يتعلق لالعرتاضات، انظر املبدأ التوجيه   فيما ( 591)  
 5-8-2و 8-6-2و 6-5-2و 5-4-2جيهيةةةةةةةة املبةةةةةةةادئ التو  انظةةةةةةةر ( 592)  
 .7-9-2و

منظاةةة ةوليةةة  يف حالةةة نشةةوء اي خةةالف يةة  ةولةةة او -2 
واجلهةةةة الوةيعةةةة يشةةةأن اةاء مهةةةام هةةةذه األخةةةرية، تعةةةرأ اجلهةةةة 

 الوةيعة امل ألة  لى:
نظاات املتعاقدة واملالدول واملنظاات املوقعة والدول   ا( 

 املتعاقدة؛ او
 . االقتضاء    ند   املعنية،   الدولية   املنظاة   يف   املختد   اجلهاز  ( ب    

 التعليق 
إن الىلةةةرع املختةةةز للتحىلظةةةات يف اتىلةةةاقي  فيينةةةا لقةةةانون  (1)

يتضمن أية إرارة إىل دور اجلهة الوديعة. ويىلسَّر هذا  املعاهدات ال
أ رة إلن وضا اتىلاقية عام التمت للقرار الذ  اختذ يف مرحلة مت

والذ  يقض  بدمج األح ام املتعلقة إبب غ التحىلظات يف   1969
. ول ن من البديه  (593)لى اجلهة الوديعةاألح ام العامة السارية ع

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  78و 77 للتةةةايل أن تنابةةةق أح ةةةام املةةةادتني
ا لةةلة ت ةةون هلةة  اناباقةةا  كليةةا  علةةى التحىلظةةات بقةةدر مةةا (594)1986

 .7-1-2يوضحه املبدأ التوجيه   هبا. وهذا هو ما
مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  78( مةةن املةةادة )ه1ومبقتضةةى الىلقةةرة  (2)

، جيةةةب علةةةى الوديةةةا  إبةةة غ األطةةةراف والةةةدول واملنظمةةةات 1986
الدوليةةةةةة الةةةةة  حيةةةةةةق هلةةةةةا أن تتةةةةةبح أطرافةةةةةةا  يف املعاهةةةةةدة لألعمةةةةةةال 

هةةةةدة“. وأضةةةةةيىلت إىل هةةةةةذه واإل اةةةةارات والر ةةةةةائل املتتةةةةةلة لملعا
وا تُنسةةةخت يف  79مةةةن املةةةادة  القاعةةةدة أح ةةةام الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )أ(

. ويقتضةةةة  هةةةةذا املبةةةةدأ التةةةةوجيه  نىلسةةةةه، 6-1-2لتةةةةوجيه  املبةةةةدأ ا
؛ ومةةن   (595)ضةمنا ، أن تتسةلم اجلهةةة الوديعةة التحىلظةةات وحتىلظهةا

 توجد ضرورة لذكر ذلك لراحة. يبدو أنه ال
مةةةةةةةن  2ألح ةةةةةةةام العامةةةةةةةة للىلقةةةةةةةرة وغةةةةةةةين عةةةةةةةن البيةةةةةةةان أن ا (3)

داء ، املتعلقةةة للاةةابا الةةدويل لوظةةائف الوديةةا وللتزامةةه أب77 املةةادة
تسر  على كل  عمله دون حتيز، تسر  على جمال التحىلظات كما

تتعلةةةق  . وهةةةذه املبةةةادئ، يف رةةة لها العةةةام هةةةذا، ال(596)جمةةةال آ ةةةر
يل على وجه التحديد بوظائف الوديا فيما خيز التحىلظات، وللتا 

يبةةةدو مةةةن الضةةةرور  إدراجهةةةا بولةةةىلها هةةةذا يف دليةةةل املمار ةةةة.  ال
  78من املادة  2ح ام الىلقرة ول ن جيب ربط هذه األح ام أب

__________ 
، 1966حوليةة ، 73( من التعليق علةى مشةروع املةادة 1الىلقرة ) انظر ( 593)  

 .270 ، صA/6309/Rev.1اجمللد الثان، الوثيقة 
 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  77و 76 املادتن  ( 594)  
علةى  )و(    ه...  تشتمل وظائف الوديةا ه...  78املادة  انظر ( 595)  

تلقةةةة  أيةةةةةة توقيعةةةةةات علةةةةى املعاهةةةةةدة وأيةةةةةة واثئةةةةق وإ اةةةةةارات ور ةةةةةائل تتتةةةةةل 
 لملعاهدة واالحتىلاظ هبا يف عهدته“.

وظائف وديا املعاهدة ذات طابا دويل، ويقا علةى الوديةا التةزام   ( 596)  
لعمةةل دون حتيةةز يف أدائةةه لوظائىلةةه. وبوجةةه  ةةاص، ال يةةؤثر علةةى ذلةةك االلتةةزام  ا

ظهةةةةور  د ل حيةةةز هالنىلةةةةاذ  فيمةةةا بةةةني بعةةةةز األطةةةراف أوكةةةون املعاهةةةدة ل تةةةة 
 منظمة دولية والوديا بشأن أداء هذا األ أ لوظائىله“.   ف بني دولة أو
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منظمةةةةة دوليةةةةة والوديةةةةا بشةةةةأن أداء  عنةةةد نشةةةةوء أ   ةةةة ف بةةةةني دولةةةةة أو 
 األ أ لوظائىله، يعرض الوديا املسألة على 

 اقدة واملنظمات املتعاقدة؛ أوالدول واملنظمات املوقعة والدول املتع )أ( 
 ألمر ذلك.اجلهاز املختز يف املنظمة الدولية املعنية إذا اقتضى ا )ب( 
ويبةةةدو أن مةةةن الضةةةةرور  التةةةذكأ هبةةةةذه األح ةةةام يف دليةةةةل  (4)

 يما  املمار ة، ما ت ييىلها حسب احلالة ا الة للتحىلظات، ال
ت ةةةرَّس  لوأن هةةةذه القيةةةود ال بةةةأة املىلروضةةةة علةةةى وظةةةائف الوديةةةا 

 يف أعقاب مشاكل نشأت بشأن بعز التحىلظات. إال
ما ت ةةةون اجلهةةةة الوديعةةةة  وُتاةةةرح املشةةة لة بشةةة ل اتلةةةف عنةةةد  (5)

عنةدما ت ةون  منظمةة دوليةة،   دولة  هة  نىلسةها طةرف يف املعاهةدة، أو 
. فىلةة  احلالةةة األوىل،  إذا  ( 597) كبةةأ املسةةؤولني اإلداريةةني لملنظمةةة“  أو 

وهة  حالةة    -بشأن هذه النقاة ما الوديا  ا تلىلت األطراف األ رى  
ى الوديةا  فسيتعذر عليها أن تىلرض علة   -حسب علمنا    حتدل قط،  ل 

اتبةةةاع هنةةةج  ةةةلوك  اتلةةةف عةةةن الةةةنهج الةةةذ  يعتقةةةد أن مةةةن واجبةةةه أن  
. وعلةةةةةى الع ةةةةةس مةةةةةن ذلةةةةك، يف احلالةةةةةة الثانيةةةةةة، مي ةةةةةن  ( 598) يسةةةةل ه“ 

ورة أطرافةةا   لألجهةةزة السيا ةةية للمنظمةةة )املؤلىلةةة مةةن دول ليسةةت للضةةر 
يف املعاهةةدة( أن تتةةدر تعليمةةات إىل الوديةةا. وقةةد نشةةأت مشةةاكل يف  

 لالجتةةةاه حنةةةو تقييةةةد السةةةلاة التقديريةةةة  هةةةذا اإلطةةةار جةةةرى حلهةةةا دائمةةةا  
ااف إىل القواعد املنتوص عليها يف اتىلاقية  للوديا، ولوال  يف هناية امل 

 . 1986وال  ا تنسختها اتىلاقية عام    1969فيينا لعام  
أعقاب لعولت انرئة عن حتىلظةات   ، ويف 1927ومنذ عام   (6)

اتىلاقيةةةةة األفيةةةةون  أرادت النمسةةةةا أن تةةةةرهن هبةةةةا توقيعهةةةةا املؤجةةةةل علةةةةى  
ة األمةةم  ، اعتمةةد جملةةس عتةةب 1925رةةباط/فرباير    19املؤر ةةة  الدوليةةة،  

ويعاةة  توجيهةةات إىل األمةةني    ( 599) قةةرارا  يؤيةةد ا ةةتنتاجات جلنةةة  ةةرباء 
 . ( 600) زم اتباعه العام للعتبة بشأن النهج ال  

يف إطار األمةم املتحةدة،   تنشأ إال غأ أن أ ار املشاكل ل (7)
تشةةةهد علةةةى ذلةةةك املراحةةةل الرئيسةةةية لتاةةةور دور األمةةةني العةةةام  كمةةةا

  (601)اتبتىلته وديعا  يف جمال التحىلظ
__________ 

 .1986، من اتىلاقية فيينا لعام 1 ، الىلقرة77املادة  ( 597)  
  (598 )  56J. Dehaussy, “Le dépositaire de traités”, RGDIP, vol. 

(1952), p. 515. 
تقريةةةةر اللجنةةةةة املؤلىلةةةةة مةةةةن السةةةةيد فرومةةةةاجو والسةةةةيد مةةةةاكنأ انظةةةةر  ( 599)  

 League of Nations, Official Journal, 8th year, No. 7 (Julyوالسيد ديينا   

1927), pp. 880–882, in particular at p. 881. 
. انظةر أيضةا   .pp. ibid ,800–801   1927حزيران/يونيةه    17القةرار املةؤر    ( 600)  

( الةةذ   1938القةرار التا ةا والعشةرين للمةؤمتر الةدويل الثةامن للةدول األمري يةة )ليمةا،  
حيةةةةدد القواعةةةةد الواجةةةةب أن يتبعهةةةةا احتةةةةاد البلةةةةدان األمري يةةةةة يف جمةةةةال التحىلظةةةةات   

Eighth International Conference of American States, Final Act, 1938, p. 49  ،
 . 80 ، ص A/5687، اجمللد الثان، الوثيقة  1965لية حو وهو مستنسخ يف  

.H. Imbert, “A l’occasion de -P    انظةر أيضةا ، علةى  ةبيل املثةال  ( 601)  

l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne sur le droit des traités—

Réflexions sur la pratique suivie par le Secrétaire général des Nations 

يف األلل، كان األمني العام  حيدد وحده فيما يبدو ه...    - 
وخُيضةةةةةا مقبوليةةةةةة    ( 602) ال“ قواعةةةةةد السةةةةةلوك ا الةةةةةة بةةةةةه يف هةةةةةذا اجملةةةةة 

من جانب   التحىلظات لقبوهلا لإلمجاع من قبل األطراف املتعاقدة أو 
 ؛ ( 603) املنظمة الدولية ال  يتعلق األمر بت ها التأ يس  

أاير/مةايو    28ويف أعقاب فتوى حم مة العدل الدولية، املؤر ة   - 
التحىلظةةةةات علةةةةى اتىلاقيةةةةة منةةةةا جرميةةةةة اإللدة اجلماعيةةةةة  ، بشةةةةأن  1951

، اعتمةةةةدت اجلمعيةةةةةة العامةةةةة قةةةةةرارا  أول يالةةةةةب إىل  ( 604) قبةةةةة عليهةةةةةا املعا و 
 املستقبل   يتعلق لالتىلاقيات ال   تعقد يف  األمني العام، فيما 

أن يوالةةةل اضةةةا عه بوظةةةائف الوديةةةا عنةةةد إيةةةداع واثئةةةق تتضةةةمن  ‘1’ 
اعرتاضةةةةةات، وذلةةةةةك دون الىلتةةةةةل يف اآلاثر القانونيةةةةةة  حتىلظةةةةةات أو
 هلذه الواثئق؛ 

أن يبلةةةةةةةن كةةةةةةةل الةةةةةةةدول املعنيةةةةةةةة بةةةةةةةنز تلةةةةةةةك الواثئةةةةةةةق الةةةةةةة  تتعلةةةةةةةق  ‘2و’ 
االعرتاضةةةةةةات، علةةةةةةى أن يةةةةةةرتك ل ةةةةةةل دولةةةةةةة أمةةةةةةر  للتحىلظةةةةةةات أو

 .(605)لتلك الب غات ا تخ ص النتائج القانونية

امتةد ناةةاق هةةذه التوجيهةةات ليشةةمل مجيةةا املعاهةةدات الةة   - 
يتةةةةوىل األمةةةةني العةةةةام مهمةةةةة الوديةةةةا بشةةةةأهنا، وذلةةةةك مبقتضةةةةى قةةةةرار 

كةةةانون األول/ديسةةةمرب   7( املةةةؤر  14-لء )د 1452جلمعيةةة العامةةةة ا
والةةةذ  اعُتمةةةد بسةةةبب مشةةةاكل تتعلةةةق بتحىلظةةةات لةةةاغتها  1959

تأ يسةةةةة  للمنظمةةةةةة اال تشةةةةةارية احل وميةةةةةة اهلنةةةةةد بشةةةةةأن التةةةةةك ال
 .(606)الدولية للم حة البحرية

وهةةذه هةة  املمار ةةة الةة  دأب األمةةني العةةام لألمةةم املتحةةدة  (8)
ا منةةذ ذلةةك احلةةني، و ةةارت علةةى هةةديها، فيمةةا يبةةدو،  علةةى اتباعهةة 

)أو ر  ةةةةةاء أمةةةةةاانت املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة( كةةةةةل املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة 
تتضةةمن املعاهةةدة املعنيةةة بنةةدا  يتعلةةق  جمةةال التحىلظةةات عنةةدما ال يف

. وقةةد ا رترةةدت اللجنةةة هبةةذه املمار ةةة يف لةةوغ (607)للتحىلظةةات
 ة يف هذا اجملال.القواعد ال  يتعني أن تابقها اجلهة الوديع

 
Unies dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire”, AFDI, vol. 26 

(1980), pp. 528–529; or S. Rosenne, Developments in the Law of Treaties 

1945–1986, Cambridge University Press, 1989, pp. 429–434 . 
  (602 ) Dehaussy, “Le dépositaire de traités” (footnote 598 above), 

p. 514. 
  (603 ) General …-SecretarySummary of Practice of the See  

(footnote 75 above), pp. 50–51, paras. 168–171. 
  (604 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion of May 28th, 

1951, I.C.J. Reports 1951, p. 15 . 
 .)ب( 3، الىلقرة  1952كانون الثان/يناير    12( املؤر   6-)د   598القرار  ( 605)  
( مةةن التعليةةق علةةى مشةةروع املبةةدأ 24( و)23انظةةر أعةة ه الىلقةةرتني ) ( 606)  

 .5-1-2التوجيه  
  (607 ) General … -tice of the SecretarySummary of PracSee 

(footnote 75 above), pp. 52–56, paras. 177–188. 
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غةةأ أنةةه جيةةدر لمل حظةةة أيضةةا  أن التةةياغة الةة  اعتمةةدت  (9)
 قد حنت، مرة أ رى، إىل تقييد أكرب لسلاات الوديا 

يف مشةةاريا املةةواد املتعلقةةة بقةةانون املعاهةةدات الةة  اعتمةةدهتا  - 
مةةن املةةادة  5، نتةةت الىلقةةرة 1962اللجنةةة يف القةةراءة األوىل يف عةةام 

 يل    وظائف الوديا“ على ما املتعلقة ب 29
 يل   عندما يتاغ حتىلظ، ي ون من واجب الوديا أن يقوم مبا 

 ةام املعاهةدة وألح ةام التحقق من أن الةتحىلظ قةد لةين وفقةا  ألح )أ( 
هةذه املةةواد املتعلقةةة بتةةوغ التحىلظةةات، والتوالةةل هبةةذا الشةةأن، عنةةد االقتضةةاء، 

 ما الدولة ال  لاغت التحىلظ؛

نز كةةةةةةةل حتىلةةةةةةةظ وكةةةةةةةل إ اةةةةةةةار بقبولةةةةةةةه دول املعنيةةةةةةةة بةةةةةةة إبةةةةةة غ الةةةةةةة  )ب( 
 .(608)19و 18هو منتوص عليه يف املادتني  االعرتاض عليه، وفقا  ملا أو

اد الةةةةةةة  اعُتمةةةةةةةدت يف القةةةةةةةراءة الثانيةةةةةةةة يف يف مشةةةةةةةاريا املةةةةةةةو  - 
 ُنز كذلك على أن مهام الوديا تشمل  1966 عام
املعاهةةةدة  الةةةتحىلظ ماةةةابق ألح ةةةام التةةةك أو التحقةةةق مةةةن أن التوقيةةةا أو 

، انتبةةاه الدولةةة املعنيةةة إىل هةةذه وألح ةةام هةةذه املةةواد، وأن يوجةةه، عنةةد االقتضةةاء
 .(609)املسألة

احل م ردد على القيود التارمة املىلروضة بيد أن التعليق على هذا 
 على  لاة التحقق ال  ميار ها الوديا 

)د( تقةةةةةةةر أبنةةةةةةةه يقةةةةةةةا علةةةةةةةى عةةةةةةةاتق الوديةةةةةةةا، يف حةةةةةةةدود معينةةةةةةةة،  1إن الىلقةةةةةةةرة   
الةةةةةةةةتحىلظ ماةةةةةةةةابق لألح ةةةةةةةةام   التةةةةةةةةك أو  التحقةةةةةةةةق مةةةةةةةةن أن التوقيةةةةةةةةا أو  اجةةةةةةةةب و 

هةذه   دولةة املعنيةة إىل مةن هةذه املةواد، وتوجيةه انتبةاه ال  التابيق من املعاهةدة أو  الواجبة 
عنةد هةذا احلةد.   املسألة عند االقتضةاء. غةأ أن واجةب الوديةا يف هةذا التةدد يقةف 

حىلظ. فةةإذا بةةدا أن لةة ا   الةةت  فلةةيس مةةن وظةةائف الوديةةا البةةت يف لةةحة التةةك أو 
مةةةن جانةةةب الوديةةةا يتمثةةةل يف أن يوجةةةه    معيةةةب، فةةةإن املسةةةلك السةةةليم  حتىلظةةةا  مةةةا  أو 

تشاطر هذه األ ةأة الوديةا رأيةه، فةإن   ذه النقاة، وإذا ل انتباه الدولة املتحىلظة إىل ه 
عليةةه أن يبلةةةن الةةةتحىلظ إىل الةةةدول املعنيةةةة األ ةةرى وأن يوجةةةه أنظةةةار هةةةذه الةةةدول إىل  

 . ( 610) يب الظاهر الذ  يناو  عليه التحىلظ ه...  مسألة الع 

  ل مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهةدات، أدى تعةديل  - 
إىل املزيةةةد  (611)رةةةرتاكية السةةةوفياتية البي رو ةةةيةاجلمهوريةةةة االقدمتةةةه 

مةةةن ختىليةةةف رةةةدة هةةةذا احل ةةةم  رغةةةم أن ا تىلةةةاء كةةةل ذكةةةر لةةةريح 
ملنتوص عليها يف يستبعد للتأكيد  راين القاعدة ا للتحىلظات ال

__________ 
 .185 ، ص/5209A، اجمللد الثان، الوثيقة 1962حولية  ( 608)  
، اجمللد الثان، الوثيقةة 1966حولية )د(، 1، الىلقرة 72مشروع املادة  ( 609)  

A/6309/Rev.1269 ، ص. 
 ( من التعليق.4الىلقرة )، 270و 269 املرجا نىلسه، ص ( 610)  
  (611 ) Official Records of the United Nations Conference on the See 

Law of Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnotes 54 and 570 above), p. 202, para. 657 (iv) (4) and p. 203, 

para. 660 (i). 

علةةةى  1969مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  (612)77 )د( مةةةن املةةةادة1الىلقةةةرة 
هذه الت وك، فإن  لاة الوديةا ألةبحت مةا ذلةك تقتتةر علةى 

 على اعتبار أن وظيىلته ه  التحىلظات،  ر لالتحقق من 
ر ةةالة تتعلةةق لملعاهةةدة  إ اةةار أو أيةةة وثيقةةة أو التحقةةق مةةن أن التوقيةةا أو 

*، والقيةةةام عنةةةد اللةةةزوم بتوجيةةةه نظةةةر الدولةةةة سةةةليمل الواجةةةب والمسةةةتوفية للشةةة 
 .(613)املنظمة الدولية املعنية إىل املسألة أو

.  وه ةةةةةةذا ت ةةةةةةرَّس مبةةةةةةدأ كةةةةةةون الوديةةةةةةا  لةةةةةةندوقا  للربيةةةةةةد“  (10)
 كتب إلياس    وكما 

مةةن األ ا ةة  التأكيةةد علةةى أنةةه لةةيس مةةن وظيىلةةة الوديةةا أن يقةةوم بةةدور   
لةىلة حتىلةظ طةرف مةن األطةراف   يتعلةق بابيعةة أو   القاضة  يف أ  نةزاع  املىلسةر أو 

معاهةةةدة قةةةد د لةةةت حيةةةز    أن يعلةةةن أن  املعاهةةةدة، أو  جتةةةاه األطةةةراف األ ةةةرى يف 
 . ( 614) طراف املعاهدة املعنية أكثر من أ  النىلاذ يف حني ياعن يف ذلك طرف أو 

يتعلق مبزااي وعيوب تقليز لة حيات  وتنقسم اآلراء فيما (11)
ذهبةت إليةه  فمن املؤكد، على غةرار مةا الوديا يف جمال التحىلظات.

يف قضةةةةةية  1951حم مةةةةةة العةةةةةدل الدوليةةةةةة يف فتواهةةةةةا التةةةةةادرة عةةةةةام 
، عليهاالتحىلظات على اتىلاقية منا جرمية اإللدة اجلماعية واملعاقبة 

أن  مهمة هالوديا  تتبح مبساة وتقتتر على تسلم التحىلظات 
 . (615)واالعرتاضات واإل اار هبا“

ل العنالةةر الذاتيةةة الة  تناةةو  عليهةةا فيمةةا يُعتقةةد، نقة  ويرتتةب علةةى ذلةك، 
 ةةبيل إىل إن ارهةةا، مةةن كاهةةل الوديةةا  منظومةةة األمةةم املتحةةدة، وهةة  عنالةةر ال

املعنية، بتىلتها أطرافا  يف تلك املعاهةدة، وبتلةك التةىلة إىل كاهل آحاد الدول 
ملعاهةةةدات رمبةةةا توضةةيحا  لقةةةانون ا وحةةدها. وقةةةد يعتةةرب ذلةةةك ابت ةةةارا  إجيابيةةا ، أو

يتعلةةةةةق منةةةةةه للتحىلظةةةةةات علةةةةةى املعاهةةةةةدات املتعةةةةةددة   ةةةةةيما مةةةةةا احلةةةةةديث، ال
من العنتةر  ا ة يف“  حيد على األقل، األطراف، ومن املرجح أن يقلز، أو

 .(616)املقبولة  حالة التحىلظات غأيف

ومي ةةن أيضةةا ، علةةى الع ةةس مةةن ذلةةك، أن تُعتةةرب املمار ةةة  (12)
لألمةةةةةم املتحةةةةةدة، وهةةةةة  ممار ةةةةةة املتبعةةةةةة مةةةةةن جانةةةةةب األمةةةةةني العةةةةةام 

__________ 
 .1986اتىلاقية فيينا لعام  من 78املادة  ( 612)  
 .1986نز عام  ( 613)  
  (614 ) 213(footnote 580 above), p. The Modern Law of Treaties Elias, . 
  (615 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 27 ؛
 هةةذا املقاةةا هةةو الةةذ  أر ةةى األ ةةاس النظةةر  لإلجةةراءاتومي ةةن القةةول إن  

ال حقةةة الةة  اختةةذهتا اجلمعيةةة العامةةة وجلنةةة القةةانون الةةدويل. فىلةة  تلةةك اجلملةةة 
يوجةةةد أتكيةةةد علةةةى  تةةةائز وظيىلةةةة هالوديةةةا  اإلداريةةةة يف جوهرهةةةا، ويوجةةةد  
كةذلك تقييةةد إىل أقتةى حةةد أل  دور  يا ةة  )مبعةه دور حا ةةم( حمتمةةل“. 

(S. Rosenne, “The depositary of international treaties”, AJIL, vol. 61, 

No. 4 (1967), p. 931.) 
  (616 ) (footnote Developments in the Law of Treaties … Rosenne, 

601 above), pp. 435–436. 
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دهتا“، اتىلاقيةةةةةةةة فيينةةةةةةا لعةةةةةةةام  ، 1969ارةةةةةةتملت عليهةةةةةةا، بةةةةةةةل  وطةةةةةةّ
يعةةةةد إبم ةةةةان  دام ل ، وذلةةةةك مةةةةا(617)معقةةةةدا  دون مةةةةربر“  نظامةةةةا  

ديا أن يىلرض حدا  أدىن من االتساق والوحدة يف تىلسةأ وإنىلةاذ الو 
 .(618)التحىلظات

ذات  غةةأ أن االحةةرتاز مةةن الوديةةا الةةذ  تع سةةه األح ةةام (13)
املمار ةة  األذهةان ويف التلة من اتىلاقي  فيينا هةو احةرتاز را ةخ يف

بدرجةةةةةة يتعةةةةةذر معهةةةةةا تةةةةةو   مراجعةةةةةة القواعةةةةةد الةةةةة  اعُتمةةةةةدت يف 
. وهلةةذا السةةبب، عةةدلت اللجنةةة 1986 يف عةةام وُكر ةةت 1969 عةةام

عن تضمني الدليل عنترا  يتتل للتاوير التدرجي  من رأنه، على 
لجهةةات الوديعةة أبن توجةةه نظةر لةةاحب  ةبيل املثةةال، أن يسةمح ل

الةةتحىلظ إىل أهنةةا تعتةةرب حتىلظةةه غةةأ جةةائز بتةةورة بينةةة. وللنظةةر إىل 
يف الةةةةنز النهةةةةائ  تةةةةدرو اللجنةةةة  أاثرهةةةا ذلةةةةك، ل االنتقةةةادات الةةةة 

لةةةةدليل املمار ةةةةة مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  الةةةةذ  كانةةةةت تنشةةةةده يف 
وجةةةد  يةةةةار ي ةةةاد ي . وتةةةرى اللجنةةةة أنةةةةه ال(619)الشةةةةأن هبةةةذاالبدايةةةة 

يةةا  يف دليةةل املمار ةةة األح ةةام ذات التةةلة  ةةوى أن ُتستنسةةخ حرف
، 1986مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  78مةةةةن املةةةةادة  2)د( و1للىلقةةةةرتني 

بةةةةةدجمها يف مبةةةةةدأ تةةةةةوجيه  واحةةةةةد وقتةةةةةر تابيقهةةةةةا علةةةةةى وظةةةةةائف 
 يتعلق للتحىلظات. اجلهات الوديعة فيما

إىل نةةز الىلقةةةرة األوىل مةةن املبةةدأ التةةوجيه   وتسةةتند الىلقةةرة (14)
، مشةةةأة لةةةراحة وحتةةةرا  يف بةةةدايتها إىل الةةةنهج 78 )د( مةةن املةةةادة1

الةةةةذ  جيةةةةب أن تتبعةةةةه اجلهةةةةة الوديعةةةةة إزاء التحىلظةةةةات. وتستنسةةةةخ 
مةةةن نىلةةةس املةةةادة، مةةةا قتةةةر الىلرضةةةية  2الىلقةةةرة الثانيةةةة نةةةز الىلقةةةرة 

__________ 
  (617 )  la de vigueur en l’entrée de l’occasion “À Imbert,

Convention de Vienne …” (footnote 601 above), p. 534وال يالةةق  ؛
ال اتةةب هةةذا التعبةةأ إال علةةى ممار ةةة األمةةني العةةام ويبةةدو أنةةه يعتةةرب أن اتىلاقيةةة 

ط معايات املش لة. 1969فيينا لعام   تبسّ 
مي ةةةةن أن يقةةةةوم الوديةةةةا، مةةةةا ذلةةةةك، بةةةةدور ال يسةةةةتهان بةةةةه يف  احلةةةةوار   ( 618)  

ر  هةةات النظةةر املتعارضةةة. انظةة املتعلةةق للتحىلظةةات“ للتقريةةب عنةةد االقتضةةاء بةةني وج 
 :H. Han, “The UN Secretary-General’s treaty depositary function   أيضا  

legal implications”, Brooklyn Journal of International Law, vol. 14, 

No. 3 (1988), pp. 570–571  حيةةةث يؤكةةةد ال اتةةةب علةةةى أويةةةة الةةةدور ،
ر األمةةةم املتحةةةدة   ةةةن املةةةادة  ةةةابقة علةةةى مةةةؤمت مي ةةةن أن يقةةةوم بةةةه الوديةةةا، ول  الةةةذ  

 لقانون املعاهدات. 
)اإلجةةةراءات يف  8-1-2يلةةة  نةةةز مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه   فيمةةةا ( 619)  

 حالة التحىلظات غأ التحيحة بتورة بينة( 
 إذا ارأتى الوديةةا أن أحةةد التحىلظةةات غةةأ لةةةحيح بتةةورة بينةةة، فإنةةه يوجةةةه   

 عدم لحة التحىلظ. يش ل يف نظره  بب  ما انتباه اجلهة ال  أبدت التحىلظ إىل  
إذا ألةةرت اجلهةةة الةة  أبةةدت الةةتحىلظ علةةى حتىلظهةةا، يُبلةةن الوديةةا نةةز   

الةةةةتحىلظ إىل الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة املوقعةةةةة وكةةةةذا إىل الةةةةدول واملنظمةةةةات 
الدوليةةةةة املتعاقةةةةدة وكةةةةذلك، حسةةةةبما ي ةةةةون منا ةةةةبا ، إىل اجلهةةةةاز املخةةةةتز يف 

“ ل القانونيةةةة الةةة  يثأهةةةا الةةةتحىلظمبينةةةا  طبيعةةةة املشةةةاك املنظمةةةة الدوليةةةة املعنيةةةة،
 (.174 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص2006حولية )

ظةةةةائف اجلهةةةةة املشةةةار إليهةةةةا علةةةةى هةةةةذه الوظيىلةةةةة الوحيةةةةدة )ولةةةةيس و 
 (.78 تىلعل املادة كما  الوديعة بوجه عام

  تيد التحفظات 2-2
التأتيةةد الراةة  للتحفظةةات الةة  تصةةاغ  نةةد التوقيةةع  2-2-1

  لى املعاهدة
إ ا  يغ التحفع  ند التوقيع  لى معاهةدة وهنةاا ابلتصةديق  

املوافقةة  ليهةا، وجةب  لةى  قبوهلةا او إقراوهةا وايةاا او  ليهةا او
ان تؤتد هةذا الةتحفع وايةاا املنظاة الدولية املتحفظة  الدولة او

هةةةذه  ا  ةةةر موافقتهةةةا  لةةةى االلتةةةزام ابملعاهةةةدة. ويف نةةةد إ راهبةةة 
 احلالة، يفعت  ان التحفع قد  يغ يف اتويخ  تيده.

 التعليق 
مةن  2حرفيا  نةز الىلقةرة  1-2-2يستنسخ املبدأ التوجيه   (1)

ذكةةةةرت اللجنةةةةة يف  . وكمةةةةا1986 لعةةةةاممةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا  23املةةةةادة 
، فةةةةةإن مجةةةةةا جممةةةةةل القواعةةةةةد 1-1ليةةةةةق علةةةةةى املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  التع

واملمار ات املولى هبا بشأن التحىلظةات يف وثيقةة واحةدة يتمشةى 
 ما الغرض املتو ى من دليل املمار ة.

 1986مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  23مةةن املةةادة  2ونةةز الىلقةةرة  (2)
، 1969 ه مةةةةةةةن اتىلاقيةةةةةةة فيينةةةةةةةا لعةةةةةةةامماةةةةةةابق للح ةةةةةةةم الةةةةةةذ  يقابلةةةةةةة 

يف كونه يشأ إىل اإلجراء الواجب اتباعه عندما  ه إالتلف عنخي وال
طرفةةا  يف املعاهةةدة. وقةةد ُفضةةلت لةةيغة عةةام  ت ةةون منظمةةة دوليةةة مةةا

 ألهنا أكمل منها.  1969على ليغة عام  1986
ويعةةةةود ألةةةةل هةةةةذا احل ةةةةم إىل االقةةةةرتاح الةةةةذ  قدمةةةةه السةةةةأ  (3)

ت والقاضةةةة  وىلةةةةر  والةةةةدوك يف تقريةةةةره األول عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدا
( يستند إىل املبدأ 17)ب( من مشروع املادة 3إبدراو ح م )الىلقرة  

ل يةةةرد يف  القائةةةل إنةةةه  يىلةةةرتض أن الةةةتحىلظ قةةةد   التخلةةة  عنةةةه مةةةا
خيىلةةة  املقةةةرر  . وال(620)ه“يشةةةأ إىل التمسةةةك بةةة  لةةةك التتةةةديق مةةةا

ا ةةةةةةةاص أنةةةةةةةةه  مةةةةةةةةن الواضةةةةةةةح متامةةةةةةةةا  أن اآلراء مي ةةةةةةةةن أن ختتلةةةةةةةةف 
قاعةةةدة القائمةةةة يف هةةةذا اجملةةةال، لفةةةرتاض أن يتعلةةةق بتحديةةةد ال فيمةةةا

مةةن  (622))د(14، وأرةةار بوجةةه  ةةاص إىل املةةادة (621)هنةةاك قاعةةدة“
مشةةةةروع هةةةةارفرد ل تىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة بقةةةةانون املعاهةةةةدات الةةةة  تاةةةةرح 

 .(623)اض الع س االفرت 

__________ 
 .66 ، ص.144/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1962حولية  ( 620)  
 .املرجا نىلسه ( 621)  
 )د(.15والدوك،  اأ ، إىل املادة  أرار ( 622)  
يعهةةةةا علةةةةى معاهةةةةدة مةةةةا، فةةةةةإن  دولةةةةة حتىلظةةةةا  عنةةةةد توق   ألةةةةدرت  إذا   ( 623)  

التتديق على هذه املعاهدة الحقةا  جيعةل الةتحىلظ انفةذا  يف ع قةات هةذه الدولةة  
مي ةةةةةةن أن تتةةةةةةبح، أطرافةةةةةةا  يف تلةةةةةةك   مةةةةةةا الةةةةةةدول األ ةةةةةةرى الةةةةةة  ألةةةةةةبحت، أو 

 .244و   243 ص ، اجمللد الثان،  1950حولية  املعاهدة“؛ ويرد مشروع هارفرد يف  
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وقةةد ذُكةةر مبةةدأ االلتةةزام بتأكيةةد الةةتحىلظ الةةذ  يتةةاغ عنةةد  (4)
مةن مشةاريا املةواد املتعلقةة بقةانون  18 ةمن املةاد 2التوقيا يف الىلقرة 

املعاهدات ال  أعةدهتا اللجنةة واعتمةدهتا مةن دون إجةراء مناقشةات 
، وكانت تلك الىلقرة تتناول بوجه عام (624)1962مستىليضة يف عام 

 لتحىلظات ال  تتاغ قبل اعتماد النز.ا
رةةرحا  مةةوجزا  لعلةةة وجةةود القاعةةدة  1962ويقةةدم تعليةةق عةةام  (5)

 هبا اللجنة   ال  أ ذت
حيةةدل أحيةةاان  أن يُعلةة ن عةةن حتىلةةظ أثنةةاء املىلاوضةةات وأن يسةةجل هةةذا الةةتحىلظ   

حسب األلول يف احملاضر احلرفيةة. وقةد ا ةتند الةبعز أحيةاان  إىل هةذه التحىلظةات  
وليةة ليؤكةةد الحقةةا  أهنةةا تعةةادل التحىلظةةات الرمسيةة. غةةأ أنةةه يبةةدو مةةن الضةةرور  أن  األ 

ا ، إع هنةةا هةةذا باريقةةة مةةا، بيةةث تتةةبح نيتهةةا أن تتةةوغ  ت ةةرر الدولةةة املعنيةةة، رمسيةة 
 . ( 625) للىلعل حتىلظا  نية واضحة 

و  يف القةةةراءة الثانيةةةة تبسةةةيط لةةةياغة أح ةةةام املشةةةروع املتعلقةةةة   ( 6) 
لإلجةةةراءات املتبعةةةة بشةةةأن التحىلظةةةات تبسةةةياا  كبةةةأا  بنةةةاء علةةةى طلةةةب  
  بعةةز احل ومةةات الةة  رأت أن العديةةد منهةةا  مةةن األنسةةب وضةةعه يف 

خيتلةف احل ةم اجلديةد الةذ    . وال ( 626) مدونة للممار ات املولى هبةا“ 
،  ( 627) اعتمةةد بنةةاء علةةى مقرتحةةات املقةةرر ا ةةاص، السةةأ وىلةةر  والةةدوك 

مةةن حيةةث ارةةتماله علةةى   إال   23 مةةن املةةادة   2ىلقةةرة  عةةن الةةنز احلةةايل لل 
، وهةةة   ( 628) إرةةةارة إىل التحىلظةةةات الةةة  تتةةةاغ  عنةةةد اعتمةةةاد الةةةنز“ 

ملعاهةدات يف ظةروف  ر األمم املتحدة لقانون ا إرارة حذفت   ل مؤمت 
. وي رر التعليق على هةذا احل ةم، بتةورة  ( 629) ولىلت أبهنا  غامضة“ 
 يل    ، ويضيف ما ( 630) 1962حرفية تقريبا ، نز عام  

للتحىلظةةات التةةادرة يف مرحلةةة الحقةةة هبعةةد التىلةةاوض   عنةةد    2تتعلةةق الىلقةةرة   
املوافقةةةة.   القبةةول أو  ا  للتتةةديق أو عنةةد التوقيةةةا علةةى املعاهةةدة رهنةةة  اعتمةةاد الةةنز أو 

تةةدع الدولةةة، عنةةدما تقبةةل هنائيةةا  االلتةةزام   الضةةرور  أال   وهنةةا أيضةةا  رأت اللجنةةة أن مةةن 
فةةإن    ، لملعاهةةدة، أيةةة رةة وك حتةةوم حةةول موقىلهةةا النهةةائ  املتعلةةق للةةتحىلظ. ولةةذلك 
إلبقةةاء  املالةةوب يف هةةذه الىلقةةرة هةةو أن تؤكةةد الدولةةة الةةتحىلظ رمسيةةا  إذا كانةةت تريةةد ا 

الةةة أن الةةتحىلظ قةةد  ذات الوقةةت، تةةنز الىلقةةرة علةةى أنةةه يعتةةرب يف هةةذه احل  عليةةه. ويف 

__________ 
  -أاير/مةةايو    25)   656إىل    651لسةةات مةةن  احملاضةةر املةةوجزة للج   انظةةر  ( 624)  

 .179-139 األول، ص ، اجمللد  1962حولية  (،  1962حزيران/يونيه   4
 .180 ، ص/5209A، اجمللد الثان، الوثيقة 1962حولية  ( 625)  
 .177/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1965حولية السويد،   تعليقات ( 626)  
 .47 ، صAdd.1-2و

 .54و 53 ، صاملرجا نىلسه ( 627)  
املعاهةةدة ه... “   عنةةد التوقيةةا علةةى  إذا لةةين عنةةد اعتمةةاد الةةنز أو    ( 628)  
 (.208 ، صA/6309/Rev.1، اجمللد الثان، الوثيقة 1966حولية ) 

، ا تىلةت عبةةارة ’عنةد اعتمةاد الةةنز‘ بتةورة غامضةةة 2يف الىلقةرة   ( 629)  
 ,Rudaمةةةةةةن الةةةةةةنز الةةةةةةذ  أعدتةةةةةةه اللجنةةةةةةة عنةةةةةةدما أقةةةةةةره املةةةةةةؤمتر هنائيةةةةةةا “  

“Reservations to treaties” (footnote 56 above), p. 195. 
 على هذا املبدأ التوجيه . ( من التعليق5أع ه الىلقرة ) انظر ( 630)  

يف نةةز    20ه   17مةةن املةادة    5لةدر يف تريةخ أتكيةةده، وهةذا أمةر هةةام لتنىليةذ الىلقةرة  
 . ( 631)   1969اتىلاقية فيينا لعام  

مةن    23مةن املةادة    2وقد ا تُنسخت القاعدة الواردة يف الىلقةرة   ( 7) 
مةةةن دون إد ةةةال    1986 يف اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام   1969لعةةةام    اتىلاقيةةةة فيينةةةا 

ا ةةةتوجبه أ ةةةذ املنظمةةةات الدوليةةةة يف   تعةةةدي ت علةةةى التةةةياغة إال مةةةا 
يناةةةو    وا ةةةتحدال مىلهةةةوم  اإلقةةةرار الرمسةةة “ )مةةةا مةةةا   ( 632) االعتبةةةار 

عليةه ذلةك مةةن احتمةاالت ا لةط بةةني هةذا املىلهةوم وبةةني مىلهةوم أتكيةةد  
تحةدة  اعتمد مؤمتر األمةم امل  . وقد ( 633) ( 23ة  التحىلظ رمسيا  الوارد يف املاد 

فيمةا بةني املنظمةات   لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو 
مةن دون إد ةال أ     ( 634) النز الذ  أعدته اللجنةة   1986الدولية لعام  

 . ( 635) تعديل على النز الىلرنس  
مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا    23مةةةن املةةةادة    2رةةةك فيةةةه أن الىلقةةةرة   وممةةةا ال  ( 8) 
للتاةةةوير التةةةدرجي  أكثةةةر    كانةةةت، وقةةةت اعتمادهةةةا، تتعلةةةق   1969ام  لعةةة 
، ومةةا هةةذا، فإنةةه مي ةةن  ( 636) تتعلةةق للتةةدوين لملعةةه الضةةيق لل لمةةة  ممةةا 

اعتبةةار أن االلتةةزام للتأكيةةد الرمسةة  للتحىلظةةات الةة  تتةةاغ عنةةد التوقيةةا  
علةةةةى املعاهةةةةدات ذات الشةةةة ل الرمسةةةة  قةةةةد ألةةةةبح جةةةةزءا  مةةةةن القةةةةانون  

،  1969ا لعةةةةةةام  اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةة  ن تبلةةةةةورت القاعةةةةةةدة يف الوضةةةةةع . وبعةةةةةةد أ 
، ألةةةبحت متبعةةةة يف املمار ةةةة )ول ةةةن لةةةيس  1986وأتكةةةدت يف عةةةام  

__________ 
 .208 ، ص/1Rev./6309Aالوثيقةةةةةةة ، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، 1966حوليةةةةةةة  ( 631)  

 من اتىلاقية فيينا بقبول التحىلظات واالعرتاض عليها. 20 وتتعلق املادة
رين الرابةةا وا ةةامس للمقةةرر ا ةةاص، السةةيد بةةول رويةةرت  التقريةة  انظةةر ( 632)  

، 1976حوليةةةةةةة و،  38 ، ص A/CN.4/285، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة  1975حوليةةةةةة  
 .146 ، صAdd.1و A/CN.4/290اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 

 1434املناقشةةات الةة  أجرهتةةا اللجنةةة هبةةذا الشةةأن يف جلسةةتها  انظةةر ( 633)  
. 103-101 ، ص، اجمللد األول1977حولية    ،1977حزيران/يونيه   6املعقودة يف 

تةةالحات وتةةدرك اللجنةةة هةةذه املخةةاطر ول نهةةا ل تةةر مةةن الضةةرور  تعةةديل م
 ألبحت اليوم مقبولة على نااق وا ا.

 .52 )اجلزء الثان(، ص الثان، اجمللد 1982حولية  ( 634)  
تويبا  أُد ل على رئيس جلنة التياغة، السيد ا تاونة، أن ت ذكر ( 635)  

 by the“ بعبةةارة  by a treatyالةةنز اإلن ليةةز  )اال تعاضةةة عةةن عبةةارة  

treaty  )“Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties between States and International Organizations or 

between International Organizations, Vienna, 18 February–21 March 

1986, vol. I, Summary records of the plenary meetings and of the 

meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.129/16) (United 

Nations publication, Sales No. E.94.V.5, vol. I), 5th plenary meeting, 

18 March 1986, p. 14, para. 63. 
، اجمللةةةةد 1962حوليةةةةة األول للسةةةةأ وىلةةةةر  والةةةةدوك،  التقريةةةةرانظةةةةر  ( 636)  

( مةةن التعليةةق علةةى مشةةروع 11، الىلقةةرة )66 ، صA/CN.4/144الثةةان، الوثيقةةة 
 Greig, “Reservations: equity as a balancing. وانظةةر أيضةةا   17 املةةادة

factor?” (footnote 28 above), p. 28, or Horn, Reservations and 

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), p. 41. 
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 اعتقةةةاد لإللةةةزام“   ل ، ويبةةةدو أهنةةةا أتيت ا ةةةتجابة  ( 637) بتةةةورة منهجيةةةة( 
 . ( 638) يسمح إبضىلاء قيمة عرفية عليها 

مةةةن اتىلةةةاقي     23مةةةن املةةةادة    2إن القاعةةةدة الةةةواردة يف الىلقةةةرة   (9)
حتظى، يف املؤلىلات القانونية، مبوافقة تبدو    1986و   1969يينا لعام   ف 

حتةةةةظ هبةةةةذه املوافقةةةةة علةةةةى الةةةةدوام يف   ، وإن كانةةةةت ل ( 639) اليةةةةوم عامةةةةة 
. وعلى أ  حال، وأاي  كانت احلجج الة  مي ةن اال ةتناد  ( 640) املاض  

إليهةةةا ملعارضةةةة هةةةذه القاعةةةدة، فإنةةةه لةةةيس مةةةن رةةةأن هةةةذه احلجةةةج أن  
  فيينةةا، وقةةد قةةررت اللجنةةة  حة تةةرد يف اتىلةةاقي شةة ك يف قاعةةدة واضةة ت 

 يف حالة االعرتاض املبا ل.  اتباعها من حيث املبدأ، إال 
__________ 

ممار ةةةةةةة األمةةةةةةني العةةةةةةام لألمةةةةةةم املتحةةةةةةدة، مةةةةةةث  ، ال تسةةةةةةتنبط مجيةةةةةةةا   ( 637)  
  )انظةةةةر   1976لةةةةى مةةةةذكرة املستشةةةةار القةةةةانون لعةةةةام  اال ةةةةتنتاجات املرتتبةةةةة لزومةةةةا  ع 

رتون القةةةيم  أدانه(، حيةةةث إن األمةةةني العةةةام يةةةورد يف منشةةةوره اإلل ةةة   638احلارةةةية  
التحىلظةةةةات  املعاهةةةةدات املتعةةةةددة األطةةةةراف املودعةةةةة لةةةةدى األمةةةةني العةةةةام  املعنةةةةون  

املتةةاغة عنةةد التوقيةةا،  ةةواء   أتكيةةةدها بعةةد ذلةةك أم ال، وذلةةك حةةى يف حالةةةة  
لوغ الدولة حتىلظات أ رى لدى اإلعراب عن موافقتهةا علةى االلتةزام لملعاهةدة؛  

  2يةةة اجلمركيةةة املتعلقةةة لحلةةاوايت، املؤر ةةة  انظةةر مةةث   حتىلظةةات تركيةةا علةةى االتىلاق 
 ,Multilateral Treaties … (footnote 37 above))   1972كةانون األول/ديسةمرب  

chap. XI.A.15 حتىلظات مجهوريةة إيةران اإل ة مية وبةأو علةى اتىلاقيةة األمةم   (، أو
  20ؤر ةة  املتحدة مل افحة االجتار غأ املشروع يف املخدرات واملةؤثرات العقليةة، امل 

 علةةى  (؛ وهةةذه املمار ةةة تعةةرّب ibid., chap. VI.19)   1988كةةانون األول/ديسةةمرب  
األرجةةةح عةةةن مىلهةةةوم آيل بةةةت لةةةدور الوديةةةا وال تناةةةو  علةةةى أ  ح ةةةم قيمةةة   

 طبيعتها.  بشأن لحة اإلع انت املعنية أو 
، علةةى  ةةبيل املثةةال، مةةذكرة املستشةةار القةةانون لألمةةم املتحةةدة الةة   انظةةر  ( 638)  

  ار ةةةة األمةةةني العةةةام كوديةةةا للمعاهةةةدات املتعةةةددة األطةةةراف فيمةةةا يتتةةةل تتةةةف  مم 
حىلظةةةةةةات واالعرتاضةةةةةةات علةةةةةةى التحىلظةةةةةةات املتعلقةةةةةةة لملعاهةةةةةةدات الةةةةةة   ه...  للت 

  23مةةن املةةادة    2تتضةةمن أح امةةا  هبةةذا الشةةأن“، وقةةد ا ةةتندت املةةذكرة إىل الىلقةةرة   ال 
يتاغ عنةد التوقيةا رهنةا   لتخلز إىل أن  التحىلظ الذ     1969 من اتىلاقية فيينا لعام 

لقانونيةةة عةةن قيمةةة التوقيةةا  ختتلةةف قيمتةةه ا  للتتةةديق لةةيس لةةه  ةةوى أثةةر إعةة ن، وال 
حب“     Unitedنىلسةةةه. فيجةةةب أتكيةةةده عنةةةد التتةةةديق، وإال فإنةةةه يعتةةةرب قةةةد  ةةةُ

Nations, Juridical Yearbook, 1976, pp. 209 and 211  ؛ وقةد عةّدل جملةس
 Horn, Reservations and)انظر    1980بارا  من عام  أورول ممار ته هبذا الشأن اعت 

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), and J. Polakiewicz, 

Treaty-making in the Council of Europe, Strasbourg, Council of 

Europe, 1999, pp. 95–96  وقد ذكرت الدول، يف ردودها علةى ا ةتبيان اللجنةة ،)
هنةةةةةةةةا تقةةةةةةةةوم عمومةةةةةةةةا ، عنةةةةةةةةد التتةةةةةةةةديق  تعلةةةةةةةةق للتحىلظةةةةةةةةات علةةةةةةةةى املعاهةةةةةةةةدات، أ امل 
االنضمام، بتأكيةد التحىلظةات الة  لةاغتها عنةد التوقيةا. وخبتةوص اال ةتبيان،   أو 

 أع ه.   39انظر احلارية  
 Greig, “Reservations: equity as a balancingبوجه  اص    انظر ( 639)  

factor?” (footnote 28 above), p. 28; Imbert, Les réserves aux traités 

multilatéraux (footnote 25 above), p. 285 ؛ وانظةةر أيضةةا  تعليةةق بيليةةه
 .A. Pellet and W  1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  23ورةةالس علةةى املةةادة 

Schabas, “1969 Vienna Convention. Article 23: Procedure regarding 

reservations” in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 596 and 614–617, paras. 

7 and 81–91. 
  (640 ) (footnote Les réserves aux traités multilatéraux See Imbert, 

25 above), pp. 253–254. 

وعلةةةى الةةةرغم مةةةن أن املبةةةدأ الةةةذ  يةةةنز عليةةةه هةةةذا احل ةةةم  (10)
حيظةةةةةى للقبةةةةةول بوجةةةةةه عةةةةةام، فقةةةةةد أاثرت اللجنةةةةةة ثةةةةة ل مسةةةةةائل 

 يل   يتعلق مبا فيما
 دأ؛ى إعمال هذا املبأثر   فة الدول عل - 
عةدم حتةةر مجيةةا احلةةاالت الةة  جيةةب فيهةةا أتكيةةد الةةتحىلظ  - 

 الذ  يتاغ عند التوقيا؛ وعلى األ ز، 
 (641)مةةدى م ءمةةة إدراو إرةةارة إىل  التحىلظةةات األوليةةة“ - 

 ال  تتمثل يف إع انت تتدر قبل التوقيا على نز املعاهدة.
ينبغة  ا ةت مال   وجرى التسا ل بوجه  ةاص عمةا إذا كةان ال  (11)
بيةةث تؤ ةةذ يف االعتبةةار اإلم انيةةة الةة     23 مةةن املةةادة   2يغة الىلقةةرة  لةة 

تتةةيح للدولةةة ا لةةف لةةوغ حتىلةةظ عنةةدما تتةةدر إرةةعارا  ل  فةةة طبقةةا   
يشةة ل إمتامةةا  لتعريةةف   ، وهةةو مةةا 1-1بةةدأ التةةوجيه   هةةو حمةةدد يف امل  ملةةا 

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام    2)د( مةةةن املةةةادة  1التحىلظةةةات الةةةوارد يف الىلقةةةرة  
. وتةةةةرى اللجنةةةةة أن اجلةةةةواب علةةةةى هةةةةذا السةةةةؤال لةةةةيس لليسةةةةأ.  1986

فيجوز للدولة ا لف، بداهة، إما أن تؤكد حتىلظةا  قائمةا  ألةدرته الدولةة  
أن تتةةةةةةوغ حتىلظةةةةةةا  جديةةةةةةدا  عنةةةةةةدما تقةةةةةةدم   أو ،  ( 642) تلغيةةةةةةه  السةةةةةةلف أو 

جيعةةل الدولةةة   احلةةالتني مةا   كلتةةا يوجةد إذن يف   ؛ وال ( 643) اإلرةعار ل  فةةة 
  عنةةةةد التوقيةةةةا. بيةةةةد أنةةةةه مبقتضةةةةى  أتكيةةةةد حتىلةةةةظ مةةةةا ا لةةةةف باجةةةةة إىل  

، جيةةوز لدولةةة  1978مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    18مةةن املةةادة    2و   1الىلقةةرتني  
ن تثبةةةت عةةةن طريةةةق إرةةةعار ل  فةةةة  مسةةتقلة حةةةديثا ، بشةةةروط معينةةةة، أ 

كارف يف معاهدة متعددة األطةراف ليسةت   لىلتها كدولة متعاقدة أو 
ت الدولةةةةة السةةةةلف نىلسةةةةها دولةةةةة  انفةةةةذة يف تريةةةةخ   فةةةةة الةةةةدول وكانةةةة 

مةن اتىلاقيةة فيينةا    2)و( مةن املةادة  1أنه مبوجب الىلقرة   متعاقدة فيها. إال 
 ،  1986اقيةةة فيينةةا لعةةام  مةةن اتىل   2)و( مةةن املةةادة  1هوالىلقةةرة    1969لعةةام  

 يقتد بتعبأ ’دولة متعاقدة‘ دولةة رضةيت أبن تةرتبط لملعاهةدة  ةواء  
 ل“، ولةةيس جمةةرد دولةةة موقعةةة.  تةةد  ل  د لةةت املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ أو 

مي ةةةن أن ت ةةةون   ويسةةةتخلز مةةةن ذلةةةك، لال ةةةتدالل للضةةةد، أنةةةه ال 
وقيةةةةةا“ علةةةةةةى معاهةةةةةدة مةةةةةةن املعاهةةةةةدات )رهنةةةةةةا   هنةةةةةاك    فةةةةةةة يف الت 

وأنةةةةه مةةةن غةةةةأ املنا ةةةةب إدراو    ( 645) ( ( 644) إبجةةةةراء م ةةةافئ  لتتةةةديق أو ل 
 . ( 646) 1-1-2ف رة اإلرعار ل  فة يف املبدأ التوجيه   

__________ 
 ا املبدأ التوجيه .( من التعليق على هذ5الىلقرة ) انظر ( 641)  
 .1978من اتىلاقية فيينا لعام  20من املادة  1الىلقرة  انظر ( 642)  
 .20من املادة  2الىلقرة انظر  ( 643)  
 .2-2-2املبدأ التوجيه   انظر ( 644)  
 .2-1-5أيضا  املبدأ التوجيه   انظر ( 645)  
و أنةةةه  عنةةد تابيةةةق القاعةةةدة املنتةةوص عليهةةةا يف املةةةادة    يةةرى  ( 646)   ،  23ب ييةةةُ
، مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا، علةةةى  ةةةبيل القيةةةاس، فيمةةةا يتعلةةةق للتحىلظةةةات الةةة   2ة  الىلقةةةر 

تبةةدى عنةةد التوقيةةا، قةةد يةةذهب املةةرء إىل أنةةه كةةان ينبغةة  علةةى الةةدول الةة  قةةدمت  
الةة  أعربةةت  إعة انت ا ةةتمرار، لةةو كانةت تنةةو  أن تتحمةةل مسةؤولية التحىلظةةات  

 “تمرارعنهةةا هالدولةةة السةةلف ، أن تعلةةن ذلةةك لةةراحة  يف إعةة ن اال ةة 
(C. Pilloud, “Reservations to the Geneva Conventions of 1949”, 

International Review of the Red Cross (March 1976), p. 111  ومةن .)
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ت اللجنةةةة عمةةةا إذا كةةةان مي ةةةن اعتبةةةار تعةةةداد  ، تسةةةاءل واثنيةةةا   ( 12) 
تقتر عليها إم انية أن    23من املادة    2 احلاالت ال  يبدو أن الىلقرة 

اإلقةةةةرار   يةةةةرهتن هبةةةةا التعبةةةةأ عةةةةن املوافقةةةةة علةةةةى االلتةةةةزام )التتةةةةديق، أو 
ياةةابق نظةةأه   املوافقةةة( تعةةدادا  ضةةيقا  جةةدا  وال  القبةةول، أو  الرمسةة ، أو 
. بيةةةد أن اللجنةةةة رأت أن االنشةةةغال هبةةةذه املسةةةألة  11 ادة الةةةوارد يف املةةة 

  11 التةةةةياغة بةةةةني املةةةةادة   ةةةي ون أمةةةةرا  مبالغةةةةا  فيةةةةه، فاال ت فةةةات يف 
ترجةا    1986و   1969من اتىلاقي  فيينةا لعةام    23من املادة  2والىلقرة 

، ووةةةا   11إىل أن هةةةذا احل ةةةم األ ةةةأ أغىلةةةل حةةةالتني وردت يف املةةةادة  
أ ةةةرى إذا اتىلةةةق     ونةةةة للمعاهةةةدة“ و أيةةةة و ةةةيلة  تبةةةادل الواثئةةةق امل 

الدوليةة التعبةأ    املنظمةة  احتمةال أن جتعةل الدولةة أو  . وإن ( 647) عليها“ 
عن موافقتها على االلتزام مبعاهدة متعددة األطراف قابلة للتحىلظات  

فيةةةةه   احتمةةةةال ضةةةعيف مبةةةا  مرهةةةوان  بواحةةةد مةةةن هةةةةذين األ ةةةلوبني هةةةو 
 قةةةةال لةةةةياغة املبةةةةدأ التةةةةوجيه  يبةةةةدو مةةةةن املىليةةةةد إث  ال ىلايةةةةة بيةةةةث ال 

تضةةةمني الىلتةةةل الثةةةان مةةةن دليةةةل املمار ةةةة   إبدراجةةةه فيةةةه أو   2-2-1
 . 2-1-1توجيهيا  يعادل املبدأ التوجيه     مبدأ  
الىلرضةةةةةية الةةةةة     1-2-2يشةةةةةمل املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه    واثلثةةةةةا ، ال  ( 13) 

عنةةةد التوقيةةةا علةةةى املعاهةةةدة وإمنةةةا قبةةةل هةةةذا   يتةةةاغ فيهةةةا الةةةتحىلظ ال 
املنظمةة الدوليةة   مينةا الدولةة أو  املؤكد أنةه لةيس هنةاك مةا التوقيا. ومن  

ا مةةن  حتىلظةةات“ فيمةةا يتتةةل  يه لةةد  مةةن أن تةةذكر رمسيةةا  لشةةركائها مةةا 
يف أيةةةة مرحلةةةة  ةةةابقة مةةةن   ، أو ( 648) للةةةنز املعتمةةةد يف مرحلةةةة التوثيةةةق 

يتىلةةةق مةةةا تعريةةةف التحىلظةةةات   ، ل ةةةن ذلةةةك ال ( 649) مراحةةةل التىلةةةاوض 
 . 1-1نىلسه الوارد يف املبدأ التوجيه   

  18والواقا أن اللجنة تتورت هذه الىلرضية يف مشروع املادة   ( 14) 
( الةةةذ  تةةةنز  1969ن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  مةةة   23 )الةةةذ  ألةةةبح املةةةادة 

وردت يف الةةنز األويل ملشةةاريا املةةواد املعتمةةدة يف   منةةه، كمةةا   2الىلقةةرة  
يلةةة    إذا لةةةين الةةةتحىلظ عنةةةد اعتمةةةاد الةةةنز   ، علةةةى مةةةا 1966عةةةام  

لدولةةة املتحىلظةة أن تؤكةةده رمسيةا  عنةةد تعبأهةا عةةن  ه...  وجةب علةى ا 
احلالةةة، يعتةةرب أن الةةتحىلظ    هةةذه  لتةةزام لملعاهةةدة. ويف موافقتهةةا علةةى اال 

 
املش وك فيه إم انية إجراء مثل هذا القيةاس. وفيمةا يتعلةق للتحىلظةات يف حالةة  

 من دليل املمار ة.   5  فة الدول، انظر اجلزء 
، الىلقةةةرة 2علةةةى تعليةةةق مشةةةابه بشةةةأن املقارنةةةة بةةةني املةةةادة  ل طةةة ع ( 647)  

 .1-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  12، انظر الىلقرة )11)د(، واملادة 1
تةةذكر،  1986و 1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   10أن املةةادة  الواقةةا ( 648)  

 ال تشةةةةارةلإىل جانةةةةب التوقيةةةةا، اإلمضةةةةاء لألحةةةةرف األوىل والتوقيةةةةا املرهةةةةون 
بولىلهما طريقتني لتوثيق نز املعاهدة. وحول التوثيق  بولىله مرحلة متميةزة 

مةةن مشةةاريا املةةواد  9مةةن إجةةراءات إبةةرام املعاهةةدة“، انظةةر التعليةةق علةةى املةةادة 
املتعلقة بقانون املعاهدات ال  أعدهتا اللجنةة )وهة  املةادة الة  ألةبحت املةادة 

، اجمللةةةد الثةةةان، 1966حوليةةةة ات(، املعاهةةةد يف مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون  10
 .195 ، صA/6309/Rev.1الوثيقة 
يف هةةةذا الشةةةأن حتىلةةةظ اليةةةالن علةةةى املةةةادة الثانيةةةة مةةةن اتىلاقيةةةة  انظةةةر ( 649)  

، وهو حتىلظ تىلاوضت عليه هذه الدولة ما رةركائها 1971املعونة الغذائية لعام 
إيةداع لةك  اغته عنةديف أثناء التىلاوض على النز، وأعلنته عنةد التوقيةا، ولة 

 15التتةةةةةةديق لةةةةةةدى اجلهةةةةةةة الوديعةةةةةةة، وهةةةةةة  ح ومةةةةةةة الةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة، يف 
 (.United Nations, Treaty Series, vol. 800, p. 197) 1972أاير/مايو 

. وبعةةةةد أن الحظةةةةت اللجنةةةةة، يف  ( 650) قةةةةد لةةةةدر يف تريةةةةخ أتكيةةةةده“ 
معةةرض التعليةةق علةةى هةةذا احل ةةم، أنةةه  مةةن الناحيةةة العمليةةة، تتةةدر  

راحةل اتلىلةة مةن مراحةل إبةرام  اإلع انت املعةربة عةن التحىلظةات يف م 
املعاهةةةةدة“، وبعةةةةد أن عرضةةةةت األ ةةةةباب الةةةة  تةةةةرى أهنةةةةا تسةةةةتوجب  
أتكيد التحىلظات ال  أُبديت عند التوقيا لدى اإلعراب عن املوافقة  

 يل    ، أضافت ما ( 651) على االلتزام 
وهلةةذا السةةبب، فةةإن اإلعةة ن الةةذ  يتةةدر أثنةةاء املىلاوضةةات ويعةةرب عةةن حتىلةةظ   

حاليةةةا   بولةةةىله يشةةة ل، يف حةةةد    19هاملةةةادة    16ف بةةةه يف املةةةادة  يُعةةةرت  هةةةو إعةةة ن ال 
 . ( 652) يُذكر كذلك يف املادة احلالية  غ التحىلظ، وال ذاته، و يلة من و ائل لو 

، فةةةةةإن اإلرةةةةةارة إىل اعتمةةةةةاد الةةةةةنز (653)وكمةةةةةا ذُكةةةةةر أعةةةةة ه (15)
 1969، مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام 2 ، الىلقةرة23ا تىلت من نز املادة 
ملتحةدة لقةانون املعاهةدات ثناء مؤمتر األمةم ايف ظروف  غامضة“ أ

جةةح إىل احلةةرص علةةى ، ويرجةةا ذلةةك علةةى األر 1969-1968لعةةام  
. وهةةةةةذه 19االتسةةةةةاق مةةةةةا لةةةةةياغة الىلقةةةةةرة اال ةةةةةته لية مةةةةةن املةةةةةادة 

اإلرةارة كةةان مي ةةن أيضةةا  أن تشةجا علةةى تزايةةد اإلعةة انت املقدمةةة 
تقا  ها وال  القبل اعتماد نز املعاهدة واهلادفة إىل احلد من نااق

 ضمن حدود تعريف التحىلظات.
يفشةةرت  فيهةةا  تيةةد التحفظةةات الةة   الاحلةةاالت الةة   2-2-2

 تصاغ  ند التوقيع  لى املعاهدة
ال يتطلب التحفع الةذي يصةاغ  نةد التوقيةع  لةى املعاهةدة  

املنظاةةةة الدوليةةةة هبةةةذا   تيةةةداا الحقةةةاا  نةةةدما تعةةةرب الدولةةةة او
 ى االلتزام ابملعاهدة.التوقيع  ر موافقتها  ل

 التعليق 
يتعلةةةةةق لملبةةةةةدأ  إن احلةةةةةل الةةةةةذ  أ ةةةةةذت بةةةةةه اللجنةةةةةة فيمةةةةةا (1)

خيةرو عةن نةز فيينةا، يعةين بابيعةة  ، وهو حةل ل1-2-2التوجيه  
علةةةةى  تنابةةةةق إال احلةةةةال أن القاعةةةةدة املدونةةةةة علةةةةى ذلةةةةك النحةةةةو ال

تةةد ل حيةةز النىلةةاذ مبجةةرد  املعاهةةدات ذات الشةة ل الرمسةة  الةة  ال
تسةةتوجب،   هةةدات الةة  اليتعلةةق لملعا فيمةةا . أمةةا(654)ا عليهةةاالتوقيةة 

__________ 
 .208 ، ص/1Rev./6309A، اجمللد الثان، الوثيقة 1966حولية  ( 650)  
 التوجيه .دأ ( من التعليق على هذا املب5أع ه الىلقرة ) انظر ( 651)  
، 208 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966حوليةةةةةةة  ( 652)  

 .18( من التعليق على مشروع املادة 3الىلقرة )
 ( من التعليق على هذا املبدأ التوجيه .6) الىلقرةانظر أع ه  ( 653)  
التمييةةز بةةني املعاهةةدات ذات الشةة ل الرمسةة  واالتىلاقةةات ذات    حةةول  ( 654)  

 C. Chayet, “Les accords en formeانظةةر بوجةةه  ةةاص     الشةة ل املبسةةط، 

simplifiée”, AFDI, vol. 3 (1957), pp. 3–13; Daillier, Forteau and Pellet, 

Droit international public … (footnote 254 above), pp. 152–160; P. F. 

Smets, La conclusion des accords en forme simplifiée, Brussels, Bruylant, 

1969, p. 284  1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    11علةةى املةةادة  ؛ وانظةةر أيضةةا  التعليةةق  
  :S. Szurek: “1969 Vienna Convention. Article 11الةذ  وضةعته  ةوريك   
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كةةةة  تةةةةةد ل حيةةةةةز النىلةةةةةاذ، أ  إجةةةةةراء بعةةةةةد التوقيةةةةةا والةةةةة  تسةةةةةمى 
، فمن البديه  أن التحىلظ (655) االتىلاقات ذات الش ل املبسط“

الذ  يتاغ عند التوقيا عليها حُيدل آاثره على الىلور من دون أن 
 وجود أتكيد رمس . حى من املتتور، ي ون من الضرور ، أو

للجنةةة أ  مثةةال واضةةح علةةى حتىلةةظ لةةدر عنةةد وال تعةةرف ا (2)
التوقيةةةا علةةةى اتىلةةةاق متعةةةدد األطةةةراف ذ  رةةة ل مبسةةةط. بيةةةد أنةةةه 

بسةةةةةبب وجةةةةةةود  مي ةةةةةن للابةةةةةةا ا ةةةةةتبعاد هةةةةةةذا االحتمةةةةةال، ولةةةةةةو ال
 معاهةةةةةةةدات اتلاةةةةةةةة“ مي ةةةةةةةن أن يبةةةةةةةدأ نىلاذهةةةةةةةا، حسةةةةةةةب رغبةةةةةةةة 

لتتةةةديق عليهةةا، وتسةةةمح بعةةد ا األطةةراف، مبجةةرد التوقيةةةا عليهةةا أو
 .(656)تتضمن بنودا  للتحىلظات للتحىلظات أو

ويف حقيقة األمر، تنبثةق هةذه القاعةدة، لال ةتدالل للضةد،   (3)
  1969مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا لعةةةةام     23 مةةةةن املةةةةادة   2مةةةةن نةةةةز الىلقةةةةرة  

. ومةةةةةةا ذلةةةةةةك،  1-2-2 الةةةةةةذ  ا تنسةةةةةةخه املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه    1986و 
مةن اجملةد    املمار ة، بدا للجنةة أن  فبالنظر إىل الاابا العمل  لدليل 

 .2-2-2ا األمر لراحة يف املبدأ التوجيه   توضيح هذ 
ول تستخدم اللجنة، يف لياغة هذا املبدأ التوجيه ، تعبةأ  (4)

 اتىلةةاق يف رةة ل مبسةةط“ الشةةائا يف الىلقةةه الىلرنسةة ، حيةةث بةةدا 
يةةةرد يف  م ا ةةةتخدام هةةةذا التعبةةةأ الةةةذ  الهلةةةا أنةةةه مةةةن األفضةةةل عةةةد

 ي  فيينا.اتىلاق

 
 (اتبع )  (  654احلاشية ) 

Means of expressing consent to be bound by a treaty”, in Corten and 

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 

30 above), pp. 193–199, paras. 14–30 الةذ  وضةعه    12علةى املةادة  التعليةق  ، و
 C. Van Assche, “1969 Vienna Convention. Article 12: Consentفان أر   

to be bound by a treaty expressed by signature”, ibid., pp. 209–242 . 
الةةةةةةرغم مةةةةةةن أن أ ةةةةةةلوب االتىلاقةةةةةةات ذات الشةةةةةة ل املبسةةةةةةط  علةةةةةةى ( 655)  

 يسةةةتخدم يف عقةةةد املعاهةةةدات الثنائيةةةة أكثةةةر ممةةةا يسةةةتخدم يف عقةةةد املعاهةةةدات
املتعةةددة األطةةراف، فإنةةه لةةيس جمهةةوال  متامةةا  يف هةةذه احلالةةة الثانيةةة، ومي ةةن ذكةةر 

 راف د لت حيز النىلاذ مبجرد التوقيا عليهةا. وهةذااتىلاقات هامة متعددة األط 
هةةو احلةةةال، مةةةث  ، للنسةةةبة ل تىلةةةاق العةةام بشةةةأن التعريىلةةةات اجلمركيةةةة والتجةةةارة 

)علةةةى األقةةل للنسةةةبة لبةةدء نىلةةةاذ اجلةةزء األكةةةرب مةةن أح امةةةه عقةةةب  1947لعةةام 
 23املةةةةةؤر   التوقيةةةةا علةةةةى بروتوكةةةةول التابيةةةةق املؤقةةةةت(، وإعةةةة ن حيةةةةاد الوس،

يةةة واألمسةةدة يف مناقةةة ، واالتىلةةاق املنشةةئ ملركةةز تقنيةةات األغذ1962وليةةه متوز/ي
، واالتىلةاق املؤ ةس لو ةام 1969حزيران/يونيةه  11آ يا واحمليط اهلةادئ، املةؤر  
 .1991رباط/فرباير  26اجلماعة ال اريبية، املؤر  

االتىلةةةةاق املتعلةةةةق لملنظمةةةةة الدوليةةةةةة  املةةةةادة التا ةةةةعة عشةةةةرة مةةةةةن    انظةةةةر  ( 656)  
؛ وانظةر  1971آب/أغسةاس    20 املةؤر   االت ال  ل ية بوا ةاة السةواتل، ل تت 

(، واتىلاقيةةةةة مدونةةةةة قواعةةةةد  32 )املةةةةادة   1971لعةةةةام    أيضةةةةا  اتىلاقيةةةةة املةةةةؤثرات العقليةةةةة 
االتىلةةةةاق  ، و 1974نيسةةةةان/أبريل    6السةةةةلوك الحتةةةةادات ا اةةةةوط البحريةةةةة، املؤر ةةةةة  

)الىلقةرة    1992 لعةام   ر الشمال املتعلق بىلظ احليتانيات التغأة يف بر البلايق وب 
املتعلةق بتنىليةذ اجلةزء احلةاد  عشةر مةن اتىلاقيةة    1994اتىلةاق عةام  (، و 8من املادة   4

(، واالتىلاقيةة الدوليةة بشةأن  4)أ( مةن املةادة  3)الىلقةرة   األمم املتحدة لقانون البحةار 
(، واالتىلةةةاق املتعةةةدد األطةةةراف  12 مةةةن املةةةادة   2)الىلقةةةرة    1999حجةةةز السةةةىلن لعةةةام  

 .( 20من املادة    2 رة )الىلق   2001 حترير النقل اجلو  الدويل لعام بشأن 

إذا كةةةان الةةةتحىلظ علةةةى اتىلةةةاق   وقةةةد يُاةةةرح  ةةةؤال بشةةةأن مةةةا  (5)
طبةةةق مؤقتةةةا  يف انتظةةةار التتةةةديق   د ةةةل حيةةةز النىلةةةاذ بتةةةىلة مؤقتةةةة أو 

هو حتىلظ جيب أتكيده    -ويىلرتض أنه لين عند التوقيا    -  ( 657) عليه 
اللتةزام. ورأت اللجنةة أن هةذه  لدى إعراب لاحبه عن املوافقة على ا 

وأنةه    2-2-2تلك ال  يشةأ إليهةا املبةدأ التةوجيه    احلالة ختتلف عن 
يوجةةةد أ   ةةةبب يةةةربر فةةةرض حةةةل يف هةةةذا التةةةدد خيةةةالف املبةةةدأ   ال 

يبةدو مةن الضةرور    . وللتايل، ال 1-2-2امل رس يف املبدأ التوجيه   
 .وضا مبدأ توجيه  مستقل 

تصاغ  ند التوقيع إ ا تان  املعاهدة التحفظات ال   2-2-3
 حةتند  لى  لك  را

للانظاةة    ندما تند املعاهدة  راحة  لى انه جيةوز للدولةة او  
يتطلب هةذا   الدولية ان تصوغ حتفظاا  ند التوقيع  لى املعاهدة، ال 

املنظاةةةةةة الدوليةةةةةة   الةةةةةتحفع  تيةةةةةداا وايةةةةةاا مةةةةةر جانةةةةةب الدولةةةةةة او 
 قتها  لى االلتزام ابملعاهدة. املتحفظة  ند إ راهبا  ر مواف 

 التعليق 
لةةةةةةة املنتةةةةةةوص عليهةةةةةةا يف املبةةةةةةدأ وة علةةةةةةى احلاتوجةةةةةةد، عةةةةةة  (1)

حاجةةةةة إىل  ، فرضةةةةية أ ةةةةرى يبةةةةدو فيهةةةةا أنةةةةه ال2-2-2التةةةةوجيه  
أتكيةةةةد الةةةةتحىلظ الةةةةذ  يتةةةةاغ عنةةةةد التوقيةةةةا، وذلةةةةك عنةةةةدما تةةةةنز 
املعاهدة نىلسها، لراحة، على هذه اإلم انيةة مةن دون أن تشةرتط 

مةةةةن  8مةةةةن املةةةةادة  1 ةةةةبيل املثةةةةال، نتةةةةت الىلقةةةةرة  . فعلةةةةىالتأكيةةةةد
ىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة خبىلةةةةز حةةةةاالت تعةةةةدد اجلنسةةةةيات وااللتزامةةةةةات تاال

 يل   على ما 1963لعام  العس رية يف حالة تعدد اجلنسيات
* يوقا على هةذه االتىلاقيةةجيوز ل ل طرف من األطراف املتعاقدة، عندما  
االنضةةمام، أن يعلةةن ا ةةتخدامه  القبةةول أو أوعنةةدما يةةودع لةةك التتةةديق  أو

 .(658)التحىلظات الواردة يف مرفق هذه االتىلاقيةأكثر من  حتىلظا  أو

ويف حالةةةةةةةة مةةةةةةةن هةةةةةةةذا القبيةةةةةةةل، يبةةةةةةةدو أن املمار ةةةةةةةة السةةةةةةةائدة   ( 2) 
تستوجب من الارف الذ  يتوغ حتىلظا  عند التوقيةا أن يؤكةد هةذا   ال 

االلتةةزام. وه ةةذا ألةةدرت فرنسةةا  الةةتحىلظ حةةني يعةةرب عةةن موافقتةةه علةةى  
. كةذلك،  ( 659) ؤكةده الحقةا  ت  حتىلظا  عندما وقعت على هذه االتىلاقية ول 

اتىلاقيةةةة مناهضةةةة  مةةةن    20تؤكةةد بولنةةةدا وهنغةةةاراي حتىلظهمةةةا علةةى املةةةادة   ل 
__________ 

 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   25و 24املادتني  انظر ( 657)  
مةن االتىلاقيةةة املتعلقةةة  17انظةر أيضةةا ، مةن بةةني أمثلةةة عديةدة، املةةادة  ( 658)  

علقةةةة االتىلاقيةةةة املتمةةن  30، واملةةةادة 1961لعةةام  خبىلةةز حةةةاالت انعةةدام اجلنسةةةية
مةةةن  29 ، واملةةةادة1988لعةةةام  املتبادلةةةة يف املسةةةائل الضةةةريبيةلملسةةةاعدة اإلداريةةةة 

االتىلاقيةة املتعلقةةة مةن  24، واملةادة 1997االتىلاقيةة األوروبيةة بشةأن اجلنسةية لعةةام 
 .1989لعام  للقانون السار  على   فة األرخاص املتوفني يف تركاهتم

  (659 ) l ropean Committee on LegaSee also Council of Europe, Eu

Cooperation (CDCJ), CDCJ Conventions and Reservations to those 

Conventions, Note by the Secretariat, CDCJ (99) 36, Strasbourg, 30 March 

1999, p. 11  االتىلاقيةةة املتعلقةةةة  . وكةةذلك احلةةال للنسةةبة لتحىلظةةةات بلجي ةةا علةةى
 .( ibid., p. 55)   1988لعام   الضريبية بادلة يف املسائل  لملساعدة اإلدارية املت 
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ال إنسةةانية   العقوبةةة القا ةةية أو  التعةةذيب وغةةأه مةةن ضةةروب املعاملةةة أو 
منهةةةةا علةةةةى    28مةةةةن املةةةةادة    1ة  الةةةة  تةةةةنز الىلقةةةةر   1984لعةةةةام  املهينةةةةة   أو 

أن ل سةةةةمربغ   ا إم انيةةةة إلةةةدار مثةةةل هةةةذا الةةةتحىلظ عنةةةد التوقيةةةا، كمةةة 
ا الةةةةةةة بوضةةةةةةا    تؤكةةةةةةد الةةةةةةتحىلظ الةةةةةةذ  ألةةةةةةدرته بشةةةةةةأن االتىلاقيةةةةةةة  ل 

تؤكةد إكةوادور حتىلظهةا   ، ول ( 660) 1951متوز/يوليةه    28ال جئني، املؤر ة  
بمايةةةةة    اتىلاقيةةةةة منةةةةا اجلةةةةرائم املرت بةةةةة ضةةةةد األرةةةةخاص املتمتعةةةةني علةةةةى  

  14  ، املؤر ةةة دوليةةة، مبةةن فةةيهم املوظىلةةون الدبلوما ةةيون، واملعاقبةةة عليهةةا 
أكةةةةدت    ( 662) . علةةةةى أن دوال  أ ةةةةرى ( 661) 1973كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب  

 حتىلظاهتا هذه عند التتديق. 
مةةةةةن    23مةةةةةن املةةةةةادة    2 والقاعةةةةةدة املنتةةةةةوص عليهةةةةةا يف الىلقةةةةةرة  ( 3) 

تعدو أن ت ون قاعدة م ملةة رةأهنا رةأن مجيةا   اتىلاقي  فيينا، وه  ال 
ىلةةةةةةال  يف حةةةةةةال إغ  تنابةةةةةةق إال  أح ةةةةةةام هةةةةةةاتني االتىلةةةةةةاقيتني، ينبغةةةةةة  أال 

ألةةبحت األح ةةام الةة  تةةنز علةةى إم انيةةة   املعاهةةدة هلةةذا األمةةر، وإال 
ظهرهةةا  إبةةداء التحىلظةةات عنةةد التوقيةةا عدميةةة الىلائةةدة. والشةة وك الةة  تُ 

ي ن التأكيد الرمس  يف مثل هةذه   ة قد مي ن تىلسأها أبنه إذا ل املمار  
عنةد  احلالة ضروراي ، فإنه غأ مستبعد أيضا   إن التحىلظات ال  تتةدر  

التوقيةةةةا علةةةةى اتىلاقيةةةةة جتيةةةةز لةةةةراحة  إبةةةةداء حتىلظةةةةات عنةةةةد التوقيةةةةا هةةةة   
ملتحىلظةة  مينةا الةدول ا  أنةه لةيس مثةة مةا  حتىلظات كافية يف حد ذاهتةا، إال 

 جيربها على ذلك.  ي ن هناك ما  ، وإن ل ( 663) يدها من أتك 
املمار ةةةةةةةةةة الةةةةةةةةة     3-2-2ولةةةةةةةةةذا، ي ةةةةةةةةةرس املبةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةوجيه    ( 4) 

ت املعاهةةدة تةةنز  دامةة  ر يبةةدو مناقيةةا  مةةا  احلةةد األدىن“، وهةةو أمةة  متثةةل 
يُعةةرتف هبةةذا   لةةراحة علةةى إم انيةةة إبةةداء حتىلظةةات عنةةد التوقيةةا. وإذا ل 

عنةةةد   ن التحىلظةةةات الةةة  تتةةةاغ املبةةةدأ، فسةةةوف يتعةةةني اعتبةةةار ال ثةةةأ مةةة 
األثةةةر، يف حةةةني أن   يةةةتم أتكيةةةدها، حتىلظةةةات عدميةةةة  التوقيةةةا، ول ةةةن ال 

 ىلسه. هدة ن املعا  الدول ال  لاغتها ا تندت إىل نز 
 شك  التأتيد الرا  للتحفظات 2-2-4

 جيب ان يكون التأتيد الرا  للتحفع تتايةا. 
 التعليق 

 1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   23مةةن املةةادة  2إن الىلقةةرة  (1)
تىلةةةةةرض  الةةةةة  تتنةةةةةاول  اإلجةةةةةراء املتعلةةةةةق للتحىلظةةةةةات“ ال 1986و

لةةةةةةةةراحة  أن ي ةةةةةةةةون أتكيةةةةةةةةد التحىلظةةةةةةةةات كتابةةةةةةةةة . غةةةةةةةةأ أن هةةةةةةةةذا 
، يوجةةةةةةب علةةةةةةى 1-2-2املستنسةةةةةةخ يف املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   احل ةةةةةةم،

__________ 
  (660 ) and  9(footnote 37 above), chaps. IV.Multilateral Treaties … 

V.2( وقد ُ حب حتىلظ هنغاراي فيما بعد .ibid., chap. IV.9.) 
  (661 ) 7, chap. XVIII.Ibid.. 
ظ الحقةةا (،  ) ةحب الةةتحىلظ الحقةا (، وبلغةاراي ) ةةحب الةتحىل   أوكرانيةا  ( 662)  

وبي روس، وتشي و لوفاكيا ) ةحب الةتحىلظ الحقةا  مةن قبةل اجلمهوريةة التشةي ية  
 . ibid., chaps. IV.9 and XVIII.7و لوفاكيا(، وتونس، واملغرب  

 التأكيةةدات التحوطيةةة“ رةةائعة جةةدا  )انظةةر مةةث   حتىلظةةات  وهةةذه ( 663)  
حتىلظاهتةةةا األوليةةةة ازيةةةل )الةةة  ل تؤكةةةد مةةةا ذلةةةك  ةةةوى حتىلظةةةني مةةةن أوكرانيةةةا والرب 

لعةةام اتىلاقيةةة املةةؤثرات العقليةةة الث ثةةة( وبولنةةدا وبةةي روس وتركيةةا وهنغةةاراي علةةى 
1971  ibid., chap. VI.16.) 

املنظمةةة الدوليةةة  املتحىلظةةة أتكيةةد هةةذا الةةتحىلظ رمسيةةا    الدولةةة هأو
ن رضةةةةةةةةةاها لالرتبةةةةةةةةةاط لملعاهةةةةةةةةةدة“. وجيةةةةةةةةةب، تعةةةةةةةةةرب عةةةةةةةةة  حةةةةةةةةةني
رةةك، تىلسةةأ كلمةةة  رمسيةةا “ أبهنةةا تعةةين أن هةةذا اإلجةةراء  أدىن بةة 

 جيب أن يتم كتابة.
عمةةةةةال التحضةةةةةأية ق يف الواقةةةةةا مةةةةةا األوهةةةةةذا التىلسةةةةةأ يتىلةةةةة  (2)

  نظةةةرا  إىل أن التأكيةةةةد جيةةةب أن يتةةةةدر كتابةةةةة، 23املتعلقةةةة لملةةةةادة 
ملعنيةةةةةون بقةةةةةانون املعاهةةةةةدات أن رأت اللجنةةةةةة ومقرروهةةةةةا ا الةةةةةون ا

إذا كةةان مي ةةن أ ا ةةا  لةةوغ الةةتحىلظ رةةىلواي  هةة   مسةةألة حتديةةد مةةا
 .(664)مسألة مي ن تركها مىلتوحة

كتابةةة هةةةو   إن رةةرط أتكيةةةد الةةتحىلظوعةة وة علةةى ذلةةةك، فةة  (3)
ي ةون لإلم ةان إبة غ الةتحىلظ، علةى حنةةو  رةرط ميليةه املناةق  لةن

ة األ ةةةرى املعنيةةةة، طبقةةةا  موثةةةوق بةةةه، إىل الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةة 
، يف حالةةة عةةدم وجةةود نةةز رمسةة . 23مةةن املةةادة  1ألح ةةام الىلقةةرة 

حةد ختضةا، علةى  وع وة على هذا، يتىلق ذلك ما ممار ةة اثبتةة ل
 علم اللجنة، أل  ا تثناء.

 ومةةن املنا ةةب اإلرةةارة، مةةا ذلةةك، إىل أن املبةةدأ التةةوجيه  (4)
كةةان التأكيةةد الرمسةة    إذا يتخةةذ موقىلةةا  بشةةأن حتديةةد مةةا ال 2-2-4

للةةةةةتحىلظ ضةةةةةروراي  علةةةةةى الةةةةةدوام. وهةةةةةذه املسةةةةةألة حيسةةةةةمها املبةةةةةدآن 
اللةةذان يوضةةحان أن هنةةاك حةةاالت  3-2-2و 2-2-2التوجيهيةةان 

 ع  مثل هذا التأكيد.تستد ال
  وغ التحفظات املتأخر 2-3

ملنظاة ةولية ان تصوغ حتفظاا  لى معاهدة  ال جيوز لدولة او 
موافقتهةةةةا  لةةةةى االلتةةةةزام هبةةةةذه املعاهةةةةدة، يعةةةةد ان تعةةةةرب  ةةةةر 

تعاوأ  إ ا م تان  املعاهدة تند  لى حكم خمالف او إ ا إال
خةةةرى  ةةةوغ ايا مةةةر الةةةدول املتعاقةةةدة واملنظاةةةات املتعاقةةةدة األ

 التحفع املتأخر.
 التعليق 

ُ تز الىلرع الثالث من الىلتةل الثةان مةن دليةل املمار ةة  (1)
 التحىلظةةةةةات  يعةةةةةرف ب مةةةةةاملسةةةةةألة حسا ةةةةةة بوجةةةةةه  ةةةةةاص وهةةةةة  

املتأ رة“. على أن اللجنة فضلت احلديث عن  لوغ التحىلظات 
 الةةة  يتعلةةق بىلئةةة جديةةدة أو املتةةأ ر“ لتبةةني بوضةةوح أن األمةةر ال

تتقيةد  ت، وإمنا إبع انت تقدم كتحىلظةات ول نهةا المن التحىلظا
لملهل الة  مي ةن أن تعتةرب   هلةا، مبةدئيا ، مبثابةة حتىلظةات، حيةث 

لوقةةةةةت الةةةةةذ  جيةةةةةوز فيةةةةةه لةةةةةوغ التحىلظةةةةةات حمةةةةةدد يف تعريةةةةةف إن ا
 . (665)التحىلظات ذاته
__________ 

( مةةةةةةةةةن التعليةةةةةةةةق علةةةةةةةةةى املبةةةةةةةةةدأ 10( إىل )8مةةةةةةةةن ) الىلقةةةةةةةةةرات انظةةةةةةةةر ( 664)  
 .1-1-2 التوجيه 

،  1986و   1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام     2د( مةةن املةةادة  ) 1الىلقةةرة    انظةةر  ( 665)  
   يعين  1-1، واملبدأ التوجيه   1978من اتىلاقية فيينا لعام    2) ( من املادة  1والىلقرة  

منظمةةةة دوليةةةة عنةةةد التوقيةةةا علةةةى   ’الةةةتحىلظ‘ إعةةة ان  انىلةةةراداي  ه...  تتةةةدره دولةةةة أو 
االنضةةمام   أو   عليهةةا املوافقةةة   قبوهلةةا أو  ا  أو إقرارهةةا رمسيةة  التتةةديق عليهةةا أو  معاهةةدة أو 
 دره دولة عند تقدميها إرعارا  ل  فة يف معاهدة ه... “. تت  إليها، أو 
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إن اإلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام لملعاهةةةدة يشةةة ل،  (2)
ت املتعاقةدة، الىلرلةة األ ةأة )ويف احلقيقةة، للنسبة للدول واملنظما

يةةد الرمسةة  للتحىلظةةات الةة  الىلرلةةة الوحيةةدة يف ضةةوء ارةةرتاط التأك
عنةةةةد التوقيةةةا( الةةةة  جيةةةوز فيهةةةةا لةةةةوغ  أثنةةةةاء التىلةةةاوض أوتتةةةاغ يف 

ل تنز املعاهةدة علةى  ة ف ذلةك، وهةو أمةر مم ةن  حتىلظ ما، ما
ع يف املؤلىلةةةةةات . وهةةةةةذه القاعةةةةةدة املتىلةةةةةق عليهةةةةةا لإلمجةةةةةا (666)دائمةةةةةا  

 (668)، وهةة  قاعةةدة تسةةتند إىل تعريةةف التحىلظةةات ذاتةةه(667)القانونيةةة
مةةةةةن  19 لية للمةةةةادة ويسةةةةتدل عليهةةةةا كةةةةةذلك مةةةةن الىلقةةةةرة اال ةةةةةته

، حتظةةةةةةةى لحةةةةةةةرتام كبةةةةةةةأ يف 1986و 1969اتىلةةةةةةةاقي  فيينةةةةةةةا لعةةةةةةةام  
. وقد اعتربهتا حم مةة العةدل الدوليةة جةزءا  مةن القةانون (669)املمار ة

يف  1988كانون األول/ديسمرب   20التادر يف    الوضع  يف ح مها
  األعمال املسلحة على احلدود وعرب احلدودقضية 

ن ميثةةاق بوغةةوت تتةةيح لألطةةراف إم انيةةة إلةةدار حتىلظةةات علةةى  مةة   55ه...  واملةةادة  
هذا التك  تنابق على  ةبيل املعاملةة لملثةل علةى مجيةا الةدول املوقعةة فيمةا خيةز  

جيةةةوز إلةةةدار   تتةةةوفر أح ةةةام إجرائيةةةة  الةةةة، فإنةةةه ال  ل  الدولةةة الةةة  ألةةةدرهتا“. ومةةةا 
نةةةد االنضةةةمام إىل  ع  التتةةةديق علةةةى امليثةةةاق أو  عنةةةد التوقيةةةا أو  هةةةذه التحىلظةةةات إال 

هذا التك، وذلةك وفقةا  للقواعةد العامةة للقةانون الةدويل املعمةول هبةا يف هةذا التةدد  
 . ( 670) 1969حسبما ُدونت يف اتىلاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  

لةوغ حتىلةظ يف وقةت  (671)وليس من النادر أن حتةاول دولةة (3)
يةة الة  قةد اتلف عن الوقت احملدد يف تعريةف فيينةا، وهةذه اإلم ان

__________ 
تةةنز بعةةز األح ةةام املتعلقةةة للتحىلظةةات، مةةث  ، علةةى أنةةه  جيةةةوز   ( 666)  

أكثةر مةن أح ةام هةذه االتىلاقيةة يف أ  وقةت قبةل   إبداء حتىلظات بشأن ح ةم أو 
ولية  االنضةةمام إليهةةا“ )االتىلاقيةةة املتعلقةةة لملسةةؤ  االتىلاقيةةة أو التتةةديق علةةى هةةذه  

)أ((  18، املةةةادة  1960متوز/يوليةةةه    29قبةةةل الغةةةأ يف ميةةةدان الااقةةةة النوويةةةة، املؤر ةةةة  
االنضةمام، إلةدار   يتجةاوز تريةخ التتةديق أو   جيوز ل ل دولةة، يف موعةد ال  أو 

، مةةن هةةذه  1، الىلقةةرة  15و ،  3، الىلقةرة  13التحىلظةات املنتةةوص عليهةةا يف املةةادتني  
 حيات السلاات والقةانون السةار  فيمةا يتعلةق  االتىلاقية“ )االتىلاقية املتعلقة بت 

ا،  (، وقةةد  23، املةةادة  1961تشةةرين األول/أكتةةوبر    5املؤر ةةة    بمايةةة األطىلةةال الرضةةّ
 Imbert, Les réserves aux traitésأرةأ إىل هةذين املثةالني مةن جانةب أمبةأ   

multilatéraux (footnote 25 above), pp. 163–164  ملبينةة  األمثلةة ا   أيضةا  ؛ وانظةر
 ( من هذا التعليق. 4يف الىلقرة ) 

آ ةةر وقةةت جيةةوز    غةةااي مةةا تشةةديد  ةةاص علةةى النحةةو التةةايل     ذكرهةةا  ( 667)  
فيةةةه للدولةةةة إلةةةدار حتىلةةةظ هةةةو الوقةةةت الةةةذ  تعةةةرب فيةةةه عةةةن موافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام  

 . Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28 above), p. 310  “ لملعاهدة 
 .1-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  7 ه الىلقرة )أع انظر ( 668)  
هذا يىلسر أيضا   ةبب حماولةة الةدول، يف بعةز األحيةان، التحايةل  ( 669)  

علةةةةى منةةةةا لةةةةوغ التحىلظةةةةات بعةةةةد د ةةةةول املعاهةةةةدة حيةةةةز النىلةةةةاذ، وذلةةةةك أبن 
إع انهتةةةةا االنىلراديةةةةة  إعةةةة انت تىلسةةةةأية“ يف حةةةةني أهنةةةةا تتاةةةةابق يف تسةةةةم  

( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ 27التحىلظةةةات )انظةةةر الىلقةةةرة )احلقيقةةةة مةةةا تعريةةةف 
 )تعريف اإلع انت التىلسأية((. 2-1التوجيه  

  (670 ) (Nicaragua v.  Transborder Armed Actions Border and

Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 

1988, p. 69, at p. 85. 
للجنةة، ال يوجةةد حةى اآلن مثةال علةى قيةام منظمةةة ا علةمحةد  علةى ( 671)  

 دولية بتوغ حتىلظ متأ ر.

ُتسةةتبعد كليةةا  يف املمار ةةة، وخبالةةة ألن  ت ةةون هلةةا مةةزااي ملمو ةةة ل
جيةةةوز لةةةوغ حتىلةةةظ بعةةةد اإلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة  املبةةةدأ القائةةةل أبنةةةه ال

إذا كانةةةةت  ينابةةةةق إال دأ مالقةةةةا . فهةةةةو العلةةةةى االلتةةةةزام  لةةةةيس مبةةةة 
جتيةةةز، مبوجةةةب اتىلةةةاق، لةةةوغ حتىلظةةةات جديةةةدة  الةةةدول املتعاقةةةدة ال

حتةةةةد علةةةةةى حنةةةةو أكثةةةةر لةةةةرامة مةةةةةن  ال ، أو(672) ةةةةر“آب بشةةةة ل أو
 األوقات ال  جيوز فيها لوغ حتىلظ.

وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن أن إم انيةةةةةة التةةةةةوغ املتةةةةةأ ر للتحىلظةةةةةات   (4)
ر األمةةةم   ةةة ل مةةؤمت  قةةةانون الةةدويل وال أمةةةام جلنةةة ال  تُبحةةث قةةط، ال   ل 

، فهةةةةةةةة  ُتاةةةةةةةةرح بتةةةةةةةةورة مت ةةةةةةةةررة  ( 673) املتحةةةةةةةةدة لقةةةةةةةةانون املعاهةةةةةةةةدات“ 
اتىلاقيةةةة توحيةةةد  مةةةن    29. فعلةةةى  ةةةبيل املثةةةال، نتةةةت املةةةادة  ( 674) نسةةةبيا  

متوز/يوليةةه    23املؤر ةة    القةانون املتعلةق لل مبيةاالت والسةندات اإلذنيةة، 
 يل    ، على ما 1912
 2املةذكورة يف الىلقةرة   اال تىلادة من التحىلظةاتعلى الدولة ال  ترغب يف 

تةذكر الةتحىلظ لةراحة يف وثيقةة ، أن 22مةن املةادة  1يف الىلقةرة  أو 1من املادة 
 االنضمام ه...  التتديق أو

*، يف اال ةةةةةتىلادة مةةةةةن  يف وقةةةةةت الحةةةةةق وتقةةةةةوم الدولةةةةةة املتعاقةةةةةدة الةةةةة  ترغةةةةةب،   
 . ( 676) بنيتها كتابة  ه...  املذكورة أع ه إبب غ ح ومة هولندا   (  675ه) التحىلظات 

 1955بروتوكول عام كذلك، مبوجب املادة الساد ة والعشرين من 
ا اص بتعديل اتىلاقيةة توحيةد بعةز القواعةد املتعلقةة للنقةل اجلةو  

  1929تشرين األول/أكتوبر  12، املوقعة يف وار و يف الدويل
 أ  وقةةت أن  ال يقبةل أ  حتىلةظ علةةى هةذا الربوتوكةةول. غةأ أنةه جيةةوز للدولةة يف  

إ اةةةار توجهةةةه إىل ح ومةةةة مجهوريةةةة بولنةةةدا الشةةةعبية، أن االتىلاقيةةةة    تعلةةةن، بوا ةةةاة 
تنابةةق علةةى نقةةل األرةةخاص والبضةةائا واألمتعةةة   بتةةيغتها املعدلةةة هبةةذا الربوتوكةةول ال 

__________ 
  (672 ) F. Flauss, “Le contentieux de la validité des réserves à la -J.

CEDH devant le Tribunal fédéral suisse: Requiem pour la déclaration 

interprétative relative à l’article 6, paragraphe 1”, Revue universelle des 

droits de l’homme, vol. 5, No. 9 (1993), p. 302. 
  (673 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), p. 12, footnote 14. 
 . ,pp. ibid.Imbert ,164–165  انظر أيضا  األمثلة ال   اقها أمبأ  ( 674)  
 .بنود حتىلظات ، وإمنا بحتىلظات  احلقيقة بيف األمرال يتعلق  ( 675)  
االتىلاقيةة الة  تةنز علةى قةانون موحةد أيضةا  املةادة األوىل مةن  انظر ( 676)  

 األوىل، واملةةادة 1930حزيران/يونيةةه  7املؤر ةةة  لل مبيةةاالت والسةةندات اإلذنيةةة،
آذار/مةارس  19املؤر ةة  االتىلاقية ال  تنز على قانون موحةد للشةي ات، من 

 على التوايل  ، 1931
اد ه...  جيةةةوز مةةةا ذلةةةك أن  ه...  التحىلظةةةات املنتةةةوص عليهةةةا يف املةةةو  

االنضةةمام، رةةرياة أن خُياةة ر هبةةا األمةةني العةةام لعتةةبة  تتةةدر بعةةد التتةةديق أو
 األمم ه... “؛ 

 جيوز أل  من األطراف املتعاقدة السامية، يف احلةاالت العاجلةة، اللجةوء  
 املةةةةةةةةواد ه...  حةةةةةةةةى بعةةةةةةةةد التتةةةةةةةةديق إىل التحىلظةةةةةةةةات املنتةةةةةةةةوص عليهةةةةةةةةا يف

 االنضمام ه... “. أو
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جلت يف الدولةةة املةةذكورة   الةةذ  يةةتم لتةةا   ةةلااهتا العسةة رية علةةى مةةو طةةائرات  ةةُ
 ا. حلساهب  انب هذه السلاات أو وُحجزت  عتها ال املة من ج 

االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة لإلدارة الدوليةةةةة لرتكةةةةات مةةةةن  38ونتةةةةت املةةةةادة 
 يل   ، على ما1973تشرين األول/أكتوبر  2املؤر ة  املتوفني،

أكثةةر مةةن ا يةةارات   ل ةةل دولةةة متعاقةةدة ترغةةب يف ا ةةتخدام  يةةار واحةةد أو  
، والىلقةرتني الثانيةة والثالثةة  6املةادة  ، والىلقةرة الثانيةة مةن  4املنتوص عليها يف املادة 

، أن تُبلن وزارة  ارجية هولندا بذلك، إمةا عنةد إيةداعها  31، واملادة  30من املادة 
 . ( 677) * يف وقت الحق  االنضمام، أو  أو املوافقة  القبول أو  لك التتديق أو 

االتىلاقية املتعلقة لملسةاعدة اإلداريةة  من    30من املادة    3ومبوجب الىلقرة  
   1988كانون الثان/يناير    25املؤر ة    دلة يف املسائل الضريبية، املتبا 
ل ةةةل طةةةةرف أن يتةةةةدر، بعةةةد د ةةةةول االتىلةةةةاق حيةةةز النىلةةةةاذ إزاءه، حتىلظةةةةا   
يقةةةةم إبلةةةةدارها عنةةةةد  والةةةة  ل 1جةةةةة يف الىلقةةةةرة أكثةةةةر مةةةةن التحىلظةةةةات املدر  أو

املوافقةةة. وتةةد ل هةةذه التحىلظةةات حيةةز النىلةةاذ يف أول  القبةةول أو التتةةديق أو
وم مةةن أايم الشةةهر الةةذ  يلةة  انقضةةاء فةةرتة ث ثةةة رةةهور علةةى تريةةخ ا ةةت م يةة 

 .(678)ديعةالتحىلظ من جانب إحدى اجلهات الو 

االتىلاقيةةة الدوليةةة بشةةأن مةةن  10مةةن املةةادة  1وكةةذلك، تةةنز الىلقةةرة 
 يل   ، على ما1999آذار/مارس  12املؤر ة  حجز السىلن،

قبوهلةةةةا،  تتةةةةديق عليهةةةةا، أوال جيةةةةوز أل  دولةةةةة، عنةةةةد توقيةةةةا االتىلاقيةةةةة، أو 
يف أ  وقةةت الحةةق، أن حتةةتىلظ بةةق  االنضةةمام إليهةةا، أو أو املوافقةةة عليهةةا، أو

 كلها ه... “. احلاالت التالية أوعدم تابيق االتىلاقية على أ  من 

وال يثةةأ ذلةةك يف حةةد ذاتةةه مشةة لة معينةةة، وهةةو يتىلةةق مةةا  (5)
ت ميلة  )كمةا  الىل رة القائلة أبن قواعد فيينةا لةيس هلةا  ةوى طةابا

ه  احلال للنسبة للمبادئ التوجيهيةة لةدليل املمار ةة(. ومةا هةذا، 
لعتبارها عرفةا  ثناء من قاعدة مقبولة اآلن كان األمر يتعلق ل ت ملا

وت ر ةها اتىلاقيتةا فيينةةا، فإنةه يبةدو مةةن الضةرور  أن تةنز املعاهةةدة 
دأ علةةى هةةذا اال ةةتثناء لةةراحة. وأرادت اللجنةةة أن توضةةح هةةذا املبةة 

رغةةةم عةةةدم ضةةةرورة ذلةةةك قةةةانوان  مةةةن  3-2يف نةةةز املبةةةدأ التةةةوجيه  
أجةةةةةل أتكيةةةةةد الاةةةةةابا اال ةةةةةتثنائ  الةةةةةذ  ينبغةةةةة  أن ي ةةةةةون لتةةةةةوغ 

  ر.التحىلظات املتأ
__________ 

االتىلاقيةةة املتعلقةةة للقةةانون السةةار  علةةى مةةن  26 املةةادة أيضةةا  انظةةر  ( 677)  
   جيوز للدولة املتعاقدة ال  ي ون لةديها، يف 1978لعام  نُظم املل ية الزوجية،

عقةد، أن تبةني تريخ د ول االتىلاقية حيز النىلاذ للنسبة هلا، نظام والء وطين م
  جيةب أن تىلهةم هبةا اإلحالةة إىل *، بوا ةاة إعة ن، الاريقةة الة من وقت آل ر

قانوهنةةةةا الةةةةوطين ألغةةةةةراض االتىلاقيةةةةة“. ورمبةةةةةا يشةةةةأ هةةةةةذا احل ةةةةم إىل إعةةةةة انت 
 تىلسأية أكثر مما يشأ إىل حتىلظات.

. انظةةةر  1995نيسةةةان/أبريل    1االتىلاقيةةةة حيةةةز النىلةةةاذ يف    هةةةذه   د لةةةت  ( 678)  
وروبيةةةةة بشةةةةأن  ل تىلاقيةةةةة األ   1978مةةةةن الربوتوكةةةةول اإلضةةةةايف لعةةةةام    5ادة  أيضةةةةا  املةةةة 

املعلومةةةات املتعلقةةةة للقةةةانون األجنةةة    جيةةةوز أل  طةةةرف متعاقةةةد يلتةةةزم أبح ةةةام  
الىلتلني األول والثان أن يعلةن، يف أ  وقةت، بوا ةاة إرةعار يوجهةه إىل األمةني  

أبح ةةةام الىلتةةةل   األول أو العةةام جمللةةةس أورول، أنةةةه لةةةن يلتةةزم إال أبح ةةةام الىلتةةةل  
 اإلرعار بعد تريخ ا ت مه بستة أرهر“. الثان. ويبدأ نىلاذ مىلعول هذا 

وال رةةك يف أن اللجنةةة األوروبيةةة حلقةةوق اإلنسةةان أظهةةرت  (6)
يبةةدو، جةةواز أن حتةةتج  مرونةةة يف هةةذا الشةةأن ألهنةةا قبلةةت، علةةى مةةا

التىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان بتعةةةةةديل الدولةةةةةة الاةةةةةرف يف ا
تشريعها الوطين الذ   له حتىلظ  ابق من أجل تعديل نااق هذا 

هةةةاك القيةةةةد الةةةزمين املتعلةةةةق إبم انيةةةةة الةةةتحىلظ يف اآلن ذاتةةةةه دون انت
 ةةةابقا ( مةةةن  64)املةةادة  57لةةوغ التحىلظةةةات الةةذ  حددتةةةه املةةةادة 

غةةةأ واضةةةح  (679) االتىلاقيةةةة. غةةةأ أن ناةةةاق هةةةذا االجتهةةةاد القضةةةائ
بدرجة كبأة، وللمرء أن يتساءل عما إذا كانت اللجنة األوروبية قد 

احلقيقةةةة، إىل يةةةؤد، يف  اختةةةذت هةةةذا املوقةةةف ألن تعةةةديل التشةةةريا ل
 .(680)تقييد إضايف اللتزامات الدولة املعنية

وأاي  كةةان األمةةر، فةةإن اقتضةةاء إدراو بنةةد لةةريح جييةةز لةةوغ  (7)
املوافقةةة علةةى االلتةةزام يبةةدو ضةةروراي ،  التحىلظةةات بعةةد اإلعةةراب عةةن

ظةات ذاتةه كةان الزمةا   يما أن إدراو قيةد زمةين يف تعريةف التحىل ال
اص، وهة  أ ةباب تناولتهةا اللجنةة أل باب عملية وملحة بوجةه  ة 
   وف ةةرة إدراو قيةةود زمنيةةة 1-1يف تعليقهةةا علةةى املبةةدأ التةةوجيه  

ىلظةةات ذاتةةه علةةى إم انيةةة إلةةدار التحىلظةةات يف تعريةةف هةةذه التح
ه...  فرضت نىلسها تدرجييا ، نظةرا  لضةخامة املخةاطر الة  يتعةرض 

تةةةوغ ا ا ةةةتقرار الع قةةةات القانونيةةةة يف نظةةةام يسةةةمح لألطةةةراف بهلةةة 
فةةةةةإن مبةةةةةدأ العقةةةةةد رةةةةةريعة  ،واقةةةةةا األمةةةةةر حتىلةةةةةظ يف أ  وقةةةةةت. ويف

املتعاقةةدين ذاتةةه هةةو الةةذ  قةةد يتةةبح حمةةل رةةك إذا كةةان ل ةةتااعة 
ن يرتاجةةةةةةةا، بتةةةةةةةوغه حتىلظةةةةةةةا ، عةةةةةةةةن أ أ  طةةةةةةةرف يف معاهةةةةةةةدة مةةةةةةةا

. وللنظةةةر إىل أويةةةة (681)االلتزامةةةات التعاهديةةةة امللقةةةاة علةةةى عاتقةةةه“
املستااع، فإنه ينبغ  تىلسأ   تىلاد  التوغ املتأ ر للتحىلظات قدر

عبةةارة  إال إذا كانةةت املعاهةةدة تةةنز علةةى ح ةةم اةةالف“، الةةواردة 
 ، تىلسأا  ضيقا .3-2يف املبدأ التوجيه  

يشةة ل اال ةةتثناء الوحيةةةد  م لةةةرحية الوجةةود أح ةةابيةةد أن  (8)
مةةةن القاعةةةدة الةةة  تقضةةة  أبن يتةةةدر الةةةتحىلظ، مبةةةدئيا ، يف موعةةةد 

 املوافقة على االلتزام.أقتاه وقت اإلعراب عن 
ويتضةةةح يف الواقةةةا مةةةةن املمار ةةةة املعالةةةةرة أن الةةةدول املتعاقةةةةدة   (9)
ىلظا  متةأ را ،  املنظمات املتعاقدة األ رى مي نها أن تقبل لإلمجاع حت  أو 

__________ 
 Austriav. A.B. (an association) ,علةةى  ةةبيل املثةةال   انظةةر ( 679)  

Application no. 473/59, International Law Reports, vol. 28, p. 424; X 

against Austria, Application no. 1731/62, Yearbook of the European 

Convention on Human Rights 1964, vol. 7 (1966), p. 192; or X. v. 

Austria, Application no. 8180/78, European Commission of Human 

Rights, Decisions and Reports, vol. 20 (December 1980), p. 26. 
case, Application stria nst AuX agai)    ني ضد النمسا يف قضية  ( 680)  

no. 1731/62 (see previous footnote)  رأت اللجنةة األوروبيةة أن  الةتحىلظ ،)
  5يشةةمل للتةةايل القةةانون املةةؤر     1958أيلول/ ةةبتمرب    3الةةذ  ألةةدرته النمسةةا يف  

الةةةذ  ل يرتتةةةب عليةةةه تو ةةةيا الحةةةق للمجةةةال الةةةذ  ُأ ةةةرو مةةةن    1962متوز/يوليةةةه  
 (. p. 202*“ ) ة اللجن  مراقبة نااق  
 .1-1التعليق على املبدأ التوجيه   من( 7) الىلقرة ( 681)  
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ومي ن أن تُعترب هذه املوافقة )ال  قد ت ون ضمنية( اتىلاقا  فرعيةا  يو ةا  
التحىلظةةةةات املعنيةةةةة علةةةةى   أو الةةةةتحىلظ  الناةةةةاق الةةةةزمين إلم انيةةةةة لةةةةوغ  

 ي ن التحىلظات على املعاهدة املعنية بتورة عامة.  األقل، إن ل 
 وقةةةةد رُئيةةةةت يف هةةةةذه اإلم انيةةةةة ترمجةةةةة للمبةةةةدأ القائةةةةل أبن (10)

عداد  األطراف ه  حارس املعاهدة النهائ ، وقةد ت ةون علةى ا ةت
. وعلى أ  (682)لقبول إجراءات غأ عادية ملواجهة مشاكل معينة“

 بقت اإلرارة إليه،  جيب فهم احلل بولىله حة    ، ووفق ماحال
حةةرا  يف االنضةةمام  (683)أملتةةه اعتبةةارات عمليةةة. فيظةةل الاةةرف دائمةةا  

ا، مةةةا اقةةةرتاح بعةةةز التحىلظةةةات هةةةذه مةةةن جديةةةد إىل املعاهةةةدة ذاهتةةة 
ن النتيجة  ت ون واحدة أاي  كان البديل الذ  يقا عليه أ املرة. ومبا

البديلني، فقد بدا أن من األنسب ببسةاطة اال تيار من بني هذين 
 .(684)ا تيار اإلجراء األ رع“

وقةةةةد التةةةةزم األمةةةةةني العةةةةام لألمةةةةم املتحةةةةةدة، يف بدايةةةةة األمةةةةةر،   (11)
 الةةةةةةةذ  كةةةةةةةان  ةةةةةةةائدا  يف هةةةةةةةذا الشةةةةةةةأن منةةةةةةةذ  املوقةةةةةةةف احلةةةةةةةذر جةةةةةةةدا  

الدوليةة الرا ةخة الة  يلتةزم   ا مسينيات، وهو أنةه  مبوجةب املمار ةة 
وقةةةت   جيةةةوز لةةةوغ حتىلةةةظ إال  العةةةام يف مهامةةةه كوديةةةا، ال هبةةةا األمةةةني  
االنضمام“، ورأى للتايل أن ذلك الارف يف   التتديق أو  التوقيا أو 

ل التمييةةز العنتةةر  الةةذ   االتىلاقيةةة الدوليةةة للقضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ا 
جيةوز لةه   تتدر عنةه أيةة حتىلظةات وقةت التتةديق علةى االتىلاقيةة ال  ل 

أ أن األمني العام، بعد مرور  ةنتني،  . غ ( 685) إلدار حتىلظات الحقا  
لةةنيَّ موقىلةةه إىل حةةد كبةةأ يف ر ةةالة وجههةةا إىل البعثةةة الدائمةةة لىلرنسةةا  

االتىلاقيةة  نقةز  كةان هةذا البلةد ينظةر يف   ، إذ ( 686) لدى األمةم املتحةدة 
ل ة  ينضةم إليهةا    1931لعةام    ال  تنز على قانون موحد للشي ات 

من جديد بتحىلظات جديدة. وا ةتنادا  إىل  املبةدأ العةام الةذ  جيةوز  
مبقتضةةاه لألطةةراف يف اتىلةةاق دويل أن تعةةّدل، بقةةرار يُتخةةذ لإلمجةةاع،  

  يتعلةق بتابيةةق  أن تتخةةذ تةدابأ تراهةةا م ئمةة فيمةةا  أح ةام االتىلةاق أو 
 يل     تىلسأه“، ذكر املستشار القانون ما  هذا االتىلاق أو 

وبنةةةاء عليةةةه، يبةةةدو أنةةةه مي ةةةن حل ةةةومت م أن توجةةةه إىل األمةةةني العةةةام ر ةةةالة،   
حتمل توقيا وزير ا ارجية، تبلغه فيها للتحىلظ املقرتح ما اإلرارة، إن رغبةت يف  

حيةةةةز النىلةةةةاذ.  ذلةةةةك، إىل التةةةةاريخ املقةةةةرر أن هةةةةذا الةةةةتحىلظ ينبغةةةة  أن يةةةةد ل فيةةةةه  
ل املعنيةةةةة )الةةةةدول األطةةةةراف،  و ةةةةيحيل األمةةةةني العةةةةام الةةةةتحىلظ املقةةةةرتح إىل الةةةةدو 

حالةة عةدم وجةود أ  اعةرتاض مةن جانةب   والدول املتعاقدة، والدول املوقعة(، ويف 
يومةةا  مةةن تريةةخ الر ةةالة املةةذكورة )وهةةو األجةةل    90الةةدول األطةةراف  ةة ل أجةةل   

العةةام ألغةراض القبةول الضةةمين، وهةو يوافةةق،    املعمةول بةه عمومةةا  يف ممار ةة األمةني 
__________ 

  (682 ) Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” 

(footnote 28 above), pp. 28–29. 
 يف أن تلك ه  احلال دائما . رك، مثة لرأ  اللجنةوفقا   ( 683)  
  (684 )  Declarations … Reservations and InterpretativeHorn, 

(footnote 25 above), p. 43. 
نيسةةةان/أبريل  5مةةةذكرة موجهةةةة إىل مةةةدير رةةةعبة حقةةةوق اإلنسةةةان،  ( 685)  

1976  United Nations, Juridical Yearbook 1976, p. 221. 
  (686 ) ons and Interpretative Declarations …ReservatiHorn,  

(footnote 25 above), p. 42. 

األجةةةةل الةةةةذ  تةةةةنز عليةةةةه الىلقةةةةرة الثالثةةةةة مةةةةن املةةةةادة األوىل مةةةةن  يف هةةةةذه احلالةةةةة،  
  22و   9  لقبةةةول التحىلظةةةات املشةةةار إليهةةةا يف املةةةواد  1931االتىلاقيةةةة هاتىلاقيةةةة عةةةام  

 . ( 687) من املرفق الثان(، يعّد التحىلظ  اراي  يف التاريخ املشار إليه   30و   27و 

، وجهةةةةةةةةت 1979رةةةةةةةباط/فرباير  7حةةةةةةةةدل  يف  وهةةةةةةةذا مةةةةةةةا (12)
الىلرنسةةةةةية إىل األمةةةةةني العةةةةةام ر ةةةةةالة لةةةةةيغت وفقةةةةةا  هلةةةةةذه احل ومةةةةةة 

رةةةةةةباط/فرباير،  10التوضةةةةةةيحات؛ وقةةةةةةد عممهةةةةةةا األمةةةةةةني العةةةةةةام يف 
يةةةةرد أ  اعةةةةرتاض مةةةةن جانةةةةب الةةةةدول املتعاقةةةةدة يف   وحيةةةةث إنةةةةه ل

اعُترب التحىلظ يوما  من تريخ تعميم هذه الر الة ه...   90غضون 
 .(688)“1979أاير/مايو  11 مقبوال  ود ل حيز النىلاذ يف

ومنةةذ ذلةةك احلةةني، يبةةدو أن األمةةني العةةام لألمةةم املتحةةدة دأب   ( 13) 
. واختةذت هةذه  ( 689) على العمل هبذه املمار ة لدى قيامه مبهامه كوديةا 

  19املمار ةةة رةة    رمسيةةا  يف رأ  قةةانون لةةدر عةةن األمانةةة العامةةةة يف  
، ويقةةول هةةذا الةةرأ  إن  لألطةةراف يف أيةةة معاهةةدة  1984يونيةةه  / حزيران 

توجةةةةةةد   أ  وقةةةةةةت قبةةةةةةول حتىلةةةةةةظ إذا ل  ويف   لإلمجةةةةةةاع ه...  أن يقةةةةةةرروا  
أح ةةةام حمةةةددة يف املعاهةةةدة بةةةل وقبولةةةه   فةةةا  ملثةةةل تلةةةك األح ةةةام“،  

تتضةمن أح امةا    ال  وبترف النظر عمةا إذا كانةت املعاهةدة تتضةمن أو 
 . ( 690) وز فيه لوغ التحىلظات لرحية بشأن الوقت الذ  جي 

__________ 
موجهةةةة إىل البعثةةةة الدائمةةةة  1978أيلول/ ةةةبتمرب  14ؤر ةةةة ر ةةةالة م ( 687)  

 United Nations, Juridical Yearbook 1978لدولةة عضةو يف األمةم املتحةدة  

(Sales No. E.80.V.1), pp. 199–200. 
  (688 ) (footnote 37 above), League of Multilateral Treaties … 

Nations Treaties, chap. 11 ح ومة مجهورية أملانيا االحتادية . ومن الغريب أن
أبنةةةه  لةةةيس لةةةديها أ  اعةةةرتاض يف  1980رةةةباط/فرباير  20أبلغةةةت لةةةراحة يف 

 (..ibidهذا الشأن“ )
 Gaja, “Unruly treatyلإلضةةافة إىل األمثلةةة الةة  قةةدمها غةةااي   ( 689)  

reservations” (footnote 28 above), p. 311 انظر مث    حتىلظ بلجي ا علةى ،
)الةذ  يعتةرب مبثابةة اعةرتاض عةام علةى التحىلظةات الة   1969ية فيينةا لعةام اتىلاق

 1لاغتها أطراف أ رى(  على الرغم من أن هذا البلد انضةم إىل االتىلاقيةة يف 
اةةةةةةةةرت احل ومةةةةةةةةة البلجي يةةةةةةةةة األمةةةةةةةةني العةةةةةةةةام، يف ،  أ 1992أيلول/ ةةةةةةةةبتمرب 

نضمامها ، أن لك انضمامها كان ينبغ  أن يذكر أن ا1993رباط/فرباير  18
مرهون للتحىلظ املذكور. ومبا أن أاي  مةن األطةراف املتعاقةدة يف االتىلةاق ل يبلةن 

آذار/مةةارس  23يومةةا  مةةن تريةةخ تعمةةيم اإلرةةعار ) 90األمةةني العةةام، يف غضةةون 
لعرتاضه ال على اإليةداع نىلسةه وال علةى اإلجةراء املتةو  ، فقةد اعتُةرب (، 1993

 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chapأن التحىلظ قد قبل“  

XXIII.1 انظر أيضا  التحىلظ املتاغ متأ را  من جانب موزامبيةق علةى اتىلاقيةة .
  2009األمم املتحدة مل افحة الىلساد، وهو التحىلظ الذ  قُبل إيداعه يف عام 

  ةةة ل فةةةرتة عةةةام مةةةن تريةةةخ اإلرةةةعار املر ةةةل مةةةن الوديةةةا خبتةةةوص الةةةتحىلظ 
(C.N.834.2008.TREATIES-32 of 5 November 2008ل يبلةةن أ  مةةن ) 

األطةةةراف املتعاقةةةدة يف هةةةذه االتىلاقيةةةة اعرتاضةةةه إىل األمةةةني العةةةام،  ةةةواء علةةةى 
علةةى اإلجةةراء املتةةو ى. وعليةةه، اعتةةُرب إيةةداع الةةتحىلظ املةةذكور  اإليةةداع نىلسةةه أو

وفمرب تشةرين الثةان/ن 4مقبوال  بعةد انقضةاء مهلةة السةنة املةذكورة أعة ه، أ  يف 
2009( “ibid., chap. XVIII.14وانظةر أي .)  ضةا Kohona, “Some notable 

developments …” (footnote 582 above) and “Reservations: discussion 

of recent developments … (ibid.). 
احلوليةةةة  ر ةةةالة إىل موظةةةف ح ةةةوم  يف إحةةةدى الةةةدول األعضةةةاء  ( 690)  

 .245و 244 (، صA.91.V.1)رقم املبيا  1984، القانونية لألمم املتحدة
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وال تقتتر هذه املمار ة على املعاهةدات املودعةة لةدى األمةني   ( 14) 
،  ( 691) 1978العةةام. فىلةة  الةةرأ  القةةانون املةةذكور أعةة ه التةةادر يف عةةام  

لألمم املتحدة إىل  ابقة تتعلةق بةتحىلظ متةأ ر    أرار املستشار القانون 
املؤقت ملواد التغليف، املؤر ةة    على االتىلاقية اجلمركية املتعلقة لال تأاد 

، وه  اتىلاقية أودعت لدى األمةني العةام  1960تشرين األول/أكتوبر    6
منهةةا علةةى أنةةه جيةةوز ل ةةل    20جمللةةس التعةةاون اجلمركةة  و تةةنز املةةادة  

تتةةديقه عليهةةا، أن يعلةةن أنةةةه   قيعةةه االتىلاقيةةة أو طةةرف متعاقةةد، عنةةد تو 
رت  ويسةرا الة   يةة. وقةد ألةد من االتىلاق   2يعترب نىلسه ملزما  لملادة   ال 

حتىلظةا  يف    1963نيسةان/أبريل    30لدقت على االتىلاقيةة يف  قد  كانت  
قدمه الوديا إىل الةدول املعنيةة واعتُةرب،    1965كانون األول/ديسمرب   21

  31اض عليه، حتىلظةا  مقبةوال  أبثةر رجعة  بتةاريخ  يف ظل عدم وجود اعرت 
 . ( 692) “ 1963متوز/يوليه  

املتعلةةةةق    1978عةةةةام  طةةةةراف يف بروتوكةةةةول  وقامةةةةت عةةةةدة دول أ  ( 15) 
)اتىلاقيةةةةة    1973لالتىلاقيةةةةة الدوليةةةةة ملنةةةةا التلةةةةول النةةةةاجم عةةةةن السةةةةىلن،  

،  1983تشةةةةرين األول/أكتةةةةوبر    2مةةةاربول(، وقةةةةد د ةةةةل حيةةةةز النىلةةةةاذ يف  
إبضةةافة حتىلظةةات جديةةدة بعةةد   أو (  693) حتىلظاهتةةا السةةابقة بتو ةةيا ناةةاق  

ظةةةةات  لةةةةيغت حتىل . كةةةةذلك،  ( 694) إعراهبةةةةا عةةةةن موافقتهةةةةا علةةةةى االلتةةةةزام 
 . ( 695) متأ رة على بعز اتىلاقيات جملس أورول دون أن تثأ اعرتاضا  

__________ 
 ( من التعليق على هذا املبدأ التوجيه .11الىلقرة ) ( 691)  
موجهةةةة إىل البعثةةةة الدائمةةةة  1978أيلول/ ةةةبتمرب  14ر ةةةالة مؤر ةةةة  ( 692)  

 .pp. 199–200أع ه(   687لدولة عضو يف األمم املتحدة )انظر احلارية 
 11، والتعةةةةةةديل يف 1981مرب أيلول/ ةةةةةةبت 25فرنسةةةةةةا )التتةةةةةةديق يف  ( 693)  

 IMO, Status of Multilateral Conventions and  1982آب/أغسةةاس 

Instruments in Respect of Which the International Maritime 

Organization or its Secretary-General Performs Depositary or Other 

Functions as at 31 May 2011, p. 119.) 
، وحتىلظةةةةةةةات  1980تشةةةةةةةرين األول/أكتةةةةةةةوبر    28)التتةةةةةةةديق يف    اي ليةةةةةةةرب  ( 694)  

، وكانةةةت موضةةةوع حمضةةةر تتةةةويب مةةةؤر   1983متوز/يوليةةةه    27جديةةةدة قةةةدمت يف  
،  1993آذار/مةةةارس    8؛ ورومانيةةةا )االنضةةةمام يف  .ibid  ، ( 1983آب/أغسةةةاس    31

وقةةد لةةُوب بعةةد ذلةةك، يف ظةةل عةةدم وجةةود اعرتاضةةات، إلدراو حتىلظةةات لةةوت  
  12املتحةةةةةةةةةةدة األمري يةةةةةةةةةةة )التتةةةةةةةةةةديق يف    ؛ والةةةةةةةةةةوالايت .ibid  ، عليهةةةةةةةةةةا الربملةةةةةةةةةةان( 
، وكانت موضةوع  1983متوز/يوليه    27، وحتىلظات أُبلغت يف  1980آب/أغساس 

. وأعلنةةةةةةت احل ومةةةةةةةة  .ibid  ، ( 1983آب/أغسةةةةةةاس    31حمضةةةةةةر تتةةةةةةويب مةةةةةةؤر   
والةةوالايت املتحةةدة، أهنةةا ال تعةةرتض علةةى هةةذه    ليةةرباي الىلرنسةةية، فيمةةا يتعلةةق بةةال   

 تها، وأن هذا القرار ال يش ل ما ذلك  ابقة. بات نظرا  إىل طبيع التتوي 
انظةةةر، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، حتىلةةةظ اليةةةوانن علةةةى االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة  ( 695)  

 4)التتةةةةةةةةديق يف  1977كةةةةةةةةانون الثان/ينةةةةةةةةاير   27لقمةةةةةةةةا اإلرهةةةةةةةةاب، املؤر ةةةةةةةةة 
أيلول/ ةةةةةبتمرب  6، وتتةةةةةويب أُبلةةةةةن إىل األمةةةةةني العةةةةةام يف 1988آب/أغسةةةةةاس 

اليةةةوانن بةةدول  اةةةأ هةةو أن الةةةتحىلظ الةةوارد لةةةراحة يف وقةةد تةةذرعت  ؛1988
 Council of Europe, Europeanالوثيقة ال  أجةازت التتةديق ل يةتم إب غةه )

Treaty Series, No. 90, available from http://conventions.coe.int ؛))
يةةةةةة األوروبيةةةةةة لتبةةةةةادل املسةةةةةاعدة يف املسةةةةةائل علةةةةةى االتىلاقوحتىلظةةةةةات الربتغةةةةةال 

 27)إيةةةةةةةةداع لةةةةةةةةك التتةةةةةةةةديق يف  1959نيسةةةةةةةةان/أبريل  20املؤر ةةةةةةةةة  اجلنائيةةةةةةةةة،
كةةةةةانون   26، وبةةةةةدء نىلةةةةةاذ االتىلاقيةةةةةة للنسةةةةةبة للربتغةةةةةال يف 1994أيلول/ ةةةةةبتمرب 
كةةةةةةةانون   19، واإل اةةةةةةةار للتحىلظةةةةةةةات واإلعةةةةةةة انت يف 1994األول/ديسةةةةةةةمرب 

ويتضةةةح مةةةن هةةةذه األمثلةةةة أن التحىلظةةةات املتةةةاغة متةةةأ را   (16)
اض عليهةا مةن جانةب مي ن أن تعترب لحيحة يف حال عدم االعرت 

الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة األ رى ال  ا تشارها الوديا. 
أيضةةةةا  أن األمةةةةر كةةةةان يف كةةةةل احلةةةةاالت تقريبةةةةا  يتعلةةةةق  ل نهةةةةا تظهةةةةر

 غ الةةةتحىلظ بةةةاالت حديةةةة إىل حةةةد كبةةةأ، إمةةةا ألن التةةةأ ر يف إبةةة 
ل ألن هةذا اإلبة غ قةد   بعةد التتةديق ول ةن قبة  ي ن كبأا ، أو ل

ألن  ، أو(696)د ةةةةةول املعاهةةةةةدة حيةةةةةز النىلةةةةةاذ إزاء الدولةةةةةة املتحىلظةةةةةة
د “، حيث نُشر التحىلظ املسألة ت اد ت ون  تتحيحا   اأ ما

“ وعات الرمسية حسب األلول ول نه  نُس املزما إبدا ه يف املاب
 عند إيداع وثيقة اإلب غ.

ويشةةةةةةدد منشةةةةةةور لةةةةةةادر عةةةةةةن جملةةةةةةس أورول علةةةةةةى الاةةةةةةابا   (17)
مُسح به يف إطار هةذه املنظمةة مةن حةاالت ا ةروو عةن     ملا اال تثنائ 

بةةول التةةوغ املتةةأ ر  القواعةةد املتىلةةق عليهةةا لتةةوغ التحىلظةةات   إن ق 
للتحىلظةةات قةةد خيلةةق  ةةابقة  اةةأة مي ةةن لةةدول أ ةةرى أن حتةةتج هبةةا  

تو ةةةةةيا ناةةةةةاق التحىلظةةةةةات   يةةةةةدة أو مةةةةةن أجةةةةةل لةةةةةوغ حتىلظةةةةةات جد 
انون وتضةةةةعف تنىليةةةةذ  القائمةةةةة. فهةةةةذه املمار ةةةةة قةةةةد هتةةةةدد اليقةةةةني القةةةة 

. وهةةذه هة  أيضةةا  األ ةةباب  ( 697) املعاهةدات األوروبيةةة تنىليةذا  موحةةدا “ 
ز ال تةةاب يف قبةةول وجةةود ا ةةتثناء كهةةذا مةةن  ردد بعةة إىل تةة   أدت الةة   

 . ( 698) مبدأ تقييد إم انية لوغ التحىلظات من حيث الزمان 

 
يضا ، أرارت الربتغال إىل حةدول  اةأ يعةود إىل وهنا أ .1996األول/ديسمرب 

عدم إب غ التحىلظات الواردة يف القرار الربملان واملر وم الرائ ة  املنشةورين يف 
((؛ European Treaty Series, No. 30اجلريةدة الرمسيةة للجمهوريةة الربتغاليةة )

اق   حيةد مةن ناة الذ 1987تشرين األول/أكتوبر  14و إع ن“ هولندا املؤر  
( علةى االتىلاقيةةة األوروبيةة املتعلقةة بتسةةليم 1969رةباط/فرباير  14تتةديقها )يف 

 ,European Treaty Series)  1957كانون األول/ديسمرب   13املالوبني، املؤر ة  

No. 24( ؛ والةةتحىلظ الةةذ  لةةاغته جنةةوب أفريقيةةا علةةى التةةك نىلسةةه)ibid. ؛
هوريةة جنةوب أفريقيةا أن   ىلارة مجوأوضحت جنوب أفريقيا يف مذكرة رىلوية 

أت ةةةةةف للتةةةةةأ ر يف إبةةةةة غ الةةةةةتحىلظ واإلعةةةةة ن املتتةةةةةلني لالتىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةةة 
املتعلقةة بتسةةليم املالةةوبني، وهةةو أت ةر يرجةةا إىل  اةةأ إدار  مؤ ةةف“(. انظةةر 

االتىلةاق األورويب أيضا  مثال التوغ املتأ ر لتحىلظات لبلجي ا والدامنرك علةى 
 Gaja, “Unruly treaty، وهةةةو مثةةةال أورده غةةةااي  زيةةةونحلمايةةةة البةةةث التليىل

reservations” (footnote 28 above), p. 311. 
 Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28يشةأ غةااي ) ( 696)  

above), pp. 310–311 يف هةةةذا الشةةةأن إىل التحىلظةةةني اللةةةذين أضةةةافتهما )
إىل لةك تتةديقها  1976ل/أكتةوبر األو  تشرين 26مجهورية أملانيا االحتادية يف 

( علةةةةى االتىلاقيةةةةة ا الةةةةة بوضةةةةا األرةةةةةخاص 1976آب/أغسةةةةاس  2)املةةةةؤر  
 Multilateral Treaties … (footnote 37)انظةر   1954عةدمي  اجلنسةية لعةام 

above), chap. V.3.) 
  (697 )  making in the Council of Europe-TreatyPolakiewicz, 

(footnote 638 above), p. 94. 
  (698 ) See Edwards, “Reservations to treaties” (footnote 59 above), 

p. 383, or R. Baratta, Gli effetti delle riserve ai trattati, Milan, Giuffrè, 

1999, p. 27, footnote 65. 

http://conventions.coe.int/
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وتلةةةك هةةة  أيضةةةا  األ ةةةباب الةةة  جعلةةةت اللجنةةةة تةةةرى أنةةةه  (18)
ينبغةة  تةةو   ال ثةةأ مةةن احلةةةذر يف ت ةةريس ممار ةةة جيةةب أن تبقةةةى 
 ا ةةتثنائية ومقتةةورة علةةى عةةدد حمةةدد مةةن احلةةاالت. وهلةةذا السةةبب،
قررت اللجنة أن تتوغ القاعدة املنتوص عليها يف املبدأ التوجيه  

ذ  جيب أن يظل قائما  هو لياغة  لبية  إن املبدأ القائم وال  2-3
أن التةةةةةوغ املتةةةةةأ ر للتحىلظةةةةةات أمةةةةةر غةةةةةأ لةةةةةحيح؛ وعلةةةةةى حنةةةةةو 
ا تثنائ  متاما ، مي ن هلذا التةوغ املتةأ ر أن يتةبح لةحيحا  فقةط 

املتعاقةةةدة واملنظمةةةات املتعاقةةةدة األ ةةةرى يف حةةةال أن أاي  مةةةن الةةةدول 
 .(699) تعارض ه...  لوغ التحىلظ املتأ ر“ ال
 ن ومن جهة أ رى، فإ (19)

مجيةةا مظةةاهر املمار ةةة املشةةار إليهةةا هنةةا تشةةأ إىل وجةةود قاعةةدة تسةةمح للةةدول 
إبلدار حتىلظات حى بعد إعراهبا عن موافقتها على االلتزام لملعاهدة، ررياة 

 . (700)املتعاقدة األ رى على إلدار حتىلظات يف تلك املرحلةأن توافق الدول 
املنظمةةةةات قةةةةد مينةةةةا مجيةةةةا الةةةةدول و  واحلةةةةق أنةةةةه يتةةةةعب تتةةةةور مةةةةا

املتعاقدة من املوافقة على هذا اال تثناء،  واء اعُتربت هذه املوافقة 
مظهةةرا  مةةن مظةةاهر  التنظةةيم  اتىلاقةةا  جانبيةةا  أو تعةةدي   للمعاهةةدة أو
 .(701)ى جواز التحىلظاتاجلماع “ للرقابة عل

فةةةةةةةةةةإن رةةةةةةةةةةرط اإلمجةةةةةةةةةةاع هةةةةةةةةةةذا، وإن كةةةةةةةةةةان  ةةةةةةةةةةلبيا     ، لةةةةةةةةةةذلك  (20)
جيعةةل اال ةةتثناء مةةن املبةةدأ أمةةرا  مقبةةوال  وحيةةد  ، هةةو الةةذ   ( 702) ضةةمنيا   أو 

مي ةةن   مةةن اةةاطر إ ةةاءة ا ةةتعمال هةةذا اال ةةتثناء. فاإلمجةةاع عنتةةر ال 
فتةةله عةةن هةةذا اال ةةتثناء، وهةةو م حةةظ يف املمار ةةة املعالةةرة ومتسةةق  

دور  احلارس“ للمعاهدة الذ  مي ن للدول األطراف أن تقةوم بةه  ما  
حيقةةةةق   ي ةةةةون لةةةةه معةةةةه وال  ال . ل ةةةةن هةةةةذا الشةةةةرط  ( 703) بتةةةةورة مجاعيةةةةة 

إذا كانت معارضة طرف واحةد ت ىلة  جلعةل لةوغ الةتحىلظ   أهدافه إال 
فةةةإن املبةةةدأ ذاتةةةه الةةةذ  تةةةنز عليةةةه اجلملةةةة األوىل مةةةن   مسةةةتحي  ، وإال 

معةةه     يتةةبح بةة    1986و   1969ينةةا لعةةام   مةةن اتىلةةاقي  في   19املةةادة  
__________ 

( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى هةةةةذا 24بشةةةةأن هةةةةذه التةةةةياغة، انظةةةةر الىلقةةةةرة ) ( 699)  
 التوجيه . املبدأ
  (700 ) Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28 above), 

p. 312. 
احلةال، اجلمةةا بةني هةةذه  الرقابةة“ وتلةةك الة  متار ةةها    بابيعةةة جيةب،   ( 701)  

 Metropolitan أجهةةةزة الرقابةةةة“ إن ُوجةةةدت. وي حةةةظ يف القضةةةااي التاليةةةة   

Chrysostomos, Archimandrite Georgios Papachrysostomou and Titina 

Loizidou v. Turkey cases (Applications nos. 15299/89, 15300/89 and 

15318/89, Decision of 4 March 1991, Council of Europe, European 

Commission of Human Rights, Decisions and Reports, vol. 68, p. 216  ،
)وهة  حتىلظةات قةدمتها    أن رقابة الدول علةى جةواز التحىلظةات مةن حيةث الزمةان 

تركيةةا عةةن طريةةق إع هنةةا اال تيةةار  لقبةةول االلتما ةةات الىلرديةةة( قةةد حلةةت حملهةةا  
( مةةةن  6( و) 5اإلنسةةةان )انظةةةر الىلقةةةرتني )   حلقةةةوق رقابةةةة أجهةةةزة االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة  
 (. 3-3-2التعليق على املبدأ التوجيه   

ط األح ةةةةةام والشةةةةةرو  2-3-2و 1-3-2 املبةةةةةدآن التوجيهيةةةةةان يبةةةةةني ( 702)  
 املتعلقة بقبول لوغ التحىلظات املتأ ر.

 ( من التعليق على هذا املبدأ التوجيه .10انظر الىلقرة ) ( 703)  

معاهةةةدة  منظمةةةة أن تضةةةيف إىل قبوهلةةةا لل   ةةةي ون إبم ةةةان أ  دولةةةة أو 
منظمةةة أ ةةرى   حتىلظةةا  جديةةدا  يف أ  وقةةت ألنةةه  ةةتوجد دائمةةا  دولةةة أو 

تعةةةةارض هةةةةذا الةةةةتحىلظ، و ةةةةيعود احلةةةةال إىل الوضةةةةا الةةةةذ    متعاقةةةدة ال 
لةةةذ  ألةةةبحت فيةةةه  كانةةةت فيةةةه الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة يف الوقةةةت ا 

أطرافةةا ، حيةةث متتعةةت إبم انيةةة كبةةأة لتةةوغ التحىلظةةات مةةن دون قيةةود  
 . 20و   19ص عليها يف املادتني   وى تلك املنتو 

إن احلياةةةة الةةة  تظهرهةةةا املمار ةةةة والتوضةةةيحات الةةة  أعااهةةةا   (21)
األمةةةةةةني العةةةةةةام يف منا ةةةةةةبات عةةةةةةدة، إىل جانةةةةةةب االعتبةةةةةةارات الىلقهيةةةةةةة  

علةةةى اليقةةةني القةةةانون، تةةةربر تابيةةةق قاعةةةدة    والشةةةواغل املتتةةةلة لحلىلةةةاظ 
علةةى أ ةةةاس أن    اإلمجةةاع، بشةةأن هةةذه النقاةةة حتديةةدا ، تابيقةةا  لةةارما ، 

هذا اإلمجاع يتعلق بقبول التحىلظات ال  ُتتاغ متأ را  )أو على األقل  
عةةدم وجةةود أ  اعةةرتاض عليهةةا(، وذلةةك   فةةا  للقاعةةدة التقليديةةة الةة   

يف أمري ةةةا ال تينيةةةة(. غةةةأ أن هةةةذا    تابةةةق علةةةى مجيةةةا التحىلظةةةات )إال 
ة( املتحىلظةة يف  املنظمة الدولي  له على مشاركة الدولة )أو  أثر  اإلمجاع ال 

املعاهةةةةدة ذاهتةةةةا  يف حالةةةةة وجةةةةود اعةةةةرتاض، تظةةةةل الدولةةةةة ملتزمةةةةة طبقةةةةا   
مي نهةةا أن حتةةل نىلسةةها مةةن   أعربةةت عنةةه مةةن موافقةةة يف البدايةةة، وال  ملةةا 

ية املااف طرفا  من جديد وتعيد لةوغ  هذا االلتزام )ل   تتبح يف هنا 
للقواعةةد   طبقةةا  ألح ةةام املعاهةةدة ذاهتةةا أو  التحىلظةةات الةة  رفضةةت( إال 
 من اتىلاقي  فيينا.   64إىل    54العامة ال  دونتها املواد من  

ومةةةا ذلةةةك، ينبغةةة  التمييةةةز بةةةني معارضةةةة لةةةوغ التحىلظةةةات   (22)
لةةذ  جيةةةوز  املتةةأ ر وبةةني االعةةرتاض  التقليةةد “ املقتةةةود بةةه ذلةةك ا 
)ب( من  4إلداره بشأن حتىلظ من التحىلظات عم   أبح ام الىلقرة  

منةةاص، فيمةةا   . وال 1986و   1969فيينةةا لعةةام   مةةن اتىلةةاقي     20املةةادة  
يةةدعو إىل قتةر ا يةةار   لةيس مثةةة مةا  يبةدو، مةن إجةةراء هةذا التمييةةز، إذ 

رة ء   ال  املتاح للدول واملنظمات الدولية املتعاقةدة علةى كةل رة ء أو 
إما أن توافق على التحىلظ ذاته وعلى لةوغه يف وقةت متةأ ر  أ   -
حتىلظةةا  متةةأ را  مةةن أن تىلعةةل  املنظمةةة الةة  لةةاغت   متنةةا الدولةةة أو  أو 

ذلةةك حةةى إن كانةةت لةةدى لةةاحب الةةتحىلظ املتةةأ ر أ ةةباب يقبلهةةا  
ر هةةةةذا التمييةةةةز، فةةةةإن الةةةةدول   رةةةةركا ه. وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك، إن ل  جيةةةةُ

د أبةدت بعةد موافقتهةا علةى االلتةزام  ت ةن قة  واملنظمات الدوليةة الة  ل 
ت  لملعاهةةدة عنةةد لةةوغ الةةتحىلظ املتةةأ ر، ول نهةةا تىلعةةل ذلةةك يف وقةة 

أب  ر ل آ ر،  ةتجد نىلسةها   الحق  واء عن طريق االنضمام أو 
تسةةةةتايا أن تعةةةةرتض علةةةةى   أمةةةةام األمةةةةر املقضةةةة . واملىلارقةةةةة أهنةةةةا لةةةةن 

ز هلةةا  يةة جت   20مةةن املةةادة    5الةةتحىلظ املتةةاغ متةةأ را  يف حةةني أن الىلقةةرة  
يتعلةةةةةق للتحىلظةةةةةات الةةةة  لةةةةةاغتها الدولةةةةةة   ، وذلةةةةةك فيمةةةةا ( 704) ذلةةةةك 

 . ( 705) إعراهبا عن موافقتها على االلتزام لملعاهدة املتحىلظة عند  
__________ 

هأو املنظمةةة الدوليةةة  قةةد قبلةةت الةةتحىلظ إذا    الدولةةة أن    يُعتةةرب  ه...    ( 704)  
ل ت ةةن قةةد أاثرت اعرتاضةةا  عليةةه قبةةل انقضةةاء فةةرتة اثةةين عشةةر رةةهرا  علةةى إرةةعارها  

ريةةةةخ إعراهبةةةةا عةةةةن الرضةةةةا لالرتبةةةةاط لملعاهةةةةدة، أيهمةةةةا يقةةةةا  حةةةةى ت  للةةةةتحىلظ، أو 
 . 12-6-2*“؛ انظر املبدأ التوجيه   الحقا  
املنظمةات الدوليةة   ليم أبنه جيوز للةدول أو التس   أيضا   ي ون من املىلارقة   ( 705)  

الةة  تتةةبح أطرافةةا  يف املعاهةةدة بعةةد إنشةةةاء الةةتحىلظ أن تعةةرتض علةةى هةةذا الةةةتحىلظ  
 . األللية ، بينما ال جيوز ذلك لألطراف 20املادة   )ب( من 4مبوجب الىلقرة 
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وينبغةةة  للتةةةايل اعتبةةةار موافقةةةة الةةةدول واملنظمةةةات املتعاقةةةدة  (23)
يتعلةةةةق بتةةةةوغ التحىلظةةةةات  األ ةةةةرى لإلمجةةةةاع رةةةةرطا  ضةةةةروراي  فيمةةةةا

املتعلقةةةةةةةة بقبةةةةةةةول التحىلظةةةةةةةات  اعةةةةةةةد العاديةةةةةةةغةةةةةةةأ أن القو . املتةةةةةةأ ر
مةن  23إىل  20واد مةن واالعرتاض عليها، حسبما ه  مدونةة يف املة 

اتىلةةاقي  فيينةةا، جيةةب أن تنابةةق علةةى مضةةمون التحىلظةةات املتةةأ رة 
ال  ينبغ  أن ي ون ل تااعة األطراف األ رى أن تعةرتض عليهةا 

  بتورة عادية“.
مي ةةن ا ةةتبعادها، ولةةو  لةة  الوللنظةةر إىل هةةذه اإلم انيةةة ا (24)
دمت يف املمار ةة يبدو أهنا ا ُتخ الناحية الىل رية )وإن كان ال من

، ا تةةةارت اللجنةةةة ا ةةةتخدام متةةةالح  يعةةةارض“ (706)حةةةى اآلن(
الةةةذ  يشةةةأ إىل الةةةرفز املبةةةدئ  لةةةتحىلظ بسةةةبب لةةةوغه يف مرحلةةةة 
متأ رة، واحتىلظت مبتالح  االعرتاض“ لإلرارة إىل اإلعة انت 

، 1-6-2بةةةةق عليهةةةةا التعريةةةةف الةةةةوارد يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه  الةةةة  ينا
بقبةول مجيةا الةدول  حظة املتةأ ر قةد  وذلك بعد أن ي ةون التةوغ

 واملنظمات املتعاقدة.
  قبول  وغ التحفع املتأخر 2-3-1

م تكر املااوسة  تند املعاهدة  لى حكم خمالف او ما ما م 
يعتةةةة   ةةةةوغ  الراسةةةةخة الةةةة  تتبعهةةةةا اجلهةةةةة الوةيعةةةةة خمتلفةةةةة، ال

تكةةةةةةر اي ةولةةةةةةة متعاقةةةةةةدة  إ ا م الةةةةةةتحفع املتةةةةةةأخر مقبةةةةةةوالا إال
منظاة متعاقدة قد  اوض  هذا الصوغ املتأخر  ند انقضاء  او

 مهلة االث”  شر شهراا التالية لتاويخ تلق  اإلشعاو ابلتحفع.
 التعليق 

إىل توضةةيح وإمتةةام العبةةارة  1-3-2يهةةدف املبةةدأ التةةوجيه   (1)
الةةذ  ينىلةة  كةةل إم انيةةة لتةةوغ  3-2ملبةةدأ التةةوجيه  األ ةةأة مةةن ا

  إال إذا كانت املعاهدة تنز على ح م التحىلظات لوغا  متأ را  
تعةةةةةةةارض أ   مةةةةةةةن الةةةةةةةدول املتعاقةةةةةةةدة واملنظمةةةةةةةات  إذا ل اةةةةةةةالف أو

 املتعاقدة األ رى لوغ التحىلظ املتأ ر“.
 ووفقا  للرأ  السائد وللممار ة املتبعة، فإن القبول التةريح (2)

ت للتحىلظات املتأ رة ليس ضروراي ؛ ف ما مي ن أن تُقبل التحىلظا
، مي ن أن ي ون قبول (707)تاغ يف األجل احملدد قبوال  ضمنيا  ال  ت

التحىلظات املتأ رة ضمنيا  أيضا  ) واء أكان األمر يتعلق بتةوغها 
مبضةةةةموهنا(، وذلةةةةك لأل ةةةةباب نىلسةةةةها  يبةةةةدو جليةةةةا  أن  املتةةةةأ ر أم

__________ 
ل ةةن هنةةاك حةةاالت حظيةةت فيهةةا حتىلظةةات متةةأ رة بقبةةول لةةريح  ( 706)  

 أع ه(. 688)ل ط ع على مثال، انظر احلارية 
(  1986مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا )نةةز عةةام  20مةةن املةةادة  5انظةةر الىلقةةرة  ( 707)  

املنظمةة  تةرب أن الدولةة أول تنز املعاهدة على هح ةم  اةالف، يع  ه...  ما
ل ت ن قد أاثرت اعرتاضا  عليةه قبةل انقضةاء فةرتة قبلت التحىلظ إذا  الدولية قد

حةةةى تريةةةخ إعراهبةةةا عةةةن الرضةةةا  اثةةةين عشةةةر رةةةهرا  علةةةى إرةةةعارها للةةةتحىلظ، أو
 .1-8-2انظر أيضا  املبدأ التوجيه   لالرتباط لملعاهدة ه... “.

لترحية لإلمجاع يعين إفراغ إم انية التةوغ املتةأ ر اررتاط املوافقة ا
قة الدول واملنظمات املتعاقدة األ رى لإلمجاع للتحىلظات ما مواف

مةةةةن أ  مضةةةةمون، ألن  -وهةةةة  إم انيةةةةة حمةةةةددة بقيةةةةود لةةةةارمة  -
القبةةةةةول التةةةةةريح للتحىلظةةةةةات، يف أ  وقةةةةةت كةةةةةان، ي ةةةةةاد ي ةةةةةون 

ين، يف واقةةةةا معةةةةدوما  يف املمار ةةةةة. وارةةةةرتاط مثةةةةل هةةةةذا القبةةةةول يعةةةة 
غةةأ  األمةةر، ا ةةتبعاد أيةةة إم انيةةة للتةةوغ املتةةأ ر للتحىلظةةات  مةةن

املتتور أن تقوم مجيا الدول املتعاقدة يف معاهدة ذات طابا عامل  
 بقبول مثل هذا الالب قبوال  لرحيا    ل مهلة معقولة.

وعةةةةة وة علةةةةةى ذلةةةةةك، فةةةةةإن مةةةةةن رةةةةةأن هةةةةةذا االرةةةةةرتاط أن  (3)
حت اآلن ممار ةةةةة را ةةةةخة يتبعهةةةةا يشةةةة ك يف املمار ةةةةة الةةةة  ألةةةةب

لس التعاون اجلمرك  جمل واألمناء العاموناألمني العام لألمم املتحدة 
التةةابا للمنظمةةة العامليةةة للجمةةارك واملنظمةةة البحريةةة الدوليةةة وجملةةس 

أن بعةةةةز التحىلظةةةةات املتةةةةاغة ، حيةةةث اعتةةةةربوا مجةةةةيعهم (708)أورول
انةةب الةةدول متةأ را  د لةةت حيةز النىلةةاذ لعةةدم وجةود اعةةرتاض مةن ج

 واملنظمات املتعاقدة األ رى.

على أنه تبقى مسألة معرفة الوقت املتاح للدول واملنظمات  (4)
املتعاقةةةةةةةةدة األ ةةةةةةةةرى ملعارضةةةةةةةةة لةةةةةةةةوغ الةةةةةةةةتحىلظ لةةةةةةةةوغا  متةةةةةةةةأ را . 

ذا الشةةةةأن. فمةةةةن فئتةةةةان متعارضةةةةتان مةةةةن االعتبةةةةارات يف هةةةة  وتوجةةةةد
رتك للةةةةدول واملنظمةةةةات املتعاقةةةةدة األ ةةةةرى  أن انحيةةةةة، ينبغةةةة  أن يةةةةُ

يف الةةةةةةتحىلظ املعتةةةةةةزم إلةةةةةةداره وأن تةةةةةةرد عليةةةةةةه، ومةةةةةةن انحيةةةةةةة  تنظةةةةةةر
فةةةةإن إعاةةةةاء مهلةةةةة طويلةةةةة مةةةةن رةةةةأنه أن يايةةةةل فةةةةرتة عةةةةدم  أ ةةةةرى،
يُعةةةةةرف   هلةةةةةا متةةةةةأ الةةةةةتحىلظ )وللتةةةةةايل، متةةةةةأ  ال الةةةةة  اليقةةةةةني

 الع قات التعاقدية(.
األمنةةةةةاء واملمار ةةةةةة غةةةةةأ اثبتةةةةةة يف هةةةةةذا الشةةةةةأن. فيبةةةةةدو أن  (5)

البحريةةةةة الدوليةةةة وجملةةةةس أورول واملنظمةةةة العامليةةةةة  للمنظمةةةة العةةةامني
حيةةددوا مهلةةة بعينهةةا للةةدول  للجمةةارك قةةد تتةةرفوا باريقةةة عمليةةة ول
. ل ن األمر كةان اتلىلةا  (709)املتعاقدة األ رى عندما طلبوا مشورهتا

 مني العام لألمم املتحدة.يتعلق لأل فيما
مةةني العةةام يف فىلةة  البدايةةة، يف مسةةتهل املمار ةةة احلاليةةة لأل (6)

يوما   90اض ، حدَّد لألطراف مهلة أوا ر السبعينيات من القرن امل
رغبةةةت يف ذلةةةك. ول ةةةن  ملعارضةةةة التةةةوغ املتةةةأ ر للةةةتحىلظ، إذا مةةةا

 هةةةة  الةةةة  أملةةةةت ا تيةةةةار هةةةةذه يبةةةةدو أن اعتبةةةةارات ظرفيةةةةة نوعةةةةا  مةةةةا
املهلة، فه  تتىلق واملهلة ال  تنز عليها األح ام ذات التلة من 

__________ 
( مةةةةةةةن التعليةةةةةةةةق علةةةةةةةةى املبةةةةةةةةدأ 15)( إىل 11) مةةةةةةةةن الىلقةةةةةةةةراتانظةةةةةةةر  ( 708)  

 .3-2 التوجيه 
األمةني العةام للمنظمةة البحريةة الدوليةة يةرى أنةه إذا ل   أن يبةدو  أنه بيد  ( 709)  

يتةةدر رد فعةةل  ةة ل فةةرتة الشةةهر التةةايل لإلرةةعار، يتةةبح الةةتحىلظ انفةةذا  )انظةةر  
 IMO, Status of Multilateral Conventions andأع ه، وكذلك    694احلارية  

Instruments … (footnote 693 above), p. 121،   ليةرباي ق بةتحىلظ  فيمةا يتعلة  ،
 ، فيما يتعلق بتحىلظ الوالايت املتحدة األمري ية(. p. 127و 
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، وهة  1931لعةام  نز على قانون موحد للشي اتة ال  تاالتىلاقي
. بيةةد أن (710)اتىلاقيةةة أرادت فرنسةةا أن تتةةدر بشةةأهنا حتىلظةةا  جديةةدا  

هةذه املهلةةة ظلةت قائمةةة فيمةةا بعةد كلمةةا أرادت دولةة مةةن الةةدول أن 
إد ةةال تعةةديل علةةى  لةةوغ حتىلةةظ جديةةد، أوتسةةتىليد مةةن إم انيةةة 

نسةةةبة هلةةةا معاهةةةدة مةةةن حتىلةةةظ قةةةائم، بعةةةد أن تةةةد ل حيةةةز النىلةةةاذ لل
 .(711)املعاهدات املودعة لدى األمني العام

يومةا   90غأ أن املمار ةة أظهةرت أن هةذه املهلةة الة  تبلةن  (7)
قتةةأة جةةدا . فةةبح م الوقةةت الةةذ  يسةةتغرقه توجيةةه اإلرةةعارات إىل 

ي ةةون لةةدى هةةذه  انةةب م تةةب املستشةةار القةةانون، الالةةدول مةةن ج
هذه اإلرعارات والرد عليها، للةرغم الدول الوقت ال ايف للنظر يف 

قانونيةةةةةة معقةةةةةدة  مةةةةةن أن هةةةةةذه اإلرةةةةةعارات مي ةةةةةن أن تثةةةةةأ مسةةةةةائل
للنسةبة للةةدول األطةراف يف املعاهةةدة، وهة  مسةةائل قةد تقتضةة  أن 

إذا كان من املنا ب  ماتتشاور هذه الدول فيما بينها قبل أن تقرر 
. (712)اإلجةةراءردا  علةةى اإلرةةعار املعةةين وماهيةةة هةةذا  اختةةاذ إجةةراء مةةا

احلةةاالت القليلةة الةة  اختةةذت فيهةةا األطةةراف  وجيةدر لإلرةةارة أنةةه يف
يوما  ال  ُحددت هلا  90 لإجراء  ما، جرى ذلك بعد انقضاء مهلة ا

رةةةةةىلوية وجهتهةةةةةا . وهلةةةةةذا السةةةةةبب، وبعةةةةةد تلقةةةةةّ  مةةةةةذكرة (713)نظةةةةةراي  
 الربتغال ل م االحتاد األورويب وبينت فيها التعولت املرتباة مبهلة

يومةةةا ، أعلةةةن األمةةةني العةةةام يف تعمةةةيم موجةةةه إىل مجيةةةا الةةةدول  90 لا
األعضاء تغيأا  يف املمار ة الة  يتبعهةا يف هةذا التةدد. فمةن وقتهةا 

ا علةى فتاعدا ، عندما تتوغ دولة  بق هلا أن أعربت عن موافقته
نح  االلتةةةزام مبعاهةةةدة مةةةن املعاهةةةدات حتىلظةةةا  علةةةى هةةةذه املعاهةةةدة، متةةةُ

رةةهرا  بعةةد قيةةام األمةةني العةةام إبرةةعارها  12 ةةرى مهلةةة األطةةراف األ
 .(714)للتحىلظ إلب غه برغبتها يف االعرتاض على هذا التحىلظ

ولدى اختاذ هذا القرار، وهو قرار ينابق أيضةا  يف حةال تعةديل   ( 8) 
مةن    20مةن املةادة    5ا رترةد األمةني العةام ه...  للىلقةرة  حتىلظ قائم،   

تةةنز علةةى فةةرتة اثةةين عشةةر رةةهرا  كىلةةرتة    لةة    ا 1969هاتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  
منا ةةةةبة لقيةةةةام احل ومةةةةات بتحليةةةةل وتقيةةةةيم أ  حتىلةةةةظ هلةةةةاغته  دولةةةةة  

 .  ( 715) أ رى وتقرير اإلجراء الذ  يتخذ بشأنه إذا لزم ذلك“ 
 ةة ل فةةرتة االثةةين عشةةر رةةهرا   ومةةن عيةةوب هةةذه املهلةةة أنةةه (9)

حالةة مةن ال  تل  تلّق  اإلرةعار التةادر عةن األمةني العةام، تسةود 
__________ 

 .3-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  12( و)11) الىلقرتنيانظر  ( 710)  
 (.13) الىلقرةاملرجا نىلسه،  ( 711)  
، 2000)تغيةةأ التحىلظةةات(، القةةانون  رةةىلوية مةةن املستشةةار مةةذكرة ( 712)  

 2(، املرفةةةق A.02.V.2)منشةةةورات األمةةةم املتحةةةدة، رقةةةم املبيةةةا  دليةةةل املعاهةةةدات
 (.LA 41 TR/221 (23-1))رقم اإلحالة  

االتىلاقيةةةة الةةة  تةةةنز علةةةى رد أملانيةةةا علةةةى حتىلةةةظ فرنسةةةا علةةةى  انظةةةر ( 713)  
غ ، وهو رد لدر بعد  ةنة مةن تريةخ الةب 1931لعام  قانون موحد للشي ات

 (.3-2يف التعليق على املبدأ التوجيه   688التادر عن فرنسا )انظر احلارية 
 أع ه. 712 احلارية انظر ( 714)  
 .املرجا نىلسه ( 715)  

أنةةةةه ي ىلةةةة  أن  االنعةةةةدام التةةةةام لليقةةةةني بشةةةةأن متةةةةأ الةةةةتحىلظ، مبةةةةا
ة يف اللحظةةةة األ ةةةأة ل ةةة  يعتةةةرب لةةةوغه غةةةأ تعارضةةةه دولةةةة واحةةةد

مةةةن  20مةةةن املةةةادة  5تةةةنز عليةةةه الىلقةةةرة  لةةةحيح. ول ةةةن نظةةةرا  ملةةةا
ىلةاقي  فيينةا ونظةرا  للممار ةة الة  يتبعهةا األمةني العةام حاليةا ، فقةةد ات

مةةةن احل مةةةة جعةةةل موقىلهةةةا ماابقةةةا  ألح ةةةام تلةةةك رأت اللجنةةةة أن 
ل، فةةإن األمةةر يتعلةةق الىلقةةرة وملمار ةةة األمةةني العةةام. وعلةةى كةةل حةةا
 للتاوير التدرجي  وليس للتدوين مبعناه الضيق.

ملختلىلةةةة الةةة  تتبعهةةةا منظمةةةات ولملثةةةل، نظةةةرا  للممار ةةةات ا (10)
 ، رأت اللجنةةة أن احل مةةة(716)دوليةةة أ ةةرى بولةةىلها جهةةات وديعةةة

رتك للجهةةةةة  الوديعةةةةة إم انيةةةةة اال ةةةةتمرار يف ممار ةةةةتها تقتضةةةة  أن تةةةةُ
تثةةةر هةةةذه املمار ةةةة اعرتاضةةةا  معينةةةا . وعلةةةى التةةةعيد  املعتةةةادة طاملةةةا ل

الدوليةةة الوديعةةة. يهةةم  ةةوى املنظمةةات  العملةة ، فةةإن هةةذا األمةةر ال
املنا ةب ا ةتبعاد إم انيةة كهةذه  وما ذلك، بدا للجنةة أن مةن غةأ

 ا  عندما ت ون اجلهة الوديعة دولة.ا تبعادا  مبدئي
تضةةةةا املمار ةةةةة   أال   1-3-2وحتةةةةاول لةةةةياغة املبةةةةدأ التةةةةوجيه    (11)

املتبعةةة للىلعةةل موضةةا رةةك وأن توجههةةا يف اآلن ذاتةةه، وهةة  تسرترةةد  
، مةةا  ( 717) 1986مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    20مةةن املةةادة    5أبح ةةام الىلقةةرة  

 تحىلظات املتأ ر. ت ييىلها ما احلالة ا الة املتمثلة يف لوغ ال 
وتسةةةةاءلت اللجنةةةةة كةةةةذلك عةةةةن الارائةةةةق احملةةةةددة الةةةة  ينبغةةةة    (12)
تباعهةةةةا ملعارضةةةةة التةةةةوغ املتةةةةأ ر لةةةةتحىلظ علةةةةى التةةةةك التأ يسةةةة   ا 

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا    20مةةةن املةةةادة    3ملنظمةةةة دوليةةةة. ومبقتضةةةى الىلقةةةرة  
    1986و   1969لعام   
تةنز املعاهةةدة علةةى   ل  حينمةا تشةة ل املعاهةدة وثيقةةة منشةئة ملنظمةةة دوليةة، ومةةا  

 تز يف تلك املنظمة.  أن يقبل به اجلهاز املخ ح م االف، فإن التحىلظ يستلزم 

وهذه القاعدة ال  تنابق علةى التحىلظةات الة  تتةاغ  يف األجةل 
احملدد“، تنابق، من لب أوىل، عندما تتاغ التحىلظات يف مرحلة 

معها مةن املىليةد يُر  متأ رة. وقد بدا هذا األمر واضحا  إىل درجة ل
 توضيحه بتورة رمسية يف مبدأ توجيه .

 اال رتاأ  لى التحفع املصاغ متأخراا مهلة  وغ  2-3-2
اال ةةرتاأ  لةةى الةةتحفع املصةةاغ متةةأخراا يف  يصةةاغجيةةب ان  

غضةون اثةة”  شةةر شةةهراا مةةر قبةول  ةةوغ الةةتحفع املتةةأخر وفقةةاا 
 .1-3-2للابدا التوجيه  

 التعليق 
ىلظةةةات لإلمجةةةاع،  تةةةأ ر لةةةتحىلظ مةةةن التح إذا قُبةةةل التةةةوغ امل  ( 1) 

، جيب النظر إليةه ومعاملتةه  1-3-2و  3-2وفقا  للمبدأين التوجيهيني 
__________ 

 من التعليق على هذا املبدأ التوجيه . (5الىلقرة ) انظر ( 716)  
لف، يعترب أن الدولةة ل تنز املعاهدة على هح م  اا  ه...  ما ( 717)  
قبلةةت الةةتحىلظ إذا ل ت ةةن قةةد أاثرت اعرتاضةةا  عليةةه قبةةل  ليةةة قةةداملنظمةةة الدو  أو

حةةى تريةةخ إعراهبةةا  انقضةةاء فةةرتة اثةةين عشةةر رةةهرا  علةةى إرةةعارها للةةتحىلظ، أو
 .2-8-2انظر أيضا  املبدأ التوجيه   عن الرضا لالرتباط لملعاهدة ه... “.
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فإنةةه خيضةةا للقواعةةد املتعلقةةة للتحىلظةةات.    ، بولةةىله حتىلظةةا . ومةةن   
غةةةةأ أنةةةةه بةةةةدا مةةةةن الضةةةةرور  توضةةةةيح مضةةةةمون هةةةةذه القواعةةةةد عنةةةةدما  
مةةةر  يىلةةةرض أت ةةةر لةةةوغ الةةةتحىلظ عمليةةةات ت ييةةةف. ويسةةةر  هةةةذا األ 

علةةةةةةى املهلةةةةةةة الةةةةةة  جيةةةةةةوز فيهةةةةةةا للةةةةةةدول واملنظمةةةةةةات املتعاقةةةةةةدة لةةةةةةوغ  
ىلسةه  اعرتاضات. ويتعلق األمر هنا حتديدا  لالعرتاض علةى الةتحىلظ ن 

 معارضةةةةةةة“ لةةةةةةوغه املتةةةةةأ ر(  إذا كانةةةةةةت مجيةةةةةةا الةةةةةةدول   )ولةةةةةيس ب 
هةةةذه   واملنظمةةةات املتعاقةةةدة قةةةد قبلةةةت لإلمجةةةاع التةةةوغ املتةةةأ ر، ويف 

رةةةأنه    ، ن يف ا ةةةتااعتها االعةةةرتاض عليةةةه احلالةةةة فقةةةط، جيةةةب أن ي ةةةو 
.  ( 718) ل تةةنز املعاهةةدة علةةى ح ةةم اةةالف  رةةأن أ  حتىلةةظ آ ةةر، مةةا 

 . 2-3-2ه   وهذا هو موضوع املبدأ التوجي 
ويؤكةةةد املبةةةدأ التةةةوجيه  أن االعةةةرتاض حيةةةدل آاثره لل امةةةل   ( 2) 

ال  تل  قبول التحىلظ املتأ ر    رهرا  إذا ُقدم   ل مهلة االثين عشر  
يادية املمنوحة للدول  كانت هذه املهلة ه  املهلة االعت  . وملا لإلمجاع 

  واملنظمةةةات املتعاقةةةةدة لتةةةوغ اعرتاضةةةةات، فيبةةةةدو الةةةنز عليهةةةةا أيضةةةةا  
يتعلق لالعرتاضات على التحىلظات املتأ رة أمرا  مشةروعا . غةأ   فيما 
تبدأ اعتبارا  من اإلرعار للتحىلظ وإمنا اعتبةارا  مةن حلظةة قبةول   أهنا ال 
-2أنةه وفقةا  للمبةدأ التةةوجيه    املتةأ ر للةتحىلظ لإلمجةاع، مبةةا التةوغ  

ة  . ولةةةرام ( 719) يف هةةةذه احلالةةةة فقةةةط  إال   منشةةةأ  مي ةةةن اعتبةةةاره   ، ال 3-1
 هذه املهلة تش ل ضماان  إضافيا  ضد أ  تساهل يف هذا الشأن. 

ول تشر اللجنة لةراحة إىل احلالةة ا الةة للةدول واملنظمةات   ( 3) 
املنتةوص    رةهرا  بل انقضاء مهلةة االثةين عشةر  تعرب، ق  الدولية ال  ل 

، عةةةةةةن موافقتهةةةةةةا علةةةةةةى االلتةةةةةةزام  2-3-2عليهةةةةةةا يف املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   
يعةود مةن حةق هةذه الةدول واملنظمةات الدوليةة   ه ال لملعاهدة. ورغم أن 

يوجةةةةد   الاعةةةةن يف اإلمجةةةةاع علةةةةى قبةةةةول لةةةةوغ الةةةةتحىلظ املتةةةةأ ر، فةةةة  
إعراهبةةةا عةةةةن    مينعهةةةا مةةةن االعةةةرتاض علةةةةى مضةةةمون الةةةتحىلظ عنةةةد  مةةةا 

موافقتهةةا علةةى االلتةةزام لملعاهةةدة. وهةةذه احلالةةة تسةةر  عليهةةا القاعةةدة  
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا    20ادة  مةةن املةة   5العامةةة املنتةةوص عليهةةا يف الىلقةةرة  
يتعلةةةةةةةق   . وعليةةةةةةةه، فيمةةةةةةةا 12-6-2والةةةةةةة  ي ررهةةةةةةةا املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   

أن    الدوليةةةةة املنظمةةةةة   للتحىلظةةةةات املتةةةةاغة متةةةةأ را ، جيةةةةوز للدولةةةةة أو 
املنظمةة   ض عليها حى  التاريخ الذ  تعةرب فيةه تلةك الدولةة أو تعرت 

أعربةت عةن  الدولية عن موافقتها على االلتزام لملعاهةدة“، وذلةك إذا  
هذه املوافقة بعد انقضاء مهلة االثين عشةر رةهرا  املنتةوص عليهةا يف  

 . 2-3-2املبدأ التوجيه   
نون تعةةةةةدي  األثةةةةةر القةةةةةا حةةةةةدوة إمكانيةةةةةة اسةةةةةتبعاة او 2-3-3

 للاعاهدة يوسائ  غري التحفظات
منظاةةةةةة متعاقةةةةةدة ان ت ةةةةةتبعد  ال جيةةةةةوز لدولةةةةةة متعاقةةةةةدة او 
 ألحكام املعاهدة مر خالل:تعدل األثر القانون  او

__________ 
( مةةةةةةةةن التعليةةةةةةةةق علةةةةةةةةى املبةةةةةةةةدأ 24( و)23) الىلقةةةةةةةةرتنيأيضةةةةةةةةا   انظةةةةةةةةر ( 718)  
 .3-2 لتوجيه ا

نشأ، انظر الىلرع  على ل ط ع ( 719)  
ُ
مةن  1-4مناقشة ملىلهوم التحىلظ امل

 دليل املمار ة.

 تف ري حتفع سايق؛ او  ا( 

  لةةى يةند ينةةد ذقتضةى الحقةةاا  يصةدو انفةةراةي إ ةالن (ب  
 .خياوات

 التعليق 
بةةةةدئ  لتةةةةوغ التحىلظةةةةات لتعزيةةةةز الاةةةةابا التةةةةارم للمنةةةةا امل (1)

 3-3-2بةةدا للجنةةة أن مةةن املىليةةد اعتمةةاد املبةةدأ التةةوجيه  املتةةأ ر، 
جيةةةةوز أل  طةةةةرف يف املعاهةةةةدة أن  الةةةةذ  يُقتةةةةد منةةةةه بيةةةةان أنةةةةه ال

يتحايةةةةل علةةةةى هةةةةذا املنةةةةا أب ةةةةاليب هلةةةةا نىلةةةةس هةةةةدف التحىلظةةةةات 
فةةةةةةإن العبةةةةةةارة  تتىلةةةةةةق مةةةةةةا تعريةةةةةةف هةةةةةةذه األ ةةةةةةأة، وإال ول نهةةةةةةا ال

 (720)1986و 1969من اتىلةاقي  فيينةا لعةام   19دة اال ته لية للما
  تتبح فارغة من أ  مضمون ملموس.

أ لوبني على  3-3-2وهلذه الغاية، يتناول املبدأ التوجيه   (2)
ا( لتحىلظةةةات  ةةةابقة، مةةةن جهةةةة،  األ ةةةز، ووةةةا  التىلسةةةأ )املو ةةةَّ
واإلع انت التادرة مبقتضى بند ا تيار يرد يف املعاهدة، من جهة 

ويةةةةةةربر ا تيةةةةةةار هةةةةةةذين األ ةةةةةةلوبني حتديةةةةةةدا  مةةةةةةن أ ةةةةةةاليب أ ةةةةةةرى. 
ا يف املمار ةةةةةة وأن هةةةةةذا  االلتىلةةةةةاف“ أهنمةةةةةا قةةةةةد ا ةةةةةُتخدما ك وةةةةة 

يُستبعد، ما  اال تخدام قد أفضى إىل اجتهاد قضائ  يُعتد به. وال
املنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة يف املسةةةةةةتقبل إىل  ذلةةةةةةك، أن تلجةةةةةةأ الةةةةةةدول أو

دأ املنتةوص عليةه يف أ اليب أ ةرى هتةدف إىل االلتىلةاف علةى املبة 
؛ ومةةن البةةديه  أن احلجةةج الةة  يسةةتند إليهةةا 3-2املبةةدأ التةةوجيه  

ينبغة  أن  3-3-2ملنا التريح املنتوص عليةه يف املبةدأ التةوجيه  ا
 يقتضيه ا ت ف احلال. تنابق عندئذ ما مراعاة ما

وبةةةةدا املبةةةةدأ الةةةةذ  يقضةةةة  بعةةةةدم جةةةةواز لةةةةوغ حتىلةةةةظ بعةةةةد  (3)
االلتةةةزام مبةةةدأ  را ةةةخا  بدرجةةةة كافيةةةة يف  اإلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة علةةةى

بيةةث اعتةةربت، يف  حم مةةة البلةةدان األمري يةةة حلقةةوق اإلنسةةان نظةةر
القيةةةةود علةةةةى عقوبةةةةة بشةةةةأن  1983أيلول/ ةةةةبتمرب  8فتواهةةةةا املؤر ةةةةة 

، أنةةه مبجةةرد لةةوغ الةةتحىلظ فإنةةه  يىللةةت“ مةةن اجلهةةة الةة  اإلعةةدام
ىلسةةةها. مي ةةةن تىلسةةةأه بشةةة ل مسةةةتقل عةةةن املعاهةةةدة ن ألةةةدرته وال

 وتضيف احمل مة 
هةةةا أن قةةةد يةةةؤد  هنةةةج منةةةاقز، يف هنايةةةة األمةةةر، إىل ا ةةةروو بنتيجةةةة مىلاد 

الدولةةةة هةةة  احل ةةةم الوحيةةةد فيمةةةا يتتةةةل بناةةةاق التزاماهتةةةا الدوليةةةة بشةةةأن مجيةةةا 
يف ذلك مجيا املسائل ال  قةد تعلةن الدولةة  املسائل ال  يتعلق هبا التحىلظ، مبا
 لتحىلظ.الحقا  أهنا قتدت أن يشملها ا

__________ 
للمنظمة     للدولة أو19يل  نز العبارة اال ته لية للمادة  فيما ( 720)  

قبوهلةةةةا  رمسيةةةةا أو إقرارهةةةةا التتةةةةديق عليهةةةةا أو الدوليةةةةة، لةةةةدى توقيةةةةا معاهةةةةدة أو
ل  ه... “. ول  مام إليهةةا، أن هتتةةوغ  حتىلظةةا ، مةةااالنضةة  املوافقةةة عليهةةا أو أو

تةةر  اللجنةةة أنةةه مةةن املىليةةد أن ت ةةرر رمسيةةا  يف دليةةل املمار ةةة القاعةةدة املنتةةوص 
عليهةا يف هةذا احل ةم، إذ كةان مةن رةأن ذلةك أن يشة ل ازدواجةا  مةا التعريةةف 

 .1-1الوارد يف املبدأ التوجيه  
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وهةةذه النتيجةةة األ ةةأة يتعةةذر التوفيةةق بينهةةا وبةةني اتىلاقيةةة فيينةةا الةة  تةةنز  
التتةةديق عليهةةا  لةةدى توقيةةا املعاهةةدة أو جيةةوز إلةةدار الةةتحىلظ إال ى أنةةه العلةة 
 .(721)(19االنضمام إليها )اتىلاقية فيينا، املادة  املوافقة عليها أو قبوهلا أو أو

ة السويسةةةةةرية يف بدايةةةةةة  ومةةةةةن املنالةةةةةق ذاتةةةةةه، قامةةةةةت احل ومةةةةة  (4)
، بتعةديل  اإلعة ن التىلسةأ “  ( 722) بليلوس  أعقاب قضية األمر، يف 

، حيث اعتربته احمل مة األوروبيةة حلقةوق  1974الذ  ألدرته يف عام 
 اإلعةة ن“ اجلديةةد بعةةز   ب اإلنسةةان حتىلظةةا  غةةأ لةةحيح، فأرفقةةت  

ن اجلديد موضا نقد على لةعيد  . وكان هذا اإلع  ( 723) اإليضاحات 
، وقةةةد طُعةةةن يف لةةةحته أمةةةام احمل مةةةة االحتاديةةةة السويسةةةرية  ( 724) ه الىلقةةة 

ف. ضد ر. وجملس الدولةة  ال  أعلنت با نه يف ح مها يف قضية  
، حيةةث  1992كةةانون األول/ديسةةمرب    17التةةادر يف    ب ةةانتون ترغةةويف 

  64)املةادة    57  من املادة   1يتنا  ما الىلقرة  ( 725) اعتربته حتىلظا  جديدا  
. والقيةد املىلةروض  ( 726) اإلنسةان يةة األوروبيةة حلقةوق   ةابقا ( مةن االتىلاق 

علةى لةةوغ التحىلظةةات مبوجةةب هةةذه املةةادة مةةن االتىلاقيةةة مماثةةل للقيةةد  
يقتضةةةةيه   مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا، مةةةةا مراعةةةةاة مةةةةا   19املرتتةةةةب علةةةةى املةةةةادة  

  ا ةةةةت ف احلةةةةال، وينبغةةةةة  للابةةةةا اعتبةةةةار ح ةةةةةم احمل مةةةةة االحتاديةةةةةة 
لتحىلظةةةةةات الةةةةة  تتةةةةةاغ عقةةةةةب  السويسةةةةةرية أتكيةةةةةدا  للمنةةةةةا املبةةةةةدئ  ل 

ملوافقة على االلتزام، ول ن هذا احل م يذهب إىل أبعد  اإلعراب عن ا 
من ذلك فيؤكد أيضا  ا تحالة لوغ حتىلظ جديد حتت  ةتار تىلسةأ  

 حتىلظ قائم. 
__________ 

  (721 ) (see footnote 197 …  Restrictions to the Death Penalty

above), paras. 63–64  وحةول تىلسةأ هةذه الىلتةوى، انظةر .Gaja, “Unruly 

treaty reservations” (footnote 28 above), p. 310. 
  (722 ) , Belilos v. SwitzerlandEuropean Court of Human Rights, 

Judgment of 29 April 1988 (see footnote 192 above). 
  (723 ) , 5, No. SeriesTreaty European e Council of Europe, Se

available from http://conventions.coe.int. See also United Nations, 

Treaty Series, vols. 1496, 1525 and 2123. 
erves à la Jonathan, “Les rés-G. Cohen    ةةاص انظةةر بوجةةه   ( 724)  

Convention européenne des droits de l’homme (à propos de l’arrêt Belilos 

du 29 avril 1988)”, RGDIP, vol. 93 (1989), p. 314  انظةر أيضةا  اإلحةاالت .
 Flauss, “Le contentieux de la validité desاأل ةةرى الةة  أوردهةةا فلةةوس   

réserves à la CEDH …” (footnote 672 above), footnote 28, p. 300. 
 إعة ن“    قضةت أبن األوروبية حلقوق اإلنسةان قةد    لعتبار أن احمل مة  ( 725)  
  1إع ن غةأ لةحيح يف جمملةه   إن اإلعة ن التىلسةأ  املتعلةق للىلقةرة    1974عام  

ره اجمللةةس االحتةةاد   مةةن االتىلاقيةةة األوروبيةةة حلقةةوق اإلنسةةان الةةذ  ألةةد   6مةةن املةةادة  
ديق ال مي ةةن للتةةايل أن ي ةةون لةةه أثةةر كامةةل ال يف جمةةال القةةانون اجلنةةائ   عنةةد التتةة 

وال يف جمال القانون املدن. ويرتتب على هةذا أنةه ال جيةوز اعتبةار اإلعة ن التىلسةأ   
توضةةيح للةةتحىلظ الةةذ  كةةان قائمةةا  يف   لةةياغة جديةةدة أو  مبثابةةة تقييةةد أو   1988لعةةام  

 F. v. R. et Conseilن يف وقةت الحةق“   منةا يعتةرب لألحةرى حتىلظةا  لةي السةابق، وإ 

d’État du canton de Thurgovie, Journal des Tribunaux, 1995, p. 536; 

German text in Europäische Grundrechte-Zeitschrift, vol. 20 (1993), p. 72 . 
عنةد إيةداعها  ألية دولة، عند توقيعها على هذه االتىلاقية أو جيوز  ( 726)  

، أن تتدر حتىلظا  بشأن أ  ح م معني من أح ةام االتىلاقيةة، لك التتديق
ي ةةةون أ  قةةةانون  ةةةار يف إقليمهةةةا حينئةةةذ ال يتىلةةةق مةةةا هةةةذا  وذلةةةك بقةةةدر مةةةا

 احل م. وال ُيسمح مبوجب هذه املادة إببداء حتىلظات ذات طابا عام“.

وقةةةةةةةةةةةرار اللجنةةةةةةةةةةةة األوروبيةةةةةةةةةةةة حلقةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةان يف قضةةةةةةةةةةةية   (5)
يىلضةة  إىل نىلةةس اال ةةتنتاو، ول نةةه يتضةةمن    وآ ةةرون كريسو ةةتوموس  

جنةة األوروبيةة أنةه يسةتدل مةن  عربة إضافية. فىل  هةذه القضةية، رأت الل 
 ةةةةةابقا ( مةةةةةن    64)املةةةةةادة    57مةةةةةن املةةةةةادة    1 الةةةةةنز التةةةةةريح“ للىلقةةةةةرة  

االتىلاقيةة األوروبيةةة حلقةةوق اإلنسةان علةةى أنةةه  ال جيةوز للاةةرف املتعاقةةد  
حلةةةق يف تقةةةدمي االلتما ةةةات  السةةةام ، لةةةدى اعرتافةةةه يف وقةةةت الحةةةق ل 

ملرتتبةةةة علةةةى االتىلاقيةةةة  يةةةد ل تعةةةدي   كبةةةأا  علةةةى التزاماتةةةه ا   الىلرديةةةة، أن 
. ومي ةةن، هنةةا  ( 727) “ 25ألغةةراض اإلجةةراءات الةة  تُتخةةذ مبوجةةب املةةادة  

أيضةةةا ، تىلسةةةأ قةةةرار اللجنةةةة األوروبيةةةة أبنةةةه أتكيةةةد للقاعةةةدة النامجةةةة عةةةن  
اإليضةةةاح اهلةةةام املتمثةةةل يف أنةةةه  العبةةةارات التمهيديةةةة للح ةةةم املعةةةين، مةةةا  

حقة للتتةديق أبن  للدولة أن تتحايل على منا التحىلظات ال  جيوز   ال 
تضةةيف إىل إعةة ن لةةادر مبوجةةب بنةةد قبةةول )ال يشةة ل يف حةةد ذاتةةه  

قيودا  هلا آاثر ماابقة آلاثر التحىلظات، وذلك،   رروطا  أو   ( 728) حتىلظا ( 
 لى هذه اإلم انية. ينز بند ا يار املعين ع  على األقل، عندما ال 

قةوق اإلنسةان واللجنةة بلدان األمري يةة حلوقرارات حم مة ال (6)
األوروبية حلقوق اإلنسان واحمل مة االحتادية السويسرية تؤكد لرامة 

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا  19القاعةةةدة املنتةةةوص عليهةةةا يف مسةةةتهل املةةةادة 
ئج وتستخلز منها نتا 3-2املبدأ التوجيه   لقانون املعاهدات ويف

 .3-3-2توجيه  مباررة وحمددة جدا  يوضحها املبدأ ال
وتشةأ الىلقةرة الىلرعيةة )ب( مةن هةذا املبةدأ التةوجيه  إرةةارة  (7)

املتعلةةق لإلعةة انت االنىلراديةةة  3-5-1ضةةمنية إىل املبةةدأ التةةوجيه  
التةةةةادرة مبقتضةةةةى بنةةةةد  يةةةةار، وهةةةة  إعةةةة انت ا ةةةةتبعدهتا اللجنةةةةة 

ار ةةة. ول ةةن الغةةرض مةةن املبةةدأ لةةراحة  مةةن ناةةاق تابيةةق دليةةل املم
لةةيس تنظةيم هةةذه األ ةاليب يف حةةد ذاهتةا، وإمنةةا  3-3-2التةوجيه  

جيةةةةوز ا ةةةتخدامها للتحايةةةل علةةةةى القواعةةةد املتعلقةةةةة  التةةةذكأ أبنةةةه ال
 للتحىلظات نىلسها.

 توسيع نطاق التحفع 2-3-4
خيضةةةع تعةةةدي  حتفةةةع قةةةائم مةةةر اجةةة  توسةةةيع نطاقةةةه لةةةنفس  

حالةةةة   ةةةوغ الةةةتحفع املتةةةأخر. ويفالقوا ةةةد الةةة  ت ةةةري  لةةةى 
 لتعدي ، يبقى التحفع األ ل  ةو ا ت يري.معاوضة هذا ا

 التعليق 
إن طرح مسألة تعةديل التحىلظةات جيةب أن يقةرتن مبسةأل   (1)

 حب التحىلظات، من جهة، ولوغها يف وقت متأ ر، من جهة 
كةةان التعةةديل يهةدف إىل تضةةييق ناةةاق حتىلةةظ مةةن  أ ةرى. وإذا مةةا
__________ 

  (727 ) , Chrysostomos et al. v. Turkeyin  1991March  4sion of Deci

Applications nos. 15299/89, 15300/89 and 15318/89, European 

Commission of Human Rights, Decisions and Reports, vol. 68, 

Strasbourg, 1991, pp. 240–241, para. 15 أع ه. 701. انظر أيضا  احلارية 
 والتعليق عليه. 3-5-1 التوجيه املبدأ  انظر ( 728)  
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يثةةةأ  فإنةةةه يشةةة ل  ةةةحبا  جزئيةةةا  للةةةتحىلظ األلةةةل  والالتحىلظةةةات، 
العامةةةةةةة املتعلقةةةةةةة  خيضةةةةةةا للقواعةةةةةةد مشةةةةةة لة مةةةةةةن حيةةةةةةث املبةةةةةةدأ، إذ

 للسةةةةةحب؛ وتنابةةةةةق يف هةةةةةذه احلالةةةةةة أح ةةةةةام املبةةةةةدأين التةةةةةوجيهيني 
إذا كةةةةةةان التعةةةةةةديل يةةةةةةؤد  إىل تو ةةةةةةيا  . أمةةةةةةا11-5-2و 2-5-10

ىلظةا  متةأ را  نااق حتىلظ قائم، فمن املناق ، فيمةا يبةدو، اعتبةاره حت
بيةةق يف هةةذا التةةدد، وهةة  القواعةةد وإ ضةةاعه للقواعةةد الواجبةةة التا

 .2-3-2و 1-3-2و 3-2املبادئ التوجيهية الواردة يف 
وهةةةةةةذا هةةةةةةو األ ةةةةةةاس املناقةةةةةة  الةةةةةةذ  يسةةةةةةتند إليةةةةةةه املبةةةةةةدأ  (2)

الةةةةةةةةذ  حييةةةةةةةةل إىل القواعةةةةةةةةد املتعلقةةةةةةةةة بتةةةةةةةةوغ  4-3-2التةةةةةةةةوجيه  
التحىلظةةةات املتةةةأ ر، مةةةن جهةةةة، وحيةةةرص، مةةةن جهةةةة أ ةةةرى، علةةةى 

من الدول تو يا نااق الةتحىلظ،  عارضت دولة توضيح أنه إذا ما
 يظل التحىلظ األلل   اراي .

غةةةأ أن منةةةا أ  تعةةةديل يو ةةةا ناةةةاق الةةةتحىلظ يبةةةدو أمةةةرا   (3)
املنظمةةةة،  كانةةةت هنةةةاك  إطةةةار هةةةذه را ةةةخا  يف جملةةةس أورول. ويف

حاالت معينة اتتلت فيها دول لألمانة العامة تسأل عن إم انية 
ة إجراء هةذا التعةديل. وقةد تعديل حتىلظات قائمة للىلعل وعن كيىلي

أكةةةدت األمانةةةة العامةةةة دائمةةةا  يف ردودهةةةا علةةةى عةةةدم إم انيةةةة قبةةةول 
اةةاق حتىلظةةات قائمةةة للىلعةةةل. التعةةدي ت الةة  تةةؤد  إىل تو ةةيا ن

ابةةةةةةق هنةةةةةةا أيضةةةةةةا  اال ةةةةةةةتدالل نىلسةةةةةةه الةةةةةةذ  ينابةةةةةةق يف حالةةةةةةةة وين
التحىلظات املتةأ رة ه...  فالسةماح مبثةل هةذه التعةدي ت  ينشةئ 

ة قةةد هتةةدد اليقةةني القةةانون وحتةةول دون التنىليةةذ املوحةةد  ةةابقة  اةةأ 
 .(729)للمعاهدات األوروبية“

ويتسةةةاءل املؤلةةةف نىلسةةةه عةةةن إم انيةةةة نقةةةز دولةةةة ملعاهةةةدة  (4)
بتةةةددها بغيةةةة التتةةةديق عليهةةةا مةةةن جديةةةد مةةةا  ألةةةدرت حتىلظةةةات

وضا حتىلظات أو ا نااقا . وقال إن هذا التترف مي ةن أن يعتةرب 
ا ةةةةةتنادا  يف الواقةةةةةا إىل أ ةةةةةباب  الةةةةةة إ ةةةةةاءة ا ةةةةةتعمال للحةةةةةق، 

 .(730)لتىلاقيات جملس أورول
__________ 

  (729 ) g in the Council of Europe makin-TreatyPolakiewicz, 

(footnote 638 above), p. 96 ومي ةةن تشةةبيه هةةذا املوقةةف مبوقةةف اللجنةةة .
  ضةةةةةد تركيةةةةةا وآ ةةةةةرون كريسو ةةةةةتوموس األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان يف قضةةةةةية 

Chrysostomos et al. v. Turkey, Decision of 4 March 1991 (see footnotes 

701 and 727 above). 
  (730 ) making in the Council of Europe-Treatywicz, Polakie 

(footnote 638 above), p. 96  ومي ةةن للاريقةةة نىلسةةها تىلسةةأ ح ةةم احمل مةةة .
ف.  ة  يف قضةةةي   1992كةةةانون األول/ديسةةةمرب    17االحتاديةةةة السويسةةةرية التةةةادر يف  

 F. v. R. et Conseil d´État du canton  ضد ر. وجملس الدولة ب انتون تورغويف 

de Thurgovie, Journal des Tribunaux, 1995 (see footnote 725 above), 

p. 523   ؛ انظةةر أيضةةا  بشةةأن املسةةألة نىلسةةهاFlauss, “Le contentieux de la 

validité des réserves à la CEDH …” (footnote 672 above), p. 303  ومي ةن .
أاير/مةةةةايو    26ضةةةةت يف  اإلرةةةةارة يف هةةةةذا التةةةةدد إىل أن ترينيةةةةداد وتولغةةةةو قةةةةد نق 

الربوتوكةةةةةول اال تيةةةةةار  امللحةةةةةق للعهةةةةةد الةةةةةدويل ا ةةةةةاص لحلقةةةةةوق املدنيةةةةةة    1998
ت ولةةدقت عليةةه مةةن جديةةد يف اليةةوم نىلسةةه مةةا إبةةداء حتىلةةظ  والسيا ةةية،   عةةاد 

(. وبعةد  Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.5جديةد ) 
تشةةةةةرين    2املعنيةةةةةة بقةةةةةوق اإلنسةةةةةان يف  عةةةةةدة اعرتاضةةةةةات وقةةةةةرار ألةةةةةدرته اللجنةةةةةة  

،  راول كنةد  ضةد ترينيةداد وتولغةو ،  1999/ 845)الةب غ رقةم  1999الثان/نوفمرب 

ينبغ  نقل ممار ة إقليمية إىل  ورأت اللجنة ما ذلك أنه ال (5)
لإلضةةةةافة إىل ذلةةةةك ليسةةةةت ممار ةةةةة اثبتةةةةة  املسةةةةتوى العةةةةامل  )وهةةةة 

، وأنةةةةةةةه مةةةةةةةن غةةةةةةةأ املناقةةةةةةة  أن خيضةةةةةةةا تو ةةةةةةةيا ناةةةةةةةاق (731)متامةةةةةةةا (
عةن القواعةد الواجبةة التابيةق يف التحىلظات القائمة لقواعةد ختتلةف 
 حالة لوغ التحىلظات املتأ ر. 

منظمةةةةة دوليةةةةة، بعةةةةد إعراهبةةةةا عةةةةن  رغبةةةةت دولةةةةة أو وإذا مةةةةا (6)
 يا ناةاق هةذا الةتحىلظ، تنابةق يف موافقتها مقرتنة بتحىلظ، يف تو 

هةةةذه احلالةةةةة األح ةةةةام املتعلقةةةةة بتةةةةوغ التحىلظةةةةات املتةةةةأ ر اناباقةةةةا   
 كام  ، ولأل باب نىلسها 

دم تشةةةةجيا التةةةةوغ املتةةةةأ ر لقيةةةةود علةةةةى تابيةةةةق ب عةةةة جيةةةة  - 
 املعاهدة؛

منظمة دوليةة أل ةباب  من جهة أ رى، قد ترغب دولة أو - 
حةةةاالت معينةةة قةةةد يسةةةتايا  ويفمشةةروعة يف تعةةةديل حتىلةةظ  ةةةابق، 

لةةاحب الةةتحىلظ نقةةز املعاهةةدة بغيةةة التتةةديق عليهةةا مةةن جديةةد 
 ما لوغ حتىلظ مو ا؛

من املعاهدات تعديل هذه  إن يف ا تااعة أطراف معاهدة - 
، وجيوز هلا للتايل أن أتذن، (732)هدة يف أ  وقت إبمجاع اآلراءاملعا

وقةةةةت أيضةةةةا ،  لإلمجةةةةاع، لاةةةةرف مةةةةن األطةةةةراف أبن يعةةةةّدل، يف أ 
للمعاهةةةدة برمتهةةةا  األثةةةر القةةةانون ألح ةةةام معينةةةة مةةةن املعاهةةةدة، أو

 يتعلق جبوانب معينة منها، فيما خيته من تابيقها؛ فيما
علةةةةى  لإلمجةةةةاعيبةةةةدو أن رةةةةرط موافقةةةةة األطةةةةراف األ ةةةةرى  - 

 تو يا نااق التحىلظ يش ل محاية كافية من إ اءة اال تعمال.
لعةةةةةدم  -يةةةةةربره  الةةةةةذ  لةةةةةه مةةةةةا -غةةةةةأ أن املوقةةةةةف الةةةةةرافز  (7)

تشةةةجيا األطةةةراف يف معاهةةةدة مةةةن املعاهةةةدات علةةةى تو ةةةيا ناةةةاق 
مينةا،  عاهةدة، لحتىلظاهتم بعد إعراهبم عن موافقتهم على االلتزام لمل

على التعيد العامل  على األقل، ماابقة املمار ةة املتبعةة يف ميةدان 
ظةةات لتحىلتو ةةيا ناةةاق التحىلظةةات مةةا املمار ةةة املتعلقةةة بتةةوغ ا

 يبدو مناقيا  يف الواقا.  ، وهو ما(733)املتأ ر

 
الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةةدورة    تقريةةةر اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان، 
(، اجمللةةةد الثةةةان، املرفةةةق احلةةةاد   A/55/40)   40ا امسةةةة وا مسةةةون، امللحةةةق رقةةةم  

  27نقضةةةةةةت ترينيةةةةةةداد وتولغةةةةةةو الربوتوكةةةةةةول مةةةةةةن جديةةةةةةد يف  (،  252 ص   عشةةةةةةر، 
 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap)   2000آذار/مةارس  

IV.5  غةةةأ أن املسةةةةألة ل ت ةةةةن تتعلةةةةق بتعةةةةديل حتىلةةةةظ قةةةةائم وإمنةةةةا بتةةةةوغ حتىلةةةةظ .)
 .جديد متاما  

، 3-2 ( مةةةةةةةن التعليةةةةةةةق علةةةةةةةى املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه 15) الىلقةةةةةةةرة انظةةةةةةةر ( 731)  
 .695 احلارية
 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   39 املادةانظر  ( 732)  
غةةااي، علةةى  ةةبيل املثةال، إىل  التتةةويب“ الةةذ  أد لتةةه فرنسةةا،    يشةأ  ( 733)  
 ، علةةى الةتحىلظ الةةوارد يف لةك موافقتهةةا علةى بروتوكةةول 1982آب/أغسةاس    11يف  

 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 
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وتعةةةاجل اجلهةةةات الوديعةةةة تو ةةةيا ناةةةاق التحىلظةةةات بةةةنىلس  (8)
التحىلظةةةات املتةةةأ ر. فعنةةةدما يعةةةرض الاريقةةةة الةةة  تعةةةاجل هبةةةا لةةةوغ 

ة، تستشةةأ منظمةة متعاقةةد عليهةا طلةةب يف هةذا الشةةأن مةن دولةةة أو
قبل التياغة اجلديدة ت مجيا الدول واملنظمات املتعاقدة األ رى وال

يف حالةةةةة عةةةةدم معارضةةةةتها مةةةةن جانةةةةب أ  مةةةةن تلةةةةك  للةةةةتحىلظ إال
 األطراف   ل املهلة املمنوحة إلر ال الرد. 

 1فنلنةةةدا عنةةةد انضةةةمامها، يف  املثةةةال، كانةةةتوعلةةةى  ةةةبيل  (9)
الربوتوكةةةةةةةةول املتعلةةةةةةةةق بع مةةةةةةةةات الاةةةةةةةةرق ، إىل 1985نيسةةةةةةةةان/أبريل 

التىلاقيةةةة الفتةةةات وإرةةةارات املضةةةاف إىل االتىلةةةاق األورويب امل مةةةل 
، قةةةد لةةةاغت حتىلظةةةا  علةةةى ح ةةةم فةةةين يف هةةةذا 1968لعةةةام  الاةةةرق
 5. وبعةةةةةةد ذلةةةةةةك بعشةةةةةةر  ةةةةةةنوات، أعلنةةةةةةت فنلنةةةةةةدا يف (734)التةةةةةةك
أن حتىلظهةا ينابةةق أيضةا  علةى حالةةة غةأ تلةةك  1995مرب ل/ ةبتأيلو 

   (735)ال  أرأ إليها يف األلل
وفقةةا  للممار ةةة املتبعةةة يف حةةاالت مماثلةةة، اعتةةزم األمةةني العةةام تسةةلم التعةةديل   

ل تعةةةرتض أ  دولةةةة مةةةن الةةةدول املتعاقةةةدة،  ةةةواء علةةةى عمليةةةة   املعةةةين كوديةةةا، مةةةا 
يومةةا  مةةن تريةةخ التعمةةيم    90ضةةون  غ  تةةو ى. ويف علةةى اإلجةةراء امل  اإليةةداع ذاهتةةا أو 

خيار أ  طةرف مةن األطةراف املتعاقةدة يف   (، ل 1995كانون األول/ديسمرب   20) 
الربوتوكةةول األمةةني  العةةام أب  اعةةرتاض، فُقبةةل إيةةداع اإلعةة ن املةةذكور عنةةد انتهةةاء  

 .  ( 736) 1996آذار/مارس   19يوما  املشار إليها أع ه، أ  يف    90 ل مهلة ا 

يتبا حاليا  للنسةبة  الذ  اتبعه األمني العام ماابق ملااإلجراء  ذاوه
 .(738()737)لتوغ التحىلظات املتأ ر

 
 (اتبع )  (  733احلاشية  ) 

)اتىلاقيةةة    1973لالتىلاقيةة الدوليةةة ملنةا التلةول النةةاجم عةن السةىلن،  املتعلةق    1978عةام  
، وهةةو التةةك الةةذ  أودعتةةه لةةدى األمةةني العةةام للمنظمةةة البحريةةة الدوليةةة يف  مةةاربول( 

 Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28   1981أيلول/ ةةبتمرب   25

above), pp. 311–312 لةة إىل حةةد مةا، مبةا أن الربوتوكةول ل ي ةةن  . وهةذه حالةة  ا
قةةةد بةةةدأ نىلةةةاذه بعةةةد فيمةةةا يتعلةةةق بىلرنسةةةا يف تريةةةخ إد ةةةال  التتةةةويب“؛ ويف هةةةذه  

اف  يبةةةةدو أن الوديةةةةا قةةةةد علةةةةق قبولةةةةه للةةةةنز اجلديةةةةد علةةةةى موافقةةةةة األطةةةةر  احلالةةةةة، ال 
األ ةةرى لإلمجةةاع، وقةةد اعةةرتض بعةةز هةةذه األطةةراف يف واقةةا األمةةر علةةى مضةةمون  

 IMO, Status of Multilateral Conventions andته املعدلةة )انظةر  الةتحىلظ بتةيغ 

Instruments … (footnote 693 above), p. 118 ). 
مةةن املرفةةق، أعلنةةت فنلنةةدا أهنةةا  6يف الةةتحىلظ األلةةل  علةةى الىلقةةرة  ( 734)  

 احلةةق يف ا ةةتخدام اللةةون األلةةىلر لر ةةم ا ةةط املتتةةل فيمةةا  بلنىلسةةها  حتةةتىلظ
 Multilateral Treaties … (footnote 37  اكسةةني“بةةني اجتةةاه   ةةأ متع

above), chap. XI.B.25. 
ينابةق أيضةا  علةى ا ةط الىلالةل“  فنلنةدا التحىلظ الذ  ألةدرته  ( 735)  
(ibid..) 

  (736 ) .Ibid. 
 .3-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  14( و)12الىلقرتني ) انظر ( 737)  
املتبعةةة يف الوقةةت احلةةايل هةة  مةةا ذلةةك إىل أن املهلةةة  اإلرةةارةينبغةة   ( 738)  

، وبوجةه  ةاص 1-3-2يومةا  )انظةر املبةدأ التةوجيه   90اثنا عشةر رةهرا  ولةيس 
 ( من التعليق عليه(.9( إىل )4الىلقرات من )

، أبلغةت ح ومةة مجهوريةة 1999كانون الثان/يناير   29ويف  (10)
ملةةديف األمةةةني العةةةام برغبتهةةةا يف تعةةديل التحىلظةةةات الةةة  لةةةاغتها 

مجيا أر ال إىل اتىلاقية القضاء على    1993عند انضمامها يف عام  
رأة. واعرتضةت أملانيةا علةى تعةديل هةذه التحىلظةات، التمييةز ضةد املة 

وكانةةت قةةد اعرتضةةت أيضةةا  علةةى التحىلظةةات األلةةلية، مؤكةةدة ، يف 
 أمور، أنه مجلة

عنةد التوقيةا   ال جيوز أل  دولة إلةدار حتىلظةات علةى معاهةدة مةن املعاهةدات إال 
االنضةةةمام   املوافقةةةة عليهةةةا أو  قبوهلةةةا أو  التتةةةديق عليهةةةا أو  علةةةى هةةةذه املعاهةةةدة أو 

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لقةةةانون املعاهةةةدات(. ومةةةى ألةةةبحت الدولةةةة    19إليهةةةا )املةةةادة  
جيةوز هلةةا أن تبةد  حتىلظةات جديةةدة   الةدويل، ال   ملتزمةة لملعاهةدة مبوجةب القةةانون 

أن   تضةةيف إليهةةا. فلةةيس إبم اهنةةا إال  أن تو ةةا ناةةاق التحىلظةةات السةةابقة أو  أو 
جزئيةةةا ، ولأل ةةةف فةةةإن ح ومةةةة مجهوريةةةة   لةةةلية كليةةةا  أو تسةةةحب التحىلظةةةات األ 

 . ( 739) تىلعل ذلك من   ل التعديل الذ  قدمته  ملديف ل 

ضةةةةةةةةةةةمنا  إىل املبةةةةةةةةةةةادئ    4-3-2وحييةةةةةةةةةةةل املبةةةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةةةوجيه    (11)
املتعلقةةةةةةةة بتةةةةةةةوغ التحىلظةةةةةةةات    2-3-2و   1-3-2و   3-2 التوجيهيةةةةةةةة 
يُعتةةةةرب مةةةةن الضةةةةرور  أن يقةةةةال ذلةةةةك لةةةةراحة يف الةةةةنز   املتةةةةأ ر. ول 

 .أن هذه املبادئ التوجيهية تسبقه مباررة يف دليل املمار ة  مبا 
قواعد السةارية علةى  وينبغ  ما ذلك اإلرارة إىل أن تابيق ال  (12)

، علةى  2-3-2لوغ التحىلظةات املتةأ ر، الةواردة يف املبةدأ التةوجيه   
رةرط.   قيةد أو  مي ةن أن يةتم بة   ال   القائمةة تو يا ناةاق التحىلظةات 

حةةةةةدثت معارضةةةةةة مةةةةةن جانةةةةةب أ  مةةةةةن الةةةةةدول    فىلةةةةة  احلةةةةةالتني، إذا 
عاقةةةةدة يسةةةةتمر حينةةةةذاك الوضةةةةا الةةةةذ  كةةةةان قائمةةةةا   املنظمةةةةات املت  أو 

أل  ؛ ل ن هذا الوضا خيتلف  قبل التوغ املتأ ر لةتحىلظ جديةد،  
ل   كانةةت املعاهةةدة برمتهةةا  ةةارية بةةني الةةدول واملنظمةةات املتعاقةةدة مةةا 

تتعلةةةةق    إذا كانةةةةت املسةةةةألة  ت ةةةةن قةةةةد لةةةةدرت حتىلظةةةةات أ ةةةةرى؛ أمةةةةا 
ىلظ كةةان قائمةةا   بتو ةةيا ناةةاق حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات، فةةإن هةةذا الةةتح 

وحيةةةدل اآلاثر الةةة  تعةةةرتف هبةةةا اتىلاقيتةةةا فيينةةةا. وهةةةذا اال ةةةت ف بةةةني  
،  4-3-2تراعيةةةه اجلملةةةة الثانيةةةة مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه    احلةةةالتني هةةةو مةةةا 

هةةو يف   لثانيةةة، علةةى بقةةاء الةةتحىلظ األلةةل  كمةةا تةةنز، يف احلالةةة ا  إذ 
 .رضة تو يا نااقه حالة معا 

ول تعتةةةرب اللجنةةةة أن مةةةن املىليةةةد اإلرةةةارة يف مبةةةدأ تةةةوجيه  إىل   ( 13) 
املقتةةةةود مبتةةةةالح  تو ةةةةيا ناةةةةاق الةةةةتحىلظ“ لىلةةةةرط وضةةةةوحه. ومةةةةن  
اجللةةة ، يف ضةةةوء تعريةةةف التحىلظةةةات، حسةةةبما ورد يف املبةةةدأ التةةةوجيه   

تعةةديل    يغاةة  أ  تعةةديل يهةةدف إىل ا ةةتبعاد أو ، أن هةةذا التعبةةأ 1-1
برمتهةةةا فيمةةةا  للمعاهةةةدة   لقةةةانون ألح ةةةام معينةةةة مةةن املعاهةةةدة، أو األثةةر ا 

املنظمة الدوليةة   على الدولة أو   تابيقها ، من حيث  يتعلق جبوانب معينة 
 ال  تتوغ التحىلظ، وذلك بدرجة تىلوق التحىلظ األلل . 

__________ 
  (739 ) 8IV.(footnote 37 above), chap. … Treaties Multilateral  .

أملانيةةةا (. وقةةةدمت .ibidواعرتضةةةت فنلنةةةدا أيضةةةا  علةةةى حتىلةةةظ ملةةةديف املعةةةدل )
يومةةةةةا  علةةةةى تريةةةةخ اإل اةةةةةار  90وفنلنةةةةدا اعرتاضةةةةات بعةةةةد انقضةةةةةاء أكثةةةةر مةةةةن 

 للتعديل، وه  املدة ال  حددها األمني العام آنذاك.
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 ف رييةاإلجراءات اخلا ة ابإل الانت الت 2-4
 التعليق 

ت التىلسةةأية يف إن عةةدم وجةةود أ  ح ةةم يتعلةةق لإلعةة ان 
يسةمحان  غموض النس  للممار ة املتعلقة هبةا الاتىلاقيات فيينا وال

باريق القياس  مي ن تناوهلا إال للنظر يف أمرها بتورة مستقلة. ف 
على التحىلظات نىلسها )أو لملقابلة بينها وبني التحىلظات(، علما  

واجبةةةة أبن اإلعةة انت التىلسةةةأية املشةةروطة ختضةةةا لةةنىلس القواعةةةد ال
 .(740)التابيق على التحىلظات

 شك  اإل الانت التف ريية 2-4-1
 يفضل  ان يصاغ اإل الن التف ريي تتايةا. 

 التعليق 
منظمةةة دوليةةة علةةى اتبةةاع   مةةا مةةن تربيةةر يسةةوّغ إجبةةار دولةةة أو  ( 1) 

دد، التىلسأ الذ  تعايةه  إجراءات معينة ل   توضح، وفق ر ل حم 
تعتةةزم االنضةةمام إليهةةا.   ليهةةا أو موقعةةة ع  التىلاقيةةة هةة  طةةرف فيهةةا أو 

بني التحة الشة لية لإلعة ن التىلسةأ    توجد للة  ومن  ، فإنه ال 
ق   . وال ( 741) إجةةةراء بعينةةةه  وبةةةني االلتةةةزام بشةةة ل أو  يتةةةح إذن أن تابةةةَّ

وإبب غهةةةةةةةا علةةةةةةةى  ببسةةةةةةةاطة القواعةةةةةةةد املتعلقةةةةةةةة بشةةةةةةة ل التحىلظةةةةةةةات  
هيا ،  اإلع انت التىلسأية البسياة، فه  إع انت مي ةن لةوغها رةىل 

وللتةةةةايل فإنةةةةه مةةةةن غةةةةأ املعقةةةةول ارةةةةرتاط إب غهةةةةا رمسيةةةةا  إىل الةةةةةدول  
 املنظمات الدولية األ رى املعنية.  و أ 
غأ أنه يبدو من املنا ب كىلالة إرهار اإلع انت التىلسأية   ( 2) 

لك رغةم عةدم وجةود أ  التةزام قةانون  على نااق وا ا كلما أم ن ذ 
اإلعةةةةة ن بةةةةةذلك    حةةةةةال عةةةةةدم قيةةةةةام لةةةةةاحب  يف هةةةةةذا التةةةةةدد. ويف 

منةةه.    اإلبة غ، فإنةةه يعةرض نىلسةةه الحتمةال عةةدم حتقةق األثةةر املنشةود 
 إن أتثأه الىلعل  مرهون إىل حد كبأ بنشره.  إذ 

ودون ا ةةةةةوض يف اآلاثر القانونيةةةةةة الةةةةة  قةةةةةد حتةةةةةدثها هةةةةةذه  (3)
، فإنةةةةةه مةةةةةن (742)سةةةةةأ املعاهةةةةةدة املعنيةةةةةة وتابيقهةةةةةااإلعةةةةة انت يف تىل

النىلراديةة يةرجح أن ي ةون هلةا دور يف البديه  أن هةذه اإلعة انت ا
علةةةةة وجودهةةةةا، وهلةةةةذه الغايةةةةة تعمةةةةد الةةةةدول  اة املعاهةةةةدة؛ فتلةةةةكحيةةةة 

واملنظمات الدولية إىل لوغها. وقد رددت حم مة العدل الدوليةة 
 لية، قائلة  على أوية هذه اإلع انت من الناحية العم

__________ 
 4-1و 2-1، انظةةةةةةر املبةةةةةةدأين التةةةةةةوجيهيني ييةةةةةةزالتمخبتةةةةةةوص هةةةةةةذا  ( 740)  

 والتعليق عليهما.
 ,ngen Einseitige InterpretationserkläruHeymannأيضا     انظر ( 741)  

… (footnote 147 above), p. 117. 
 ، من دليل املمار ة.7، الىلرع الرابااجلزء  انظر ( 742)  

ى للتةةةةة وك القانونيةةةةةة مةةةةةن جانةةةةةب أطرافهةةةةةا أنىل   سةةةةةهم، وإن  إن التىلسةةةةةأ املعاةةةةة 
وة إثبةةات كبةةأة عنةةدما يتضةةمن  ي ةةن قاطعةةا  يف حتديةةد مةةدلوهلا، يتمتةةا مةةا ذلةةك بقةة  ل 

 . ( 743) عليه من التزامات مبوجب لك من الت وك  إقرار أحد األطراف مبا 

أويةة ودور اإلعة انت التىلسةأية وردد روزاريو  ابيينزا بدوره علةى 
 تثأه من ردود فعل، قائ   إهنا  وما

ة يف إجياد حل هملنازعة ما . و ةت ون اإلعة انت مساوة بناء ه...   تساهم
يتعلةةق األمةةر مبنازعةةة مةةا، وإمنةةا مبشةة لة  مةةا ذلةةك مىليةةدة أكثةةر للمىلسةةر حةةني ال

 . (744)أكثر تىلسأ ال

موني ةةةةةةا هاميةةةةةةان بعنةةةةةةوان  اإلعةةةةةة انت ويف الدرا ةةةةةةة الةةةةةة  أجرهتةةةةةةا 
اف“، التىلسةةةةةةأية االنىلراديةةةةةةة املتعلقةةةةةةة لملعاهةةةةةةدات املتعةةةةةةددة األطةةةةةةر 

 يل   أكدت، عن حق، ما
يف هةةذا التةةدد، تنبغةة  اإلرةةارة إىل أن اإلعةة ن التىلسةةأ  البسةةيط املقةةدم   

كتابةةة مي ةةن أن ت ةةون لةةه أويةةة أكةةرب ألن األطةةراف املتعاقةةدة األ ةةرى حتةةيط بةةه 
 .(745)وهو للتايل يتمتا بقوة إثبات أكرب يف حال نشوء نزاع علما ،

واملنظمةةات الدوليةةة جهةةدا  يف  أتلةةو الةةدول ويف املمار ةةة، ال (4)
تبّلغهةةةةا إىل  رةةةةهار إع انهتةةةةا التىلسةةةةأية علةةةةى النحةةةةو املالةةةةوب. إذإ

الوديةةةةةا، ويقةةةةةوم األمةةةةةني العةةةةةام لألمةةةةةم املتحةةةةةدة مةةةةةن جهتةةةةةه بتعمةةةةةيم 
شةةرها علةةى اإلنرتنةةت يف املنشةةور املعنةةون ، ويقةةوم أيضةةا  بن(746)نتةةها

. ومةةن (747)املعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف املودعةةة لةةدى األمةةني العةةام
يتيحةةةةه مةةةن إرةةةةهار وا ةةةةا  البةةةديه  أن أ ةةةةلوب اإلبةةة غ هةةةةذا، مبةةةا
 النااق، يتالب إلدار اإلع انت كتابة .

ب عملةةةة  متليةةةةه  غةةةةأ أن األمةةةةر هنةةةةا ال (5) يتعلةةةةق  ةةةةوى مبتالةةةةَّ
يوجةد  ، ال(748)ذكرتةه اللجنةة أعة ه عالية. فبحسةب مةااعتبارات الىل

__________ 
  (743 ) International Status of , 1950July  11Advisory Opinion of 

South-West Africa (see footnote 167 above), pp. 135–136 ،ول طة ع .
قةد ي ةون  ثةر تقييةدا  بشةأن مةاما ذلك، على عرض يقدم جب ء وجهة نظةر أك

لإلع انت التىلسأية من أتثأ، انظر احل م التادر عن حم مةة العةدل الدوليةة 
 Judgment of 3 February 2009, Maritime  2009رةةباط/فرباير  3يف 

Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. 

Reports 2009, p. 61, at p. 78, para. 42. 
  (744 ) Dichiarazioni interpretative unilaterali …Sapienza,  

(footnote 129 above), p. 275. 
  (745 ) 118Heymann (footnote 147 above), p. . 
  (746 ) -Practice of the Secretary ofSummary United Nations, 

General … (footnote 75 above), para. 218. 
مةن اتىلاقيةة األمةم  319املثال ال احلتةر، رغةم أن املةادة  يل بوعلى  ( 747)  

 إببةةةة غ اإلعةةةة انت تُلةةةةزم وديةةةةا االتىلاقيةةةةة لةةةةراحة   املتحةةةةدة لقةةةةانون البحةةةةار ال
مةةن االتىلاقيةةة، فةةإن األمةةني العةةام يتةةوىل  311التىلسةةأية الةة  تتةةدر وفقةةا  للمةةادة 

شةةةةور  مةةةةن هةةةذا املن 6 -نشةةةرها بشةةة ل منةةةةتظم يف الىلتةةةل احلةةةةاد  والعشةةةرين 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General (available 

from http://treaties.un.org). 
 . أع ه (1) الىلقرة ( 748)  

http://treaties.un.org/
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و  فةةةةا  للمبةةةةدأ  أ  التةةةةزام قةةةةانون يف هةةةةذا الشةةةةأن. وهلةةةةذا السةةةةبب،
املتعلةق بشة ل التحىلظةات ال تةايب، لةين املبةدأ  1-1-2التوجيه  
يف رةةةةةة ل جمةةةةةةرد تولةةةةةةية علةةةةةةى غةةةةةةرار املبةةةةةةادئ  1-4-2التةةةةةةوجيه  

وتعليةل االعرتاضةات  (749)التوجيهية املتعلقة مث   بتعليةل التحىلظةات
ل“ أن (750)علةةةةةةى التحىلظةةةةةةات . ويوضةةةةةةح ا ةةةةةةتخدام كلمةةةةةةة  يىلضةةةةةةَّ

 بذ ول نه ا تيار .ا تخدام الش ل ال تايب حم
 التا ي  ل رأ  وغ اإل الانت التف ريية 2-4-2

جيةةةةب ان يصةةةةوغ اإل ةةةةالن التف ةةةةريي شةةةةخد يعتةةةة   ةةةة الا  
توثيةةةةةق نةةةةةد  للانظاةةةةةة الدوليةةةةةة ل ةةةةةرأ ا تاةةةةةاة او للدولةةةةةة او
املنظاةة الدوليةة  ل رأ التعبري  ر موافقة الدولة او املعاهدة او

  لى االلتزام ابملعاهدة.
 التعليق 

ينقةةل أح ةةام املبةةدأ التةةوجيه   2-4-2إن املبةةدأ التةةوجيه   (1)
املتعلقة للتمثيةل لغةرض لةوغ حتىلةظ علةى التةعيد الةدويل  2-1-3

ىلها الوارد يتنا ب ما اإلع انت التىلسأية بسب تعري وي يىلها مبا
 .2-1يف املبدأ التوجيه  

دل  وغةةةين عةةةن البيةةةان أن هةةةذه اإلعةةة انت ال (2) مي ةةةن أن حتةةةُ
ل تتةةدر عةةن  ةةلاة هلةةا لةة حية  اي  كانةةت هةةذه اآلاثر، مةةاآاثرا ، أ
أن  املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة علةةةةةى التةةةةةعيد الةةةةةدويل. ومبةةةةةا ولةةةةةة أوإلةةةةةزام الد

عاهةةدات، يتعلةةق مبعاهةةدة مةةن امل اإلعة ن يتةةو ى إحةةدال آاثر فيمةةا
فإنه يبدو من املنا ب قتر إم انية لوغه على السلاات ال  هلا 

 ة من   ل املعاهدات.املنظم ل حية إلزام الدولة أو
 دم ترتب اي اثةر  لةى الصةعيد الةدويل  لةى انتهةاك  2-4-3

 قوا د ةاخلية متعلقة يصوغ اإل الانت التف ريية
القوا ةةةد  ات  اوحيةةةدة القةةةانون الةةةداخل  لكةةة  ةولةةةة  -1 

الصةةةةلة لكةةةة  منظاةةةةة ةوليةةةةة اجلهةةةةة الةةةة  هلةةةةا اختصةةةةاص  ةةةةوغ 
يف  لةك  لةةى  اإل ةالن التف ةريي واإلجةراءات الواجةةب اتبا هةا

 الصعيد الداخل .
ملنظاة ةولية ان حتت ، ل رأ إيطةال  ال جيوز لدولة او -2 

اإل الن التف ريي، أبن هذا اإل الن قد  يغ انتهاتاا حلكم مر 
لقا ةةةدة مةةةر قوا ةةةد  ون الةةةداخل  لتلةةةك الدولةةةة اواحكةةةام القةةةان

يتعلةةةةةةق ابختصةةةةةةاص وإجةةةةةةراءات  ةةةةةةوغ  تلةةةةةةك املنظاةةةةةةة فياةةةةةةا
 .اإل الانت التف ريية

 التعليق 
إن لةةةةةوغ اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية علةةةةةى التةةةةةعيد الةةةةةدا ل   (1)

يسةةةةةتدع  نىلةةةةةس التعليقةةةةةات الةةةةة  يسةةةةةتدعيها لةةةةةوغ التحىلظةةةةةات. 
رةةديدا  يف هةةذا الشةةأن.  وتتبةةاين القواعةةد واملمار ةةات الوطنيةةة تباينةةا  

__________ 
 )تعليل التحىلظات(. 2-1-2 التوجيه  املبدأ ( 749)  
 ت(.)تعليل االعرتاضا 9-6-2 التوجيه املبدأ  ( 750)  

يتضةةةةح مةةةةن ردود الةةةةدول علةةةةى ا ةةةةتبيان اللجنةةةةة املتعلةةةةق  وهةةةةذا مةةةةا
الةة  أجابةةت علةةى السةةؤالني  22 لللتحىلظةةات. فمةةن ألةةل الةةدول ا

 يل   ، يتبني ما(751)1-5-3و 3-5
يف  با حاالت، كان للسلاة التنىليذية وحدها ا تتةاص  - 

 ؛(752)لوغ اإلع ن
 ؛(753)ملان وحده هذا اال تتاصيف حالة واحدة، كان للرب  - 
، تقا م االثنان ذلك اال تتاص، وتتنوع (754)حالة  14يف   - 

 و احلال للنسبة للتحىلظات.ه طرائق التعاون بينهما كما
وبتةةىلة عامةةة، تقةةوم السةةلاة التنىليذيةةة علةةى األرجةةح بةةدور أبةةرز مةةن 

 دورها يف جمال التحىلظات.
القةةانون الةةدا ل  هةةو وحةةده ومةةن البةةديه ، لألحةةرى، أن  (2)

الةةةةذ  حيةةةةدد ا تتةةةةاص لةةةةوغ اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية واإلجةةةةراءات 
املنظمةة الدوليةة أن  أو جيوز للدولةة الواجب اتباعها هلذه الغاية، وال

حتتج لنتهاك القةانون الةدا ل  لتجريةد إع انهتةا مةن األثةر القةانون 
علةق عمومةا  ه يبةدو أن األمةر يت ةيما وأنة  الذ  قد يرتتب عليهةا، ال
 يتعلق بقواعد رمسية م توبة. مبمار ات متبعة أكثر مما

ية  ومةن املنا ةب، للتةةايل، أن تابةَّق علةةى اإلعة انت التىلسةةأ  (3)
املتعلةةةق بعةةةدم ترتةةةب أ  أثةةةر علةةةى    4-1-2أح ةةةام املبةةةدأ التةةةوجيه   

 .التعيد الدويل على انتهاك قواعد دا لية متعلقة بتوغ التحىلظات 
 جيوز فيه  وغ إ الن تف رييالوق  الذي  2-4-4

 4-1مةةةةةةع  ةةةةةةدم اإلخةةةةةةالل أبحكةةةةةةام املبةةةةةةداير التةةةةةةوجيهي   
 ، جيوز  وغ اإل الن التف ريي يف اي وق .7-4-2و

 تعليق لا
، الةةةةذ  يعةةةةّرف اإلعةةةة انت  2-1يتضةةةح مةةةةن املبةةةةدأ التةةةوجيه    ( 1) 

التىلسةةةةةةةةأية مبعةةةةةةةةزل عةةةةةةةةن أ  عنتةةةةةةةةر زمةةةةةةةةين، أن اإلعةةةةةةةة ن التىلسةةةةةةةةأ   
للةةةتحىلظ )واإلعةةة ن التىلسةةةأ  املشةةةروط(، جيةةةةوز   البسةةةيط“،   فةةةا   

لوغه يف أ  وقت. وبذلك، ت ىل  اإلحالة إىل تعليقات اللجنة علةى  
. غةأ  4-4-2أ التوجيه   يه بوضوح املبد الذ  يستند إل   ( 755) هذا النز 

 أن هذه اإلم انية ليست مالقة، وتشتمل على ث ثة ا تثناءات. 
__________ 

السةلاات   هة  السةلاة أو     على املسةتوى الةوطين، مةا 5-3السؤال  ( 751)  
   1-5-3ال  تتخذ القرار هإبلدار  مثل هذه اإلعة انت التىلسةأيةا“؛ السةؤال  

، اجمللةةد الثةةان  1996حوليةةة  )    هةةل يشةةرتك الربملةةان يف لةةياغة هةةذه اإلعةة انتا“ 
األ ةةئلة ليسةةت  لةةى هةةذه  (. وقائمةةة الةةدول الةة  أجابةةت ع 129 )اجلةزء األول(، ص 

 ماابقة لقائمة الدول ال  أجابت على األ ئلة املماثلة املتعلقة للتحىلظات. 
 وريل  وال ر   الر ويل وماليزاي واهلند واليالن. وإيااليا إ رائيل ( 752)  
 .إ تونيا ( 753)  
وإ ةةةةةةةةةةةةةبانيا وأملانيةةةةةةةةةةةةةا وبنمةةةةةةةةةةةةةا وبوليىليةةةةةةةةةةةةةا و ةةةةةةةةةةةةةلوفاكيا  األرجنتةةةةةةةةةةةةةني ( 754)  

نسةةةةا وفنلنةةةةدا وكرواتيةةةةا وامل سةةةةيك والةةةةوالايت سةةةةرا وفر والسةةةةويد و وي و ةةةةلوفينيا
 املتحدة األمري ية.

( مةةةةةةةن التعليةةةةةةةةق علةةةةةةةةى املبةةةةةةةةدأ 31( إىل )21مةةةةةةةةن ) الىلقةةةةةةةةرات انظةةةةةةةر ( 755)  
 .2-1 التوجيه 
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رة نسةةةةةةبيا  تةةةةةةنز فيهةةةةةةا  ويتعلةةةةةةق اال ةةةةةةتثناء األول بالةةةةةةة مت ةةةةةةر  (2)
جيوز لوغ اإلع انت التىلسةأية املتعلقةة   املعاهدات لراحة على أنه ال 

مثلةةةةة علةةةةى ذلةةةةك  أوقةةةةات حمةةةةددة؛ ومةةةةن األ  يف وقةةةةت حمةةةةدد أو  هبةةةةا إال 
. ومةن الواضةةح  ( 756) مةن اتىلاقيةةة األمةم املتحةدة لقةةانون البحةار   310 املةادة 

يف مثةةةةةةةةل    تسةةةةةةةةتايا  املنظمةةةةةةةةات املتعاقةةةةةةةةدة ال  أن الةةةةةةةةدول املتعاقةةةةةةةةدة أو 
احلالةةةةةةةة أن تتةةةةةةةدر إعةةةةةةة انت تىلسةةةةةةةأية مةةةةةةةن نةةةةةةةوع اإلعةةةةةةة انت   هةةةةةةةذه 

األوقةةةةةةةةات   يف الوقةةةةةةةةت احملةةةةةةةةدد أو  يف الةةةةةةةةنز ذ  التةةةةةةةةلة إال  املتو ةةةةةةةةاة 
 ملعاهدة. ا   يف  احملددة 

غأ أن اإلرارة إىل هذا اال تثناء البديه  يف حقيقة األمر  (3)
ت ميلةةة  تبةةةدو زائةةةدة عةةةن احلاجةةةة  إن دليةةةل املمار ةةةة يتسةةةم باةةةابا 

لرف، وغين عن البيان أن أولوية التابيق ت ون ألح ةام املعاهةدة 
املعنيةةةةة يف حالةةةةة التنةةةةاقز مةةةةا املبةةةةادئ التوجيهيةةةةة الةةةةواردة يف دليةةةةل 

. ومةةةا ذلةةةةك، بةةةدا مةةةن املنا ةةةةب أن يتحسةةةب الةةةةنز (757)املمار ةةةة
للحالةةة احملةةددة للغايةةة املتعلقةةة للتةةوغ املتةةأ ر إلعةة ن تىلسةةأ  إذا  

دة نةةز لةةريح حيةةد بقيةةود زمنيةةة مةةن إم انيةةة لةةوغ كةةان يف املعاهةة 
  وردت هةةةذه الىلرضةةةية يف املبةةةدأ التةةةوجيه  مثةةةل هةةةذا اإلعةةة ن. وقةةةد

 .4-4-2 الذ  حييل إليه املبدأ التوجيه  2-4-7
وال يش ل وجود نز تعاهد  لريح حيد من حرية لوغ  (4)

اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية االفةةةةةرتاض الوحيةةةةةد الةةةةةذ  جتةةةةةد فيةةةةةه الدولةةةةةة 
ظمةةةةة الدوليةةةةة نىلسةةةةها ممنوعةةةةة بقيةةةةد زمةةةةين مةةةةن لةةةةوغ إعةةةة ن املن أو

كانةةةةةةت هةةةةةةذه الدولةةةةةةة  . فهةةةةةةذا حيةةةةةةدل أيضةةةةةةا  إذا مةةةةةةا(758)تىلسةةةةةةأ 
كةةان  إليةةه رةةركا ها أواملنظمةةة قةةد  ةةبق هلةةا لةةوغ تىلسةةأ ا ةةتند  أو

د هةذه احلالةة جية  حيق هلم أن يستندوا إليةه )اإلغة ق احل مة (، ويف
 ديله.لاحب اإلع ن األلل  نىلسه ممنوعا  من تع

ويتعلةةةق اال ةةةتثناء الثالةةةث لإلعةةة انت التىلسةةةأية املشةةةروطة  (5)
جيوز لوغها يف أ   ال ،   فا  لإلع انت التىلسأية البسياة، ال

املتعلةةةةق  4-1هةةةةو مبةةةةني يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه   و مةةةةاوقةةةةت، علةةةةى حنةةةة 
__________ 

هاملتعلقةةةةةة ل ةةةةةتبعاد التحىلظةةةةةات  دولةةةةةة مةةةةةةن أن    309 ال متنةةةةةا املةةةةةادة   ( 756)  
*، إعة انت  ضةمام إليهةا االن  أو التتةديق عليهةا   عند توقيا هةذه االتىلاقيةة أو تتدر،  

تسةميتها، مسةتهدفة بةذلك، مةن بةني أمةور أ ةرى،   بياانت، أاي  كانت ليغتها أو  أو 
حتقيةةق التنا ةةةق بةةني قوانينهةةةا وأنظمتهةةا وبةةةني أح ةةام هةةةذه االتىلاقيةةة، علةةةى أال ترمةةة   

تعةةديل األثةةر القةةانون ألح ةةام هةةذه   البيةةاانت هإىل  ا ةةتبعاد أو  هةةذه اإلعةة انت أو 
  2تابيقهةا علةى تلةك الدولةة“. انظةر أيضةا ، علةى  ةبيل املثةال، الىلقةرة    قية عنةد االتىلا 

اتىلاقيةةةة لزل بشةةةأن الةةةتح م يف نقةةةل النىلةةةاايت ا اةةةرة والةةةتخلز  مةةةن    26مةةةن املةةةادة  
اتىلةةةةاق تنىليةةةةذ  مةةةن    43املةةةةادة   ، أو 1989آذار/مةةةةارس    22املؤر ةةةة  منهةةةا عةةةةرب احلةةةةدود،  

كةةانون األول/ديسةةمرب    10ؤر ةةة  بحةةار امل تتضةةمنه اتىلاقيةةة األمةةم املتحةةدة لقةةانون ال  مةةا 
مةةةةةةن أح ةةةةةةام بشةةةةةةأن حىلةةةةةةظ وإدارة األرلةةةةةةدة السةةةةةةم ية املتدا لةةةةةةة املنةةةةةةاطق    1982

 . 1995آب/أغساس   4املؤر   واألرلدة السم ية ال ثأة االرحتال، 
ومةةةةا ذلةةةةك،  الىلةةةةت اللجنةةةةة هةةةةذا املبةةةةدأ يف حةةةةاالت اندرة حةةةةني  ( 757)  

توجيهيةةةة الةةة  كانةةةت أرادت تسةةةليط الضةةةوء علةةةى الاةةةابا الت ميلةةة  للمبةةةادئ ال
( مةةن 7والىلقةةرة ) 3-2تقرتحهةةا )انظةةر، علةةى وجةةه ا تةةوص، املبةةدأ التةةوجيه  
 (.8-4-2و 1-3-2التعليق عليه، أع ه؛ وانظر أيضا  املبدأين التوجيهيني 

 .عليه( من التعليق 5والىلقرة ) 8-4-2التوجيه   املبدأانظر  ( 758)  

والةةةةةةذ  يشةةةةةةأ إليةةةةةةه لةةةةةةراحة املبةةةةةةدأ  (759)بتعريةةةةةةف هةةةةةةذه التةةةةةة وك
 .(760)4-4-2التوجيه  

علةةى  مي ةةن أن ينتةةب إال وغةةين عةةن البيةةان أن التىلسةةأ ال (6)
لةةةةك موجةةةةود للىلعةةةةل، ولةةةةذلك لةةةةيس مةةةةن الضةةةةرور  توضةةةةيح أنةةةةه 

ح ةةةم املعاهةةةدة بعةةةد أن ي ةةةون نةةةز  جيةةةوز إلةةةدار اإلعةةة ن إال ال
 املعين قد اعُتمد بش ل هنائ .

 إيالغ اإل الانت التف ريية 2-4-5
ينب   ان يتم إيالغ اإل الن التف ريي الكتا  وفقاا لنجراءات   

 . 7-1-2و   6-1-2و   5-1-2احملدةة يف املباةئ التوجيهية  
 التعليق 

إن االعتبةةارات الةة  جعلةةت اللجنةةة تعتمةةد املبةةدأ التةةوجيه   (1)
الةةةةذ  يولةةةة  الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة بتىلضةةةةيل لةةةةوغ  2-4-1

يتعلق بتعميم  تسر  بنىلس القدر فيما  (761)إع انهتا التىلسأية كتابة  
 الش ل ال تايب.  يتيحه إال وهذا النشر ال -هذه اإلع انت 

وهنةةا أيضةةا  ي ةةون مةةن متةةلحة كةةل مةةن لةةاحب اإلعةة ن  (2)
دة األ ةةةةةةرى أن اقةةةةة تعاملنظمةةةةةات امل التىلسةةةةةأ  والةةةةةدول املتعاقةةةةةدة أو

م اإلعةةةة ن علةةةةى أو ةةةةا ناةةةةاق مم ةةةةن. وإذا رغةةةةب ألةةةةحاب  يعمةةةةَّ
اإلع انت التىلسأية يف أن يؤ ةذ مةوقىلهم بعةني االعتبةار يف تابيةق 

 الةةةةةةة  يف حةةةةةةال وجةةةةةةود  ةةةةةة ف، فمةةةةةةن متةةةةةةلحتهم  -املعاهةةةةةةدة 
رةةك أن يبلةةَّن مةةةوقىلهم إىل الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة األ ةةةرى  بةة 

دو أن إجراء  من هذا القبيل هو وحده يب، املعنية. وفض   عن ذلك
ال ىليل أبن يتيح للدول املتعاقدة واملنظمةات املتعاقةدة األ ةرى الةرد 

 على اإلع ن التىلسأ .
ومي ةةةةةةن أن تسةةةةةةأ إجةةةةةةراءات اإلبةةةةةة غ هةةةةةةذه علةةةةةةى منةةةةةةوال  (3)

اإلجةةةةراءات الةةةة  تنابةةةةق علةةةةى أنةةةةواع اإلعةةةة انت األ ةةةةرى املتعلقةةةةة 
بةةة غ التحىلظةةةات والةةة  تنظمهةةةا إبق لملعاهةةةدات، كتلةةةك الةةة  تتعلةةة 

، علمةةا  أبن األمةةر هنةةا 7-1-2إىل  5-1-2املبةةادئ التوجيهيةةة مةةن 
دام لةوغ اإلعة انت التىلسةأية كتابةة   أكثر، مةا يتعلق بتوليات ال

 ،   فا  للتحىلظات.(762)ليس إجباراي  
لزوم  تيد اإل الانت التف ريية ال  تصاغ  ند   دم 2-4-6

 ةالتوقيع  لى املعاهد
ال يتطلب اإل الن التف ريي الذي يصاغ  ند التوقيع  لى  

املنظاةةة الدوليةةة  املعاهةدة  تيةةداا الحقةاا  نةةدما تعةةرب الدولةة او
  ر موافقتها  لى االلتزام ابملعاهدة.

__________ 
 .4-1التوجيه   ( من التعليق على املبدأ14انظر الىلقرة ) ( 759)  
 .3-2و 1-1 التوجيهيني املبدأينأيضا   انظر ( 760)  
 .1-4-2على املبدأ التوجيه   التعليقانظر  ( 761)  
 .عليهوالتعليق  1-4-2التوجيه   املبدأانظر  ( 762)  
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 التعليق 
رورة أتكيةةةةةد اإلعةةةةةة انت  إن القاعةةةةةدة الةةةةة  تقةةةةةةول بعةةةةةدم ضةةةةةة  (1)

  نتيجةةة حتميةةة يف  التىلسةةأية التةةادرة عنةةد التوقيةةا علةةى املعاهةةدة هةة 
أنةه جيةوز،   . فبمةا 4-4-2الواقا للمبدأ الةذ  ي ر ةه املبةدأ التةوجيه   

يف احلةةةةةاالت اال ةةةةةتثنائية، إلةةةةةدار اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية يف أ    إال 
إعةةراب  املعقةةول ارةةرتاط أتكيةةدها عنةةد   وقةةت، فلةةيس مةةن املناقةة  أو 

 ة. املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام لملعاهد  الدولة أو 
وهبةةةةذا التةةةةدد، يوجةةةةد تبةةةةاين واضةةةةح بةةةةني القواعةةةةد الواجبةةةةة  (2)

والقواعةةةةةةةد املتعلقةةةةةةةة لإلعةةةةةةة انت  (763)التابيةةةةةةةق علةةةةةةةى التحىلظةةةةةةةات
التىلسةةةةأية، حيةةةةث إن املبةةةةدأ مع ةةةةوس متامةةةةا   إن التحىلظةةةةات الةةةة  

اهدة جيب، من حيث املبدأ، أتكيةدها؛ تتاغ عند التوقيا على املع
 أتكيدها.جيب  اإلع انت التىلسأية ف  أما
يف  6-4-2وما أ ذ التيغة الىلضىلاضة للمبةدأ التةوجيه   (3)

يعود هناك معه ألن يابق علةى اإلعة انت التىلسةأية  االعتبار، ال
والقائةةل أبنةةه  (764)2-2-2املبةةدأ الةةذ  يةةنز عليةةه املبةةدأ التةةوجيه  

لةةيس مةةن الضةةرور  أتكيةةد حتىلةةظ لةةين عنةةد التوقيةةا علةةى معاهةةدة 
هةةا )اتىلةةاق يف رةة ل مبسةةط(  إن املبةةدأ غةةأ  اضةةعة للتتةةديق علي

واجةةةب التابيةةةق علةةةى  6-4-2املنتةةةوص عليةةةه يف املبةةةدأ التةةةوجيه  
مجيةةا أنةةواع املعاهةةدات،  ةةواء د لةةت تلةةك املعاهةةدات حيةةز النىلةةاذ 

كانةةةةت  اضةةةةعة للتتةةةةديق عليهةةةةا  ط أونتيجةةةةة للتوقيةةةةا عليهةةةةا فقةةةة 
 إليها.االنضمام  إقرارها رمسيا  أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو أو
أمةةةا يف املمار ةةةة الىلعليةةةة، فةةةإن التبةةةاين بةةةني القواعةةةد الواجبةةةة   (4)

التابيةةق علةةى التحىلظةةات، مةةن انحيةةة، وتلةةك الواجبةةة التابيةةق علةةى  
حا  وضةةوحا  تمةةا   اإلعةة انت التىلسةةأية، مةةن انحيةةة أ ةةرى، لةةيس واضةة 

مينةةةا الدولةةةة   يوجةةةد مةةةا  ال  للقةةةدر الةةةذ  قةةةد يبةةةدو للوهلةةةة األوىل، إذ 
الدولية ال  ألدرت إع ان  عند التوقيا مةن أن تؤكةد هةذا   املنظمة  أو 

 نهائية على االلتزام لملعاهدة. اإلع ن عندما تعرب عن موافقتها ال 
  وغ اإل الانت التف ريية املتأخر 2-4-7

عاهةةةةدة  لةةةةى  ةةةةدم جةةةةواز  ةةةةوغ اإل ةةةةالانت إ ا نصةةةة  امل 
ةوليةة ملنظاةة  جيةوز لدولةة او يف اوقةات حمةدةة، ال التف ريية إال

ان تصةةوغ إ ةةالانا تف ةةريايا يشةةأن هةةذه املعاهةةدة يف وقةة  الحةةق، 
دول املتعاقةةدة واملنظاةةات املتعاقةةدة تعةةرتأ ايا مةةر الةة  إ ا م إال

 األخرى  لى  وغ اإل الن التف ريي املتأخر.
 يق التعل

يتعلةةق لإلعةة انت  ، فيمةةا7-4-2يشةة ل املبةةدأ التةةوجيه   (1)
 املتعلق للتحىلظات. 3-2 التىلسأية، مثيل املبدأ التوجيه 

__________ 
 والتعليق عليه. 1-2-2التوجيه   املبدأانظر  ( 763)  
 على ذلك املبدأ التوجيه . التعليقانظر  ( 764)  

 4-4-2وعلةةةى الةةةرغم مةةةن املبةةةدأ الةةةوارد يف املبةةةدأ التةةةوجيه   (2)
الةةذ  جيةةوز مبوجبةةه إلةةدار اإلعةة انت التىلسةةأية يف أ  وقةةت بعةةد 
اعتماد نز ح م املعاهدة املعين، فإن اإلع انت التىلسأية، مثلها 
مثةةل التحىلظةةات، جيةةوز لةةوغها يف وقةةت متةةأ ر. ومةةن الواضةةح أن 

جيةوز،   مر كةذلك للنسةبة لإلعة انت التىلسةأية املشةروطة الة  الاأل
وقةةةت  أتكيةةةدها( إال ذاهتةةةا، لةةوغها )أويف حالةةةة التحىلظةةات  كمةةا

اإلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام، حسةةةبما يتضةةةح مةةةن املبةةةدأين 
. ول ن األمر مي ن أن ي ون كةذلك أيضةا  4-1و 1-1التوجيهيني 

ية البسةةةياة، وبتةةةىلة  الةةةة حةةةني يتعلةةةق لإلعةةة انت التىلسةةةأ  فيمةةةا
. والغةرض (765)هلا لوغهاحتدد املعاهدة نىلسها املهلة ال  جيوز   

هو تغاية هذا الوضا الذ  يتحسةب  7-4-2من املبدأ التوجيه  
 .4-4-2له لراحة املبدأ التوجيه  

يتعلةةةق لفةةةرتاض نظةةةر . فاحل ومةةةة املتةةةرية،  واألمةةةر هنةةةا ال ( 3) 
اتىلاقيةةة علةةى  1993لةةدقت يف عةةام علةةى  ةةبيل املثةةال، كانةةت قةةد 

هةةا عةةرب لزل بشةةأن الةةتح م يف نقةةل النىلةةاايت ا اةةرة والةةتخلز من
، دون أن تقةةةةةةرن بتةةةةةةةك 1989آذار/مةةةةةةةارس  22املؤر ةةةةةةة احلةةةةةةدود، 
كةةانون الثان/ينةةاير   31، ول نهةةا لةةاغت يف حمةةددا   إعةة ان  التتةةديق 

الة  تقتةر  (766)إع انت تىلسر بعز أح ةام تلةك املعاهةدة 1995
لوقةةت الةةةذ  يعةةةرب فيةةه أحةةةد األطةةةراف عةةةن اإلم انيةةةة علةةةى اهةةذه 

. ونظرا  ألن بعز األطراف يف االتىلاقية (767)قبوله ل لتزام لملعاهدة
اعرتضت على مقبولية اإلعة انت املتةرية، إمةا ألهنةا رأت أن تلةك 
اإلعةةةة انت تشةةةة ل يف حقيقةةةةة األمةةةةر حتىلظةةةةات )حمظةةةةورة مبوجةةةةب 

، فةةإن األمةةني (768)لةةيغت متةةأ رةألهنةةا  ( أو26دة مةةن املةةا 1الىلقةةرة 
العةةةام لألمةةةم املتحةةةدة بولةةةىله اجلهةةةة الوديعةةةة التىلاقيةةةة لزل،  جةةةراي  
على العادة يف حاالت مماثلة من ممار ة الوديا ه...  يعتزم ا ت م 

ل تعةةةرتض أ  دولةةةةة مةةةن الةةةةدول  اإلعةةة انت املةةةذكورة إليةةةةداعها مةةةا
املتةةةةو ى، يف علةةةةى اإلجةةةةراء  ه أواملتعاقةةةةدة، إمةةةةا علةةةةى اإليةةةةداع نىلسةةةة 

. وفيمةةةا بعةةةد، (769)يومةةةا  مةةةن تريةةةخ تعمةةةيم اإلعةةة انت“ 90غضةةون 
ونظةةةرا  ل عرتاضةةةات الةةة  أبةةةدهتا بعةةةز الةةةدول املتعاقةةةدة، أعلةةةن أنةةةه 
 ارأتى أنةةةه لةةةيس إبم انةةةه قبةةةول إيةةةداع اإلعةةة انت هالةةة  لةةةاغتها 

،  إعةة انت“، وامتنةةا عةةن وضةةعها يف الىلةةرع املعنةةون (770)متةةر “
__________ 

 .4-4-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  3( و) 2)   قرتني الىل انظر  ( 765)  
  (766 ) (footnote 37 above), chap. Multilateral Treaties … See 

XXVII.3. 
مةةةن االتىلاقيةةةة، جيةةةوز للدولةةةة، يف حةةةدود    26مةةةن املةةةادة    2وفقةةةا  للىلقةةةرة   ( 767)  

تتةةديقها    لةةدى توقيعهةةا أو  معينةةة، لةةوغ إعةة ن مةةن هةةذا القبيةةل، وذلةةك فقةةط 
هإقرارهةةةةةا  الرمسةةةة  هلةةةةةا   موافقتهةةةةا عليهةةةةا أو  قبوهلةةةةا هلةةةةةا أو  لةةةةى هةةةةذه االتىلاقيةةةةةة أو ع 
 انضمامها إليها“.  أو 
هولنةةةدا  إيااليةةةا أو فنلنةةةدا أو أواململ ةةةة املتحةةةدة  م حظةةةات انظةةةر ( 768)  
 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chapالسةةويد ) أو

XXVII.3.) 
  (769 ) .Ibid. 
  (770 ) .Ibid. 
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ظةةةةةةةةةات“ مقرتنةةةةةةةةةة الىلةةةةةةةةةرع املعنةةةةةةةةةون  م حوا تنسةةةةةةةةةخها فقةةةةةةةةةط يف 
 لالعرتاضات ال  ُقدمت بشأهنا.

حتتج عليه أ  دولة من  ويُستخلز من هذا املثال الذ  ل (4)
اتىلاقيةة لزل أنةه يف تلةك احلالةة احملةددة، ول نهةا  يفالدول املتعاقةدة 

قةةات ليسةةت ا ةةتثنائية، الةة  تةةنز فيهةةا املعاهةةدة بوضةةوح علةةى األو 
ىلسةةةأية، ينبغةةة  اتبةةةاع نىلةةةس إلةةةدار اإلعةةة انت التالةةة  جيةةةوز فيهةةةا 

. وبذلك، ت ون التعليقات 3-2القواعد الواردة يف املبدأ التوجيه  
يقتضيه ا ت ف  ا الة بذلك احل م قابلة للتابيق، ما مراعاة ما

 .7-4-2احلال، للنسبة للمبدأ التوجيه  
 يةةةان ومةةةن البةةةديه  أن الةةةُنهج الةةة  حيةةةددها املبةةةدآن التوجيه (5)
مي ةةةةةةةن أن تنابةةةةةةةق أيضةةةةةةةا  علةةةةةةةى قبةةةةةةةول لةةةةةةةةوغ  2-3-2و 2-3-1

اإلع انت التىلسأية املتأ ر وعلى معارضته. غأ أن اللجنة ارأتت 
أنةةه لةةيس مةةن املىليةةد إثقةةال دليةةل املمار ةةة إبضةةافة مبةةادئ توجيهيةةة 

 تتناول هذه اجلوانب حتديدا .
 تعدي  اإل الن التف ريي 2-4-8

م تةةةند  ي يف اي وقةةة ، مةةةاجيةةةوز تعةةةدي  اإل ةةةالن التف ةةةري  
 اهدة  لى خالف  لك.املع

 التعليق 
، تشةةةةةة ل  2-1وفقةةةةةةا  للتعريةةةةةةف الةةةةةةوارد يف املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه    ( 1) 

اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية البسةةةةياة إيضةةةةةاحات ملعةةةةه أح ةةةةام املعاهةةةةةدة  
إلةةةدارها يف أ     لناةةةاق هةةةذه األح ةةةام. وهةةةذه اإلعةةة انت جيةةةوز  أو 

  ( 772) ى  ةةةة ف ذلةةةةك( تةةةةنز أح ةةةةام املعاهةةةةدة علةةةة  )مةةةةا ل   ( 771) وقةةةةت 
مينا تعةديلها   يوجد ما  . وبناء عليه، ال ( 773) ختضا لشرط أتكيدها  وال 

ل ي ن هناك نز يف املعاهدة يقض  بتقدمي التىلسأ   يف أ  وقت ما 
الةةةذ     8-4-2يشةةةأ إليةةه املبةةدأ التةةوجيه    يف وقةةت حمةةدد. وهةةذا مةةا 

)الوقةةةت الةةةذ  جيةةةوز فيةةةةه    4-4-2جيمةةةا بةةةني نةةةز املبةةةدأ التةةةوجيه   
)لةةةةةةوغ    7-4-2يه    ن تىلسةةةةةأ ( ونةةةةةةز املبةةةةةدأ التةةةةةةوج لةةةةةوغ إعةةةةةة 

 اإلع انت التىلسأية املتأ ر(. 
وبنةةاء علةةى ذلةةك، جيةةوز تعةةديل اإلعةة ن التىلسةةأ  البسةةيط  (2)

يف أ  وقةةةةت، رهنةةةةا  لألح ةةةةام املخالىلةةةةة الةةةة  قةةةةد تةةةةرد يف املعاهةةةةدة 
ها،  ةةواء كانةةت املعاهةدة حتةةدد الوقةةت الةذ  جيةةوز فيةةه إلةةدار نىلسة 

كانت تقيد لراحة إم انيةة تعةديل اإلعة انت  أو هذه اإلع انت
األ ةةةةأة احتمةةةةال حةةةةدوثها ضةةةةئيل ول ةةةةن التىلسةةةةأية، وهةةةةذه احلالةةةةة 

 جيوز من حيث املبدأ ا تبعادها. ال
 . وقليلة ه  األمثلة اجلليةة الة  توضةح هةذا املبةدأ التةوجيه (3)

ومةةا ذلةةك، مي ةةن اإلرةةارة إىل التعةةديل الةةذ  أد لتةةه امل سةةيك يف 
__________ 

 .4-4-2التوجيه   املبدأانظر  ( 771)  
 .7-4-2التوجيه   املبدأانظر  ( 772)  
 .6-4-2التوجيه   املبدأانظر  ( 773)  

االتىلاقيةةةة الدوليةةةة مةةةن  16 علةةةى إع هنةةةا املتعلةةةق لملةةةادة 1987عةةةام 
، 1979كةةةانون األول/ديسةةةمرب   17املؤر ةةةة  ملناهضةةةة أ ةةةذ الرهةةةائن،

 . (774)1987وهو اإلع ن الذ  ألدرته عند انضمامها يف عام 
األمثلةة املقن عةة، يبةدو املبةدأ التةوجيه  وعلى الرغم من ندرة  (4)
 ع انت التىلسأية نىلسه.نتيجة مناقية لتعريف اإل 2-4-8
نتت معاهدة من املعاهدات على  ومن البديه  أنه إذا ما (5)

جيةوز  يف أوقةات حمةددة، فة  جيوز إلدار إع ن تىلسةأ  إال أنه ال
اهةةةدة كانةةةت املع تعةةةديل هةةةذا اإلعةةة ن يف أوقةةةات أ ةةةرى. وإذا مةةةا

تعديل إع ن تىلسأ ، جيب  حتدد الزمن الذ  جيوز فيه إلدار أو
يقتضةةيه ا ةةت ف احلةةال، القواعةةد الواجبةةة  بةةق، مةةا مراعةةاة مةةاأن تا

ة التوغ املتأ ر هلذه اإلع انت، حسبما وردت يف التابيق يف حال
منظمة دولية،  ، وذلك إن اعتزمت دولة أو7-4-2املبدأ التوجيه   
جيوز  هذا القيد، تعديل إع ن تىلسأ   ابق  الللرغم من وجود 

حالةةةةةة عةةةةةدم اعةةةةةرتاض أ  مةةةةةن الةةةةةدول  يف إجةةةةةراء هةةةةةذا التعةةةةةديل إال
 املنظمات املتعاقدة األ رى. املتعاقدة أو

 سحب التحفظات واإل الانت التف ريية وتعديلها 2-5
 سحب التحفظات 2-5-1

التحفع تند املعاهدة  لى حكم خمالف، جيوز سحب  ما م 
املنظاةةةةةة  تفشةةةةرت  ل ةةةةةحبه موافقةةةةة الدولةةةةة او يف اي وقةةةة  وال

 التحفع.الدولية ال  قبل  
 التعليق 

 22مةن املةادة  1نةز الىلقةرة  1-5-2ي رر املبدأ التوجيه   (1)
 1الةةذ  يسةةتند بةةدوره إىل نةةز الىلقةةرة  1986مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 

، مضةةةةةيىلا  إليةةةةةه ذكةةةةةر 1969 مةةةةةن اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةا لعةةةةةام 22مةةةةن املةةةةةادة 
ت د هةذه األح ةام تواجةه أ  اعةرتاض أثنةاء  املنظمات الدولية. ول

 .(775)التحضأية األعمال
ول تثر مسألة  حب التحىلظات اهتمةام املقةررين ا الةني  (2)

يف فةةةرتة متةةةأ رة نسةةةبيا ، وكةةةان هةةةذا  املعنيةةةني بقةةةانون املعاهةةةدات إال
االهتمةةام حينةةذاك قلةةي  . فقةةد انتةةب اهتمةةام السةةيد بريةةريل والسةةأ 

خيتتةةةةا  هةةةةأش لوترل ةةةةت علةةةةى مسةةةةألة مقبوليةةةةة التحىلظةةةةات، ول
. وظةةةةةل (776) ةةةةحب التحىلظةةةةةات أ  مشةةةةروع مةةةةةادة ملسةةةةألة معيةةةةةار

__________ 
  (774 ) 5(footnote 37 above), chap. XVIII.Multilateral Treaties … . 
  (775 ) : 22Vienna Convention. Article  1969See also Pellet, “

Withdrawal of reservations and of objections to reservations”, in Corten 

and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … 

(footnote 30 above), vol. I, p. 573, para. 17. 
االنتبةةةةاه إىل بعةةةةز    توجيةةةه قةةةام بةةةةه السةةةةيد لوترل ةةةت هةةةةو   أقتةةةى مةةةةا  ( 776)  

 نةة حقةوق اإلنسةان بشةأن مسةألة إىل جل   1954املقرتحةات املقدمةة يف نيسةان/أبريل  
 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 152
 

 

حةةةةةةةني اقةةةةةةةرتح السةةةةةةةأ جأالةةةةةةةد  1956الوضةةةةةةةا كةةةةةةةذلك حةةةةةةةى عةةةةةةةام 
نتةت الىلقةرة  الةذ  40فيتزموريس، يف تقريره األول، مشةروع املةادة 

 يل   منه على ما 3
هةةذه  جيةوز  ةحب الةتحىلظ، بةرغم قبولةه، يف أ  وقةت إبرةعار رمسة . ويف 

 دولةةة متحىلظةةة تتةةبح ملزمةةة تلقائيةةا  أبن احلالةةة، فةةإن الدولةةة الةة  كانةةت  ةةابقا  
بةه، وحيةق هلةا، يف تتقيد تقيدا  تما  لحل م التعاهد  الذ  كان التحىلظ يتعلق 

 . (777)ألطراف األ رى للتقيد هبذا احل ماملقابل، أن تاالب ا

ول تناقش اللجنة هذا املشروع، غأ أن السةأ وىلةر  والةدوك،   (3)
ملعاهةةةةةدات، عةةةةةاد إىل نىلةةةةةس املىلهةةةةةوم يف  يف تقريةةةةةره األول عةةةةةن قةةةةةانون ا 

  ( 778) املعنةةون  إم انيةةة لةةوغ التحىلظةةات و ةةحبها“   17مشةةروع املةةادة  
  ةةةةحب الةةةةتحىلظ  والةةةةذ  ياةةةةرح مبةةةةدأ  احلةةةةق املالةةةةق ل ةةةةل دولةةةةة يف 
 .  ( 779) انىلراداي ، حى ولو قبلت هذا التحىلظ دول أ رى“ 

جيةةوز ل ةةل دولةةة لةةاغت حتىلظةةةا  أن تسةةحبه بتةةورة انىلراديةةة،  ةةحبا  كليةةةا   
ويةةةتم رفضةةةته.  جزئيةةةا ، يف أ  وقةةةت،  ةةةواء قبلتةةةه الةةةدول األ ةةةرى املعنيةةةة أو أو

اهةةةدة،  ةةحب الةةتحىلظ إب اةةةار كتةةايب يوجةةةه إىل وديةةا التةةة وك املتعلقةةة لملع
يوجد هذا الوديا، يوجَّه اإل اار إىل كةل دولةة مةن الةدول األطةراف يف  وإذا ل

 . (780)ال  حيق هلا أن تتبح أطرافا  فيها املعاهدة أو

ول يناقش هةذا املقةرتح يف جلسةة عامةة، غةأ أن جلنةة التةياغة، مةا 
ت تةةةف إبد ةةةال تعةةةدي ت كبةةةأة علةةةى  احتىلاظهةةةا بةةةروح الةةةنز، ل

اولت مضمونه أيضا  للتعديل، بيث ألبح مشروع لياغته، بل تن
أييت    حب التحىلظات“، ال لاجلديد، املختز كليا    19املادة  

 2سةةةحب، وإمنةةةا يتضةةةمن الىلقةةةرة علةةةى ذكةةةر إجةةةراءات اإل اةةةار لل
. وقةد اعتمةد هةذا املشةروع مةا إضةةافة (781)املختتةة ألثةر السةحب

حُيدل فيةه السةحب عبارة يف الىلقرة األوىل تنز على الوقت الذ  
 يف القراءة األوىل  22. ومبقتضى مشروع املادة (782)أثرا  قانونيا  

 
 (اتبع )  (  776احلاشية  ) 

التحىلظةةةةات علةةةةةى  العهةةةةةد ا ةةةةةاص بقةةةةةوق اإلنسةةةةةان“، وهةةةةة  مقرتحةةةةةات نتةةةةةت  
لةةراحة علةةى إم انيةةة  ةةحب الةةتحىلظ مبجةةرد توجيةةه إرةةعار إىل األمةةني العةةام لألمةةم  

، اجمللةةةد الثةةةان،  1954يةةةة  حول املتحةةةدة )انظةةةر تقريةةةره الثةةةان عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات يف  
 (. 9( من التعليق على املادة 5، الىلقرة ) 132و   131 ، ص A/CN.4/87الوثيقة  
. 116 ، ص.101/4A/CN، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة 1956حوليةةةةةةةةة  ( 777)  

واكتىلةةةةى السةةةةأ جأالةةةةد فيتزمةةةةوريس يف تعليقةةةةه علةةةةى هةةةةذا احل ةةةةم للقةةةةول إنةةةةه 
 (.101 قرة، الىل127 يستدع  ررحا  )املرجا نىلسه، ص ال
 .61و 60 ، ص.144/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1962حولية  ( 778)  
 .17( من التعليق على مشروع املادة  12، الىلقرة ) 66 ص   املرجا نىلسه،  ( 779)  
 .17مشروع املادة  من 6 ، الىلقرة61 ص املرجا نىلسه، ( 780)  
، اجمللةةةةةةد األول، 1962حوليةةةةةة علةةةةةى طلةةةةةب السةةةةةةيد لرتةةةةةوس ) بنةةةةةاء ( 781)  
 (.67، الىلقرة 234 ، ص1962حزيران/يونيه  19، 664ة لساجل
حزيران/يونيةةةه  25، 667، واجللسةةةة 71-69 الىلقةةةرات، املرجةةةا نىلسةةةه ( 782)  

 .75-73، الىلقرات 253 ، ص1962

 جيةوز  ةةحب الةتحىلظ يف أ  وقةةت، دون أن يسةتلزم  ةةحبه موافقةةة -1 
الةةةدول املعنيةةةة الةةةدول الةةة  قبلتةةةه. ويتةةةبح هةةةذا السةةةحب انفةةةذا  عنةةةدما تتسةةةلم 

 األ رى إرعارا  بذلك السحب.

 .(783)21وقف  راين أح ام املادة يف حالة  حب التحىلظ، يت -2 

مةةن ثةة ل دول    22ولةةدرت ردود الىلعةةل علةةى مشةةروع املةةادة   (4)
   ( 785) يل   ، وقد عدله املقرر ا اص على إثر ذلك مقرتحا  ما ( 784) فقط 
 إضىلاء طابا ت ميل  على احل م؛ - 
الةةةةنز علةةةةى قيةةةةام الوديةةةةا، إن ُوجةةةةد، لإل اةةةةار بسةةةةحب  - 

 التحىلظ؛
 .(786)مساح قبل أن يتبح السحب انفذا  إعااء فرتة  - 
وأثنةاء النظةر يف هةذه االقرتاحةات أكةد عضةوان مةن أعضةاء  (5)

ه ينتج اللجنة أنه عندما تتوغ الدولة حتىلظا  وتقبله دولة أ رى، فإن
بتأييةةد ضةةئيل  حيةةظ هةةذا الاةةرح إال . ول(787)عنةةه اتىلةةاق بةةني الاةةرفني

لرتةةةةوس والةةةة   وأيةةةةدت األغلبيةةةةة الىل ةةةةرة الةةةة  أعةةةةرب عنهةةةةا السةةةةيد
التحىلظات  تربم املعاهدة لتابق ب املها، وما مىلادها أنه  عادة ما

أعقةةةاب هةةةذه املناقشةةةة، عةةةةادت  . ويف(788)ا ةةةتثناء يُسةةةمح بةةةه“ إال
 واقا األمةر، يف لةيغة مغةايرة، إىل الىل ةرتني اللتةنيجلنة التياغة يف 

. وهةةةةذا هةةةةو (789)1962 عةةةةام مةةةةن نةةةةز 1ارةةةةتملت عليهمةةةةا الىلقةةةةرة 
__________ 

 21؛ واملةةادة 181 ، ص/5209A، اجمللةةد الثةان، الوثيقةةة 1962حوليةة  ( 783)  
   راين التحىلظات“. بتتعلق 
وىلةةةر  والةةةدوك عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات،  للسةةةأالرابةةةا  انظةةةر التقريةةةر ( 784)  

. وقةةةد 55 ، صAdd.1–2و A/CN.4/177، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 1965حوليةةةة 
ارأتت إ ةةرائيل أن اإل اةةار يتعةةني أن يةةتم عةةن طريةةق الوديةةا، يف حةةني أعربةةت 
الةةةةوالايت املتحةةةةدة األمري يةةةةة عةةةةن ارتياحهةةةةا  للةةةةنز علةةةةى أن ي ةةةةون  ةةةةحب 

‘“، سلم الدول املعنية األ رى إرةعارا  بةذلك السةحب’انفذا  عندما تتالتحىلظ 
أمةةا امل حظةةة الةة  أبةةدهتا اململ ةةة املتحةةدة ف انةةت تتعلةةق بتةةاريخ نىلةةاذ  ةةحب 

. 8-5-2( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  4الةةتحىلظ؛ وانظةةر أيضةةا  الىلقةةرة )
، 1966حوليةةةة ول طةةة ع علةةةى نةةةز م حظةةةات هةةةذه الةةةدول الةةةث ل، انظةةةر 

)الةةةوالايت املتحةةةدة(،  351 ، املرفةةةق، صA/6309/Rev.1، الوثيقةةةة اجمللةةةد الثةةةان
 )اململ ة املتحدة(. 344 (، وص14)إ رائيل، الىلقرة  295وص 
حوليةة    نز مشروع املادة الةذ  اقرتحةه والةدوك، انظةر  على  ل ط ع  ( 785)  

املرجةةةةةةةةةا   ، أو 56 ، ص Add.1–2و   A/CN.4/177، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة  1965
 . 43، الىلقرة  174 ، ص 1965حزيران/يونيه    11،  800األول، اجللسة  نىلسه، اجمللد 

( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى املبةةةةةةدأ 4انظةةةةةر بشةةةةةأن هةةةةةذه النقاةةةةةة الىلقةةةةةرة ) ( 786)  
 .8-5-2التوجيه  

السةةةيد فةةةردروس )وبتةةورة أقةةةل وضةةةوحا ( تعليةةةق السةةةيد  تعليةةةقانظةةر  ( 787)  
، 1965 حزيران/يونيةةةةةه 11، 800اجللسةةةةةة اجمللةةةةةد األول، ، 1965حوليةةةةةة أمةةةةةادو، 

 .60، الىلقرة 176، وص 49، الىلقرة 175 ص
 .50، الىلقرة 175 ، صاملرجا نىلسه ( 788)  
( أعةةةةةة ه؛ ول طةةةةةة ع علةةةةةةى الةةةةةةنز األول الةةةةةةذ  3) الىلقةةةةةةرةانظةةةةةةر  ( 789)  

اجللسة اجمللد األول، ، 1965حولية ، انظر 1965اعتمدته جلنة التياغة يف عام 
 .22، الىلقرة 272 ، ص1965حزيران/يونيه  29، 814



 153 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

وألةةةبح التةةيغة النهائيةةةة  (790)اعُتمةةةد يف هنايةةة املاةةاف الةةنز الةةذ 
 ) حب التحىلظات(  20ملشروع املادة 

يسةةةةةتلزم  ةةةةةحبه موافقةةةةةة  جيةةةةةوز  ةةةةةحب الةةةةةتحىلظ يف أ  وقةةةةةت، وال -1 
 ل تنز املعاهدة على   ف ذلك. بلت التحىلظ، ماالدولة ال  ق

عنةةةدما تتسةةةلم الةةةدول  يتةةةبح  ةةةحب الةةةتحىلظ انفةةةذ املىلعةةةول إال ال -2 
يُتىلةةق علةةى  ل تةةنز املعاهةةدة أو تعاقةةدة األ ةةرى إرةةعارا  بةةذلك السةةحب، مةةاامل

 .(791)  ف ذلك

وجاء التعليق على هذا احل م ت رارا  للتعليق على نز عام  (6)
التوضةةيح. وأعربةةت اللجنةةة فيةةه عةةن رأ   ء مةةن ، مةةا رةة (792)1962

مىلاده أنه  جيةب افةرتاض أن هاألطةراف يف املعاهةدة  ترغةب يف أن 
ل يةةدرو يف املعاهةةدة بنةةد  تتخلةةى الدولةةة املتحىلظةةة عةةن حتىلظهةةا، مةةا
 .(793)يىلرض قيودا  على  حب التحىلظات“

وأثنةةاء مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات، أُدرو نةةز  (7)
مةةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةةام  22 املةةادة هةةذا )الةةةذ  ألةةبح املةةادةمشةةروع 

للتىلالةةةةيل   ( دون تعةةةديل، بةةةةرغم أن عةةةدة تعةةةةدي ت متعلقةةةة1969
. غةةأ أنةةه اعتمةةدت إضةةافتان هامتةةان بنةةاء (794)كانةةت قةةد اقرُتحةةت
 على اقرتاح هنغاراي 

فةةةةأوال ، تقةةةةرر قيةةةةاس إجةةةةراءات  ةةةةحب االعرتاضةةةةات علةةةةى  - 
 ؛(795)التحىلظات نىلسهاالتحىلظات على إجراءات  حب 

__________ 
، 1965متوز/يوليةةةةةةةه  2، 816اجللسةةةةةةةة اجمللةةةةةةةد األول، ، 1965حوليةةةةةةةة  ( 790)  
اجمللةةةةةةةد األول )اجلةةةةةةةزء الثةةةةةةةان(، ، 1966حوليةةةةةةةة ، و60-56ات ، الىلقةةةةةةةر 284 ص

 .106، الىلقرة 327 ، ص1966متوز/يوليه  18، 892اجللسة 
؛ /1Rev./6309A، الوثيقةةةةةةة 209 ، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، ص1966حوليةةةةةةة  ( 791)  

من مشروع عام  22ذ  لين على نىلس املنوال هو املادة وكان النز املقابل ال
 (.162 ، صA/6009الوثيقة ، اجمللد الثان، 1965حولية ) 1965
 ( أع ه.3) الىلقرة انظر ( 792)  
، 209 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966حوليةةةةةةة  ( 793)  

 .20( من التعليق على مشروع املادة 1الىلقرة )
هةةةةذه التعةةةةدي ت والتعةةةةدي ت الىلرعيةةةةة يف   تةةةةوصقائمةةةةة ون انظةةةةر ( 794)  

Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), Report of the Committee of the Whole on its work 

at the first session of the Conference (A/CONF.39/14), pp. 141–142, 

paras. 205–211. 
ل ط ع علةى نةز التعةديل الةذ  تقةدمت بةه هنغةاراي، انظةر الوثيقةة   ( 795)  

A/CONF.39/L.18    الةة  ا ُتنسةةخت يف  Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 267  ؛ وخبتةوص املناقشةة
املتعلقةةةةةةةةةة هبةةةةةةةةةا، انظةةةةةةةةةر مناقشةةةةةةةةةات اجللسةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة احلاديةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةرة للمةةةةةةةةةؤمتر  

 Official Records of the United Nations( يف   1969نيسةةان/أبريل   30) 

Conference on the Law of Treaties, Second Session … 

(A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 332 above), pp. 36–38, paras. 14–41 . 

للةةةةةةةنز علةةةةةةةى  23إىل املةةةةةةةادة  4واثنيةةةةةةةا ، أضةةةةةةةيىلت الىلقةةةةةةةرة  - 
رتاضةةةةات( ينبغةةةة  أن يتخةةةةذ  ةةةحب التحىلظةةةةات )و ةةةةحب االع أن

 .(796)ر    كتابيا  
وانا قا  من املبدأ القائل أبنه  ما من  ةبب يةربر أن يىلةر د  ( 8) 

للمنظمةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةة وضةةةةةةةةةةا مغةةةةةةةةةاير لوضةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةدول يف جمةةةةةةةةةةال 
تتةةةةةر بةةةةةول رويةةةةةرت، يف تقريةةةةةره الرابةةةةةا عةةةةةن مسةةةةةألة التحىلظةةةةةات“، اق

بةةةةني اثنتةةةةني  أواملعاهةةةةدات املربمةةةةة بةةةةني الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة 
أكثةةر مةةن املنظمةةات الدوليةةة، علةةى تقةةدمي  مشةةاريا مةةواد تو ةةا  أو

مةةةةن اتىلاقيةةةةة عةةةةام  23إىل  19 ناةةةةاق القواعةةةةد الةةةةواردة يف املةةةةواد مةةةةن
الدوليةةةةةة أطرافةةةةةا   لتشةةةةةمل االتىلاقةةةةةات الةةةةة  ت ةةةةةون املنظمةةةةةات 1969

. (797)د يتمثل يف  تعدي ت حتريريةة طىليىلةة“فيها“، ما فارق وحي
الةة  اكتىلةةى املقةةرر ا ةةاص فيهةةا  22كةةان عليةةه أمةةر املةةادة  وهةةذا مةةا

الةة   23مةةن املةةادة  4إبضةةافة إرةةارة إىل املنظمةةات الدوليةةة، والىلقةةرة 
تمةةةةةةدت اللجنةةةةةةة هةةةةةةذه االقرتاحةةةةةةات دون . واع(798)اقتبسةةةةةةها حرفيةةةةةةا  

د ل  . ول(800)وأبقةةةةةةت عليهةةةةةةا يف القةةةةةراءة الثانيةةةةةةة (799)هلاتعةةةةةد أن يةةةةةةُ
مةةةةةةةؤمتر األمةةةةةةةم املتحةةةةةةةدة لقةةةةةةةانون املعاهةةةةةةةدات بةةةةةةةني الةةةةةةةدول   عليهةةةةةةةا

أ   1986فيمةةا بةةني املنظمةةات الدوليةةة لعةةام  واملنظمةةات الدوليةةة أو
 .(801)تعديل جوهر 

__________ 
( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ 2هةةةةذا التعةةةةديل، الىلقةةةةرة ) بشةةةةأن انظةةةةر،  ( 796)  

 .2-5-2التوجيه  
،  37و   36 ، ص .285/4A/CN  ، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1975حوليةةةةةةة   ( 797)  

 . 2( من التعليق العام على الىلرع  5( إىل ) 2الىلقرات من ) 
، اجمللةد الثةان  1976حوليةة  ، والتقرير ا امس، 38 املرجا نىلسه، ص ( 798)  

 .146 ، ص Add.1و   A/CN.4/290  )اجلزء األول(، الوثيقة 
حزيران/يونيةه    6،  1434  اجللسة  1977مناقشات اللجنة يف عام   انظر  ( 799)  

؛ واجللسةةةة  34-30، الىلقةةةرات  101و   100 ، اجمللةةةد األول، ص 1977حوليةةةة    ، 1977
؛ واجللسةةة  2و   1، الىلقةةرتن  103 ، املرجةةا نىلسةةه، ص 1977حزيران/يونيةةه    7،  1435
؛  16-12، الىلقةةةةةرات  195و   194 املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، ص ،  1977متوز/يوليةةةةةه    1،  1451
املرجةةةا  ،  اللجنةةةة إىل اجلمعيةةةة العامةةةة عةةةن أعمةةةال دورهتةةةا التا ةةةعة والعشةةةرين وتقريةةةر  

 . 115و   114 ، ص نىلسه، اجمللد الثان )اجلزء الثان( 
تبةةةةةةد الةةةةةةدول واملنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة أ  م حظةةةةةةات بشةةةةةةأن هةةةةةةذه  ل ( 800)  

، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء  1981حوليةةة   رت األح ةةام. انظةةر التقريةةر العارةةر للسةةيد رويةة 
؛ ومناقشةةةات اللجنةةةة لعةةةام 64و   63 ، ص Add.1و   A/CN.4/341  األول(، الوثيقةةةة 

، املرجةةةةةةةا نىلسةةةةةةةه، اجمللةةةةةةةد األول، 1981أاير/مةةةةةةةايو  15، 1652  اجللسةةةةةةةة 1981
، املرجا نىلسه، 1981متوز/يوليه    16،  1692؛ واجللسة 29-27، الىلقرات  54 ص
إىل اجلمعيةةةةةةة العامةةةةةةة عةةةةةةن  ؛ وتقريةةةةةةر اللجنةةةةةةة41-38، الىلقةةةةةةرات 265و 264 ص

، املرجةةةةا نىلسةةةةه، اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء الثةةةةان( الثالثةةةةة والث ثةةةةني،  أعمةةةةال دورهتةةةةا
الرابعة والث ثني،  رهتاإىل اجلمعية العامة عن أعمال دو  ؛ وتقرير اللجنة140 ص

 .37 ، ص، اجمللد الثان )اجلزء الثان( 1982حولية  
  (801 ) Official Records of the United Nations Conference on See 

the Law of Treaties between States and International Organizations or  

between International Organizations … (A/CONF.129/16) (footnote 

635 above), 5th plenary meeting, 18 March 1986, p. 14, paras. 62–63. 
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النحو املذكور أع ه أن ويتضح من األح ام املعتمدة على   (9)
ىلراد . وبذلك ُوضةا حةد للخة ف الةذ   حب التحىلظ عمل ان

قةةةه طةةةوي   بشةةةأن الاةةةابا القةةةانون للسةةةحب  هةةةل  ةةةحب رةةغل الىل
مةةةن  1ا وختتةةةار الىلقةةةرة (802)عمةةةل اتىلةةةاق  الةةةتحىلظ قةةةرار انىلةةةراد  أم

، عن حق، املوقف 1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام     22املادة  
ى ذكةةةرت اللجنةةةة يف التعليةةةق علةةة  املةةةوقىلني. وكمةةةا األول مةةةن هةةةذين

  (803)مشاريا املواد املعتمدة يف القراءة األوىل
لقةةةد ذهةةةب الةةةبعز أحيةةةاان  إىل القةةةول أبن الةةةتحىلظ إذا قبلتةةةه دولةةةة أ ةةةرى  
مي ةةةةن  ةةةةحبه دون موافقةةةةة هةةةةذه األ ةةةةأة، ألن قبةةةةول الةةةةتحىلظ ينشةةةةئ بةةةةني  ال

ة كل منهما. غأ أن اللجنة تىلضةل مي ن تعديله بدون موافق الدولتني نظاما  ال
دولةةة املتحىلظةةة، إذا   مبقتضةةاها ينبغة  السةةماح يف مجيةةا األحةوال للالقاعةدة الةة 

كانت تلك ه  نيتها، أبن توجه موقىلها حنةو التقيةد ال امةل أبح ةام املعاهةدة 
 .(804)للتيغة ال  اعتمدت هبا

وال يةةزال هةةذا هةةو رأ  اللجنةةة، فةةالتحىلظ ب ةةم تعريىلةةه هةةو  (10)
املنظمات الدولية ، حى وإن كان إبم ان الدول و (805)انىلراد فعل 

رز، عةةةة  ن طريةةةةق االتىلةةةةاق، نتةةةةائج مماثلةةةةة للنتةةةةائج الةةةة  حتققهةةةةا أن حتةةةةُ
؛ غةةأ أن ا تيةةار أ ةةلوب الةةتحىلظ يسةةتلزم حتديةةدا ، (806)التحىلظةةات

 ء انىلراد .وعلى النقيز، اللجوء إىل إجرا
ورمبةا مي ةةن االعةةرتاض علةةى هةةذا الاةةرح للقةةول إن الةةتحىلظ  (11)

ي ون منتولةا  لةراحة  يف  ية والمنظمة دول الذ  تتوغه دولة أو
مةن  20مةادة حيدل آاثره، وفقا  لل املعاهدة على إم انية إلداره ال

جتةاه األطةراف الة  قبلتةه، ولةو قبةوال  ضةمنيا . غةأ  اتىلاقي  فيينةا، إال
جيعلةةه  ذإ -يعةةدل طبيعةةة الةةتحىلظ  ن هةةذا القبةةول، مةةن انحيةةة، الأ

ومن انحية أ ةرى،  ،ستق   انفذا  ل ن التحىلظ يظل فع   انىلراداي  م
يراعةة  أويةةة  وعلةةى األ ةةز، يتسةةم هةةذا املناةةق بشةة لية مىلرطةةة وال

فيةةةةةه متةةةةةلحة املعاهةةةةةدة  احلةةةةةد مةةةةةن عةةةةةدد التحىلظةةةةةات ونااقهةةةةةا ملةةةةةا
املةةةوقعني علةةةةى معاهةةةدة متعةةةةددة ، فةةةةإن (807)لةةةوحظ ووحةةةدهتا. وكمةةةةا
ينتظةةةرون، مبةةةدئيا ، أن تُقبةةةل هةةةذه املعاهةةةدة ب املهةةةةا،  األطةةةراف ال
رةةةرا   األقةةةل افةةةرتاض مىلةةةاده أن التحىلظةةةات ليسةةةت إال ويوجةةةد علةةةى

 عةةةن بةةد منةةه ل نةةه رةةر أي ةةف لةةه املتعاقةةدون اآل ةةرون. وفضةة    ال
بد من اإلرارة إىل أن  حب التحىلظات، وإن كانةت مثةة  هذا، ال

__________ 
 ,Les Imbertهةةةذا ا ةةة ف الىلقهةةة      بشةةةأن   انظةةةر، بتةةةىلة  الةةةة،  ( 802)  

réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 288, or Horn, 

Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), 

pp. 223–224, and the references cited  ول طة ع علةى تعليةق حنةُّ  جانبةا  بشةأن .
 .( أع ه 5، انظر الىلقرة ) 22هذا ا  ف أثناء األعمال التحضأية املتعلقة لملادة 

 ( أع ه.3) الىلقرة انظر ( 803)  
، 182و 181 ص، /5209A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1962حوليةةةةةةة  ( 804)  

 .22 ( من التعليق على املادة1الىلقرة )
 .1-1)د(، من اتىلاقي  فيينا واملبدأ التوجيه   1، الىلقرة  2 املادة انظر  ( 805)  
 والتعليق عليه. 1-7-1انظر املبدأ التوجيه   ( 806)  
 ( أع ه.5انظر الىلقرة ) ( 807)  

حيةةدل مالقةةا  أن ي ةةون  ، ال(808) ةةام تنظمةةه يف بعةةز األحيةةانأح
 .(809)حمظورا  مبوجب املعاهدة

سةةحب االنىلةةراد  للتحىلظةةات  لةةك، يبةةدو أن ال وعةة وة علةةى ذ  ( 12) 
املنظمةةات    و أ يشةةر أ  مةةن الةةدول   يثةةر قةةط أيةةة لةةعولت معينةةة، ول  ل 

إىل أ     ( 810) للتحىلظةات الدولية ال  ردت على ا تبيان اللجنة املتعلةق  
االعةةةرتاف بةةةق السةةحب هةةةذا يتىلةةق أيضةةةا  مةةةا  و مشةةاكل هبةةةذا التةةدد.  

قة بسحب التحىلظةات، وهة   نز وروح البنود التعاهدية الترحية املتعل 
  ( 811) 22مةةةةن املةةةةادة    1بنةةةةود إمةةةةا تتشةةةةابه يف لةةةةيغتها مةةةةا لةةةةيغة الىلقةةةةرة  

ترمةةة  إىل تشةةةجيا  ةةةحب التحىلظةةةات بةةةّث الةةةدول علةةةى  ةةةحبها   أو 
فتئةةةةت   نىلةةةةس االجتةةةاه، مةةةةا  . ويف ( 812) حةةةةت الظةةةروف بةةةةذلك“  مةةةى مس 

املنظمةةةات الدوليةةةة وهيئةةةات رلةةةد معاهةةةدات حقةةةوق اإلنسةةةان تتةةةدر  
ث الدول على  حب التحىلظةات الة  ألةدرهتا  توليات ترم  إىل ح 

 . ( 813) عند االنضمام إليها  عند التتديق على تلك املعاهدات أو 
ظ  يف أ  وتربر هذه األهداف أيضةا  جةواز  ةحب الةتحىل (13)

يعةين جةةواز  ةةحبه حةى قبةةل د ةول املعاهةةدة حيةةز  ، ممةةا(814)وقةت“
__________ 

 .8-5-2و 7-5-2انظر التعليق على املبدأين التوجيهيني  ( 808)  
  (809 ) obiezioni a See L. Migliorino, “La revoca di riserve e di 

riserve”, Rivista di diritto internazionale, vol. 75 (1992), p. 319. 
أعة ه. وعلةى وجةه ا تةوص، يف اال ةتبيان املوجةه    39انظر احلارية   ( 810)  

 املتعلقةةةةةةةةةةةة   1-2-6-1و   2-6-1و   1-6-1و   6-1إىل الةةةةةةةةةةدول، انظةةةةةةةةةةر األ ةةةةةةةةةةئلة  
 حب التحىلظات.بس
 ,Imbertتلةك الة   ةاقها هةورن   انظر األمثلة ال   اقها أمبأ أو ( 811)  

Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 287, 

footnote 19, or Horn, Reservations and Interpretative Declarations … 

(footnote 25 above), p. 437, footnote 1 ،وانظةر أيضةا ، علةى  ةبيل املثةال .
 28املؤر ةةةةة االتىلاقيةةةةة ا الةةةةة بوضةةةةا ال جئةةةةني، مةةةةن  42مةةةةن املةةةةادة  2الىلقةةةةرة 

املؤر ةة اتىلاقيةة اجلةرف القةار ، من  12من املادة  1الىلقرة  ؛ أو1951متوز/يوليه 
االتىلاقية األوروبية بشةأن من  26من املادة  3الىلقرة  ؛ أو1958نيسان/أبريل  29

البنةةد النمةةوذج   ؛ أو1955كةةانون األول/ديسةةمرب   13املؤر ةةة  ،ألجانةةبإقامةةة ا
الةةوارد ضةةمن  البنةةود ا تاميةةة النموذجيةةة“ املنتةةوص  1962جمللةةس أورول لعةةام 

 (.CM (62) 148, 13 July 1962, pp. 6 and 10عليها يف مذكرة األمانة العامة )
اتىلاقيةة مةةنح مةةن  167مةن املةادة  4انظةر، علةى  ةةبيل املثةال، الىلقةةرة  ( 812)  

 5املؤر ةةةة بةةةراءات اال ةةةرتاع األوروبيةةةة )االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة لةةةرباءات اال ةةةرتاع(، 
التةةةةك املةةةةنقّ ح )وقةةةةد أُلغةةةة  هةةةةذا احل ةةةةم بوا ةةةةاة  1973تشةةةةرين األول/أكتةةةةوبر 

(، 2000الثةةان/نوفمرب  تشةةرين 29ل تىلاقيةةة األوروبيةةة لةةرباءات اال ةةرتاع، املةةؤر  
 Imbert, Lesتلةةك الةة   ةةاقها هةةورن   ها أمبةةأ أوواألمثلةةة األ ةةرى الةة   ةةاق

réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 287, 

footnote 20, or Horn, Reservations and Interpretative Declarations … 

(footnote 25 above), p. 437, footnote 2. 
 .3-5-2على املبدأ التوجيه   انظر األمثلة املذكورة يف التعليق ( 813)  
من األوقات املىلضلة لسحب التحىلظات وقت   فة الدول ب ل  ( 814)  

أتكيةةد، ألنةةه يف هةةذا التةةاريخ مي ةةن للدولةةة املسةةتقلة حةةديثا  أن تعةةرب عةةن نيتهةةا 
مةةن  20مةةن املةةادة  1عةةدم اإلبقةةاء علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف )انظةةر الىلقةةرة 

يل املمار ة احلالة يعاجلها اجلزء ا امس من دل(. وهذه 1978اتىلاقية فيينا لعام 
 املختز ملتأ التحىلظات يف حالة   فة الدول.
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ن ، بيد أ(815)النىلاذ جتاه دولة تسحب حتىلظا  لاغته يف وقت  ابق
 .(816)ة ليست على علم بالة   فيها ذلك فع   اللجن
وال يبةةةدو أن مثةةةة مةةةن جيةةةادل يف الاةةةابا الةةةذ  ألةةةبح اليةةةوم  (14)

 22مةةةن املةةةادة  1طابعةةةا  عرفيةةةا  للقواعةةةد املنتةةةوص عليهةةةا يف الىلقةةةرة 
 1986و 1969مةةن اتىلةاقي  فيينةا لعةةام   23مةن املةادة  4الىلقةرة  ويف

، وهةةةو طةةةابا ماةةةابق (817)1-5-2  واملستنسةةةخة يف املبةةةدأ التةةةوجيه
 .(818)حاليا  للممار ة املتبعة 
__________ 

نتةةةت علةةةى هةةةذا االحتمةةةال لةةةراحة األح ةةةام ا تاميةةةة ل ةةةل مةةةن  ( 815)  
املتتةةةل  ، وبروتوكوهلةةةا اإلضةةةايفاتىلاقيةةةة التسةةةهي ت اجلمركيةةةة املتعلقةةةة للسةةةياحة

 ةتأاد االتىلاقيةة اجلمركيةة املتعلقةة لالو ، ل تأاد واثئق ومةواد الدعايةة السةياحية
؛ انظةر 1954حزيران/يونيةه  4، املؤر ة مجيعهةا املؤقت للمركبات الاُرقية ا الة

. 2، الىلقرة 105 ، املرفق الثان، صA/5687، اجمللد الثان، الوثيقة 1965حولية 
عنةةد  ومثةةة أمثلةةة عديةةدة علةةى احلالةةة الةة  تقةةوم فيهةةا الدولةةة الةة  ألةةدرت حتىلظةةا  

عنةةه بعةةد التوضةةيحات الةة  تقةةدمها هلةةا أطةةراف  التوقيةةا علةةى املعاهةةدة للعةةدول
 ,Hornيقةةدمها هلةةا الوديةةا )انظةةر األمثلةةة الةة   ةةاقها هةةورن   موقعةةة أ ةةرى أو

Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), 

pp. 345–346التحىلظةةةةةات لملعةةةةةه يتعلةةةةةق هنةةةةةا بسةةةةةحب  (؛ غةةةةةأ أن األمةةةةةر ال
 .2-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  8( و)7الىلقرتني )الدقيق  انظر 

حبت فيهةةةا   ( 816)   مي ةةةن، مةةةن جهةةةة أ ةةةرى،  ةةةوق عةةةدة أمثلةةةة حلةةةاالت  ةةةُ
التحىلظةةات بعةةد لةةوغها بىلةةرتة وجيةةزة. انظةةر، علةةى  ةةبيل املثةةال، جةةواب إ ةةتونيا  

  1992متوز/يوليةه   28ت يف  من ا ةتبيان اللجنةة  لقةد رُفعة   1-2-6-1على السؤال  
الةة  قرنةةت هبةةا إ ةةتونيا قبوهلةةا للمرفقةةات مةةن الثالةةث إىل ا ةةامس ل تىلاقيةةة    القيةةود 

بتيغتها املعدَّلة ) )اتىلاقية ماربول(    1973الدولية ملنا التلول الناجم عن السىلن،  
كةةانون األول/ديسةةةمرب    16( الةة  انضةةم إليهةةةا هةةذا البلةةد يف  1978بربوتوكةةول عةةام 

تبةةةةني هلةةةةذا البلةةةةد أن بو ةةةةعه أن يلتةةةةزم   جةةةةاء رفةةةةا هةةةةذه القيةةةةود مبجةةةةرد مةةةةا ، و 1991
للشةةةةروط املنتةةةةوص عليهةةةةا يف هةةةةذه التةةةة وك. وذكةةةةرت اململ ةةةةة املتحةةةةدة مةةةةن  

االتىلةةةةاق املنشةةةةئ ملتةةةةرف التنميةةةةة للبلةةةةدان جهتهةةةةا أهنةةةةا  ةةةةحبت حتىلظةةةةا  علةةةةى  
ة   ثةة ، وذلةةك أبثةةر رجعةة  يعةةود إىل تريةةخ التتةةديق وبعةةد ث 1959لعةةام    األمري يةةة

 . أع ه 39وخبتوص اال تبيان، انظر احلارية أرهر من لوغ التحىلظ.  
  (817 ) (footnote 809” …See Migliorino, “La revoca di riserve  

above), pp. 320–321, or Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” 

(footnote 27 above), p. 313; see also Pellet, “1969 Vienna Convention. 

Article 22: Withdrawal of reservations and of objections to reservations”, 

in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of 

Treaties … (footnote 30 above), pp. 574–575, paras. 22–25, and Pellet 

and Schabas, “1969 Vienna Convention. Article 23: Procedure regarding 

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the 

Law of Treaties … (footnote 30 above), p. 596, para. 7. 
  (818 ) General … -Summary of Practice of the SecretarySee the 

(footnote 75 above), p. 64, para. 216  وأرةارت الةدول القليلةة الة  قةدمت .
توضةيحات هبةةذا التةدد يف ردودهةةا علةى اال ةةتبيان املتعلةق للتحىلظةةات )السةةؤال  

( إىل أن كةةةةةةل حالةةةةةةة مةةةةةةن حةةةةةةاالت  ةةةةةةحب التحىلظةةةةةةات جةةةةةةاءت يف  1-6-2-1
  أعقةةاب تعةةديل لقانوهنةةا الةةدا ل  )إ ةةرائيل والةةدامنرك والسةةويد و ويسةةرا وكولومبيةةا 

إعةةةةةةادة تقيةةةةةةيم ملتةةةةةةاحلها   الايت املتحةةةةةةدة األمري يةةةةةةة( أو مل ةةةةةةة املتحةةةةةةدة والةةةةةةو وامل 
 Jean-François Flauss, “Note)إ ةرائيل(. انظةر بشةأن دوافةا  ةحب الةتحىلظ   

sur le retrait par la France des réserves aux traités internationaux”, AFDI, 

vol. 32 (1986), pp. 860–861  .  أع ه   39وخبتوص اال تبيان، انظر احلارية . 

وال تثةةأ التةةيغة املعتمةةدة أ  انتقةةادات تةةذكر، بةةرغم أن العبةةارة   (15)
تةنز املعاهةدة علةى   األوىل رمبا ت ون غأ موفقة بعز الش ء ) مةا ل 

ح ةةم اةةالف“(. فهةةذا التوضةةيح الةةذ  كةةان واردا  يف املشةةروع ا تةةام   
أدرجةةةةةه املقةةةةةرر   قةةةةةد   ، ( 819) 1962س يف مشةةةةةروع عةةةةةام  للجنةةةةةة، ول ةةةةةن لةةةةةي 

اص، السةةةةةةأ وىلةةةةةةر  والةةةةةةدوك، يف أعقةةةةةةاب م حظةةةةةةات قةةةةةةدمتها  ا ةةةةةة 
، وأيدتةه جلنةة التةياغة يف الةدورة السةابعة عشةرة يف عةةام  ( 820) احل ومةات 

. وغةةةةين عةةةةن البيةةةةان أن معظةةةةم أح ةةةةام اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا وكةةةةل  ( 821) 1965
،  وطةوع    طابا ت ميل    القواعد ذات الاابا اإلجرائ  الواردة فيهما هلا 

ل تنز املعاهدة على ح ةم اةالف“.   ما   نابق  وجيب أن يىلهم أهنا ت 
وينابةةق هةةةذا لألحةةرى علةةةى دليةةةل املمار ةةة. ومةةةن هةةذا املنظةةةور، يبةةةدو  

زائدا  عن احلاجة، بيةد أن    22من املادة    1التوضيح الذ  تبدأ به الىلقرة  
لتةةيغة املعتمةةدة يف  يشةة ل  ةةببا  كافيةةا  لتعةةديل ا  اللجنةةة تةةرى أن هةةذا ال 

 . 1986يها يف عام  وال  أبق  عل   1969عام  
 شك  ال حب 2-5-2

 جيب ان يصاغ سحب التحفع تتايةا. 
 التعليق 

مةةةةن    23مةةةةن املةةةةادة    4ي ةةةةرر املبةةةةدأ التةةةةوجيه  أح ةةةةام الىلقةةةةرة   ( 1) 
  كلتةةةةا الةةةة  تةةةةرد بةةةةنىلس التةةةةيغة يف    1986و   1969اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا لعةةةةام   

 االتىلاقيتني. 
الةةة  اعتمةةةةدهتا    17مةةةن مشةةةروع املةةةادة    6نةةةت الىلقةةةرة  وبينمةةةا كا  ( 2) 

يف القةراءة األوىل تشةرتط أن يةتم  ةحب الةتحىلظ    1962 اللجنة يف عام 
يتنةةاول رةةة ل   ل   ( 823) 1966، فةةإن مشةةةروع عةةام  ( 822)  إبرةةعار  اةة “ 

السةةةةةةحب. وقةةةةةةدمت عةةةةةةدة دول اقرتاحةةةةةةات إلعةةةةةةادة رةةةةةةرط اإلرةةةةةةعار  
هاملةةادة    18ادة  بغيةةة أن ي ةةون هةةذا احل ةةم  متوائمةةا  مةةا املةة   ( 824) ا اةة  

  الةةة  تةةةنز علةةةى أن  1969يف الةةةنز النهةةةائ  التىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام    23
__________ 

 ( أع ه.5( و)3انظر الىلقرتني ) ( 819)  
، اجمللةد الثةان،  1965حوليةة  انظر التقرير الرابا عن قانون املعاهةدات،   ( 820)  

؛ وانظر أيضا  املرجا نىلسه، اجمللةد  56و  55 ، ص Add.1–2و  A/CN.4/177الوثيقة 
 .45، الىلقرة  174 ، ص 1965حزيران/يونيه    11،  800األول، اجللسة 

، 272 ، ص1965حزيران/يونيةةةةةه  29، 814نىلسةةةةةه، اجللسةةةةةة املرجةةةةةا  ( 821)  
 .22الىلقرة 
؛ وانظةةر 61 ، ص.144/4A/CN، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة 1962حوليةةة  ( 822)  

 .1-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  5أيضا  الىلقرة )
، /1Rev./6309A، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1966حوليةةةةةةةةةة انظةةةةةةةةةر  ( 823)  
 .187-177 ص
  .4L./1C./39A/CONFالتعةةدي ت الةة  اقرتحتهةةا فنلنةةدا والنمسةةا )   انظةةر  ( 824)  
  ( والةةةةةةةةوالايت A/CONF.39/L.17و   A/CONF.39/C.1/L.178(، وهنغةةةةةةةةاراي ) Add.1و 

 Official(، وهةةةةةةة  مستنسةةةةةةةخة يف   A/CONF.39/C.1/L.171املتحةةةةةةةدة األمري يةةةةةةةة ) 
Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and 

Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), documents 

of the Committee of the Whole, pp. 152–153 and 287. 
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يتةةةاغ الةةةتحىلظ والقبةةةةول التةةةريح للةةةتحىلظ واالعةةةةرتاض علةةةى الةةةةتحىلظ  
ولئن كةان السةيد اي ةني يةرى أن هةذا يعةين إدراو  رةرط    . ( 825) كتابة “ 
،  ( 826) داعةة  لةةه يف إجةةراءات ينبغةة  تسةةهيلها قةةدر اإلم ةةان“  إضةةايف ال 
يف املةادة   التوضةيح ال   هةذا ، وتقةرر إدراو  ( 827) مةد لإلمجةاع بةدأ اعت فإن امل 

 اإلجةةةةةةةةراءات املتعلقةةةةةةةةة   ل املختتةةةةةةةةة    23نىلسةةةةةةةةها بةةةةةةةةل يف املةةةةةةةةادة    20
قةةةةد نُقلةةةةت هةةةةذه املةةةةادة إىل هنايةةةةة الىلةةةةرع  للتحىلظةةةةات“ بتةةةةىلة عامةةةةة، و 

 . ( 828) اجلديدة هذه   4بسبب إدراو الىلقرة  
عنةدما أكةد، أثنةاء  رك فيه أن السيد اي ني كان حمقةا    ومما ال  (3)

، أن إجةةةةةراءات  1969نون املعاهةةةةةدات لعةةةةةام  مةةةةةؤمتر األمةةةةةم املتحةةةةةدة لقةةةةةا 
، غةةأ أنةةه ينبغةة  عةةدم  ( 829) السةةحب  ينبغةة  تسةةهيلها قةةدر اإلم ةةان“ 

غةةة يف تتةةوير العةةبء النةةاجم عةةن ارةةرتاط الشةة ل ال تةةايب للنسةةبة  املبال 
  للدولة الساحبة للةتحىلظ. ولإلضةافة إىل ذلةك، ورغةم أن قاعةدة تنةاظر 

، فإنةةةه مةةةن غةةةأ  ( 830) األرةةة ال ليسةةةت مبةةةدأ مالقةةةا  يف القةةةانون الةةةدويل 
امل ئم أن يُلغ ى، مبجرد إع ن رىلو ، حتىلظ يعد ارةرتاط تقدميةه كتابةة   

. فالسةةةماح بةةةذلك مي ةةةن أن يولةةةد لبسةةةا  كبةةةأا   ( 831) تاالةةةه رةةةبهة  ال أمةةةرا   
الةةنز ال تةةايب    تتسةةلم للنسةبة للةةدول واملنظمةةات املتعاقةةدة األ ةةرى الةة   

 . ( 832) تنبَّه للضرورة إىل  حبه  ال لتحىلظ ول ن  ل 
إال أن اللجنة تساءلت عما إذا كةان جيةوز أن ي ةون  ةحب   (4)

 ى غأ  حبه الرمس . التحىلظ ضمنيا  وأن ينتج عن ظروف أ ر 
الحظ رودا، أن   حب التحىلظ ه...   ومن املؤكد، كما (5)
ب إذا كةان جية  . غأ أنه يظل هناك  ؤال حول مةا(833)يىلرتض“ ال

املنظمةة  م هبةا الدولةة أوالتتةرفات الة  تقةو  اعتبار بعز األفعال أو
 الدولية مبثابة  حب للتحىلظ.

ن إبةةةةرام نىلةةةةةس رةةةةك فيةةةةةه أ وعلةةةةى  ةةةةةبيل املثةةةةال، فممةةةةةا ال (6)
األطةةراف معاهةةةدة الحقةةة تتضةةةمن أح امةةةا  ماابقةةة لألح ةةةام الةةة   

يقةم بةذلك  كان أحةد األطةراف قةد ألةدر بشةأهنا حتىلظةا ، ول نةه ل
مةةا يتتةةل لملعاهةةدة الثانيةةة، ي ةةون لةةه عمليةةا  نىلةةس األثةةر املرتتةةب في

__________ 
 Official)هنغةةةاراي( يةةةرد يف      ةةةيغو   -بيةةةان أدلةةةت بةةةه السةةةيدة بوكةةةور   ( 825)  

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, 

Second Session …(A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 332 above), p. 36, 

para. 13 . 
  (826 ) 39, para. 38, p. Ibid.. 
  (827 ) 41, para. Ibid.. 
  (828 ) –10, paras. 159, p. 1969May  19th plenary meeting, 29, Ibid.

13. See Ruda, “Reservations to treaties” (footnote 56 above), p. 194. 
 أع ه. 826انظر احلارية  ( 829)  
 .4-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  6انظر الىلقرة ) ( 830)  
 .1-1-2انظر املبدأ التوجيه   ( 831)  
 Ruda, “Reservations to treaties” (footnoteانظةر هبةذا الشةأن   ( 832)  

56 above), pp. 195–196.. 
  (833 ) 196, p. Ibid.. 

مي ن إن ار أن هذا  . غأ أنه ال(834)على  حب التحىلظ األلل 
اللتةةةزام الواقةةةا مبوجبةةةه علةةةى عةةةاتق الدولةةةة الةةة  لةةةك مسةةةتقل وأن ا

حتىلظةةةت علةةةى املعاهةةةدة األوىل هةةةو التةةةزام ينشةةةأ عةةةن التةةةك الثةةةان 
نضمت إىل التةك األول دولةة غةأ عن التك األول، وأنه إذا ا ال

طرف يف املعاهدة الثانية، مةث  ، فةإن الةتحىلظ حيةدل كامةل أثةره يف 
 ع قة هذه الدولة ما الدولة املتحىلظة.

ولملثل، فإن عدم أتكيد التحىلظ لدى التوقيا عنةد إعةراب  (7)
مي ةةةن  ال (835)الدولةةةة النهةةةائ  عةةةن موافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام لملعاهةةةدة

التحىلظ قد  لين“ فعة  ،  بة  حب للتحىلظ  إن هذااعتباره مبثا
. وكةةةل (836)غةةةأ أن عةةةدم أتكيةةةده رمسيةةةا  مينةةةا اعتبةةةاره قةةةد  لةةةدر“

يف األمةةةر أن الدولةةةة املتحىلظةةةة ختلةةةت عنةةةه بعةةةد مةةةرور وقةةةت مةةةن  مةةةا
اإلقةةةةةرار الرمسةةةةة   التىل ةةةةةأ بةةةةةني تريةةةةةخ التوقيةةةةةا وتريةةةةةخ التتةةةةةديق أو

 املوافقة.  القبول أو أو
دا  إىل أن الةةةتحىلظ قةةةائم اال ةةةتدالل ا ةةةتناوقةةةد رُفةةةز هةةةذا  (8)

الواقعةة يتعني مراعاته لتقييم ناةاق االلتزامةات  حى قبل أتكيده، إذ
من  18على عاتق الدولة )أو املنظمة الدولية( املوقعة مبقتضى املادة  

، فةإن  القبةول التةريح 23مةن املةادة  3اتىلاقي  فيينا؛ ووفقا  للىلقرة 
حيتاو هو نىلسه إىل أتكيد إذا أبد   الاالعرتاض عليه  للتحىلظ أو
الوقةةةةت ذاتةةةةه، يؤكةةةةد املؤلةةةةف  . ويف(837)هةةةةذا الةةةةتحىلظ“ قبةةةةل أتكيةةةةد

ه أنةةه  يف حةةال عةدم جتديةةد الةةتحىلظ هأتكيةده ،  ةةواء بتةةورة نىلسة 
ينشةةةأ أ  تغيةةةأ،  ةةةواء للنسةةةبة للدولةةةة  غةةةأ لةةةرحية، ال لةةةرحية أو

ا إىل يف ع قاهتةةةا مةةةا األطةةةراف األ ةةةرى، ألهنةةة  املتحىلظةةةة نىلسةةةها أو
ت ن ملتزمة لملعاهدة. وعلةى الع ةس مةن ذلةك، إذا  ذلك احلني ل

حب الةةةةتحىلظ بعةةةةد إيةةةةداع وثيقةةةةة ا االنضةةةةمام، فةةةةإن  لتتةةةةديق أو ةةةةُ
التزامةةةات الدولةةةة املتحىلظةةةة تزيةةةد بقةةةدر الةةةتحىلظ، ومي ةةةن أن تتةةةبح 
هذه الدولة ملتزمة لملعاهةدة للمةرة األوىل جتةاه بعةز األطةراف الة   

فةةإن  ةحب الةةتحىلظ  ،حتىلظهةةا. وللتةايلاعرتضةةت علةى  كانةت قةد
يعدل تابيق املعاهدة على النحو املذكور، يف حني أن عدم أتكيده 

__________ 
 Flauss, “Note sur le retrait par la France desا الشأن  انظر هبذ ( 834)  

réserves …” (footnote 818 above), pp. 857–858, but see also 

F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, Paris, Economica, 

1984, pp. 34–35 (quoted by Flauss, p. 858). 
، 1986و 1969اتىلاقي  فيينا لعام   من  23ادة من امل 2انظر الىلقرة   ( 835)  

والتعليةةةق عليةةةه يف تقريةةةر اللجنةةةة عةةةن أعمةةةال دورهتةةةا  1-2-2واملبةةةدأ التةةةوجيه  
، اجمللةةةةةد الثةةةةةان )اجلةةةةةزء الثةةةةةان( والتتةةةةةويب، 2001حوليةةةةةة الثالثةةةةةة وا مسةةةةةني، 

 .234-230 ص
قةةد حيةةدل مةةا ذلةةك أن يسةةمَّى ) اةةأ ( عةةدم التأكيةةد   ةةحبا “؛  ( 836)  
 Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. VI.15, footnoteانظر 

، وذلك خبتوص عةدم أتكيةد ح ومةة إندونيسةيا للتحىلظةات الة  لةاغتها 21
 United)انظةةةةر  1961عنةةةةد التوقيةةةةا علةةةةى االتىلاقيةةةةة الوحيةةةةدة للمخةةةةدرات، 

Nations, Treaty Series, vol. 520, p. 368.) 
  (837 ) (footnote 25 es aux traités multilatéraux Les réservImbert, 

above), p. 286. 
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فةةةإن آاثر عةةةدم  ،. وللتةةةايل(838)أثةةةر لةةةه مةةةن وجهةةةة النظةةةر هةةةذه“ ال
أتكيد التحىلظ ختتلف عن آاثر  ةحبه إىل حةد يتعةذر معةه املماثلةة 

 بني هذين املىلهومني.
عتبةار الةتحىلظ الةذ  انقضةى  كذلك يبةدو مةن غةأ املم ةن ا  ( 9) 

حيةةدل أحيةةاان  أن يةةدرو بنةةد يف املعاهةةدة   ه حتىلظةةا  مسةةحول . فقةةد أجلةة 
. ول ةةن انقضةةاء أجةةل الةةتحىلظ  ( 839) دة لةة حية التحىلظةةات حيةةدد مةة 

ي ةةون نتيجةةة  ملةةرور الوقةةت حةةى األجةةل احملةةدد، يف حةةني أن  ةةحب  
 التحىلظ هو فعل قانون انىلراد  يعرب عن إرادة لاحبه. 

علةى الةتحىلظ الةذ  يةنز هةو نىلسةه،   هةذا القةول وينسحب  ( 10) 
ونيا  أرةارت إ ةت   ، حيدل أحياان ، علةى أجةل لتة حيته. وه ةذا  كما 

إىل أهنةةةا حةةةددت    ( 840) يف ردهةةةا علةةةى اال ةةةتبيان املتعلةةةق للتحىلظةةةات 
مةةةدة حتىلظهةةةا علةةةةى االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة حلقةةةةوق اإلنسةةةان بسةةةةنة، ألن  

هةذه   . ويف ( 841) عنيةة“   نة واحدة تعد فةرتة كافيةة لتعةديل القةوانني امل 
بسةبب  ةحبه بةل بسةبب انقضةاء   احلالة، يتوقةف مىلعةول الةتحىلظ ال 

 ل حيته احملدد يف نز التحىلظ نىلسه. أجل  

__________ 
  (838 ) Ibid. .)ُحذفت حارية هذا النز( 
اتىلاقيةةةةةة توحيةةةةةد نقةةةةةاط معينةةةةةة مةةةةةن القةةةةةانون  مةةةةةن    12انظةةةةةر مةةةةةث   املةةةةةادة   ( 839)  

الةةةة  تةةةةنز علةةةةى إم انيةةةةة إبةةةةداء    1963لعةةةةام    اال ةةةةرتاع املوضةةةةوع  املتعلةةةةق بةةةةرباءات  
عشةةر  ةةنوات غةةأ قابلةةة   ات أقتةةاها مخةةس أو حتىلظةةات علةةى بعةةز أح امهةةا لىلةةرت 
األوروبيةةة املتعلقةةة لملسةةؤولية املدنيةةة عةةن األضةةرار    للتجديةةد، كمةةا أن مرفقةةا  ل تىلاقيةةة 
حتىلظةةا  ملةةدة  أيذن لبلجي ةةا أبن تتةةدر    1973لعةةام    الةة  تسةةببها املركبةةات ذات احملةةرك 

لةةة  قةةةةدمتها  األمثلةةةة ا   أيضةةةةا  ثةةة ل  ةةةنوات مةةةةن تريةةةخ بةةةدء نىلةةةةاذ االتىلاقيةةةة؛ وانظةةةر  
 Åkermark, “Reservation clauses in treatiesتلك ال  قدمها أمبةأ    أكأمارك أو 

…” (footnote 101 above), pp. 499–500, or Imbert, Les réserves aux traités 

multilatéraux (footnote 25 above), pp. 287–288, footnote 21  ؛ وكةذلك املةادة
،  1998متوز/يوليةه    17 ا   للمح مة اجلنائية الدوليةة املةؤر   من نظام روما األ   124

وهةة  املةةادة الةةة  تضةةا حةةدا  زمنيةةةا ، يبلةةن  ةةبا  ةةةنوات، إلم انيةةة رفةةز ا تتةةةاص  
أتذن اتىلاقيةةةات أ ةةةرى يف إطةةةار جملةةةس   احمل مةةة يف جمةةةال جةةةرائم احلةةةرب. ولملثةةل، ال 

األوروبيةة املتعلقةة بتبةين  كاالتىلاقيةة  أورول إال بتحىلظات مؤقتة، ول ن قابلة للتجديد،  
االتىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةةة املتعلقةةةةةة للوضةةةةةا  ، و 1967ل  نيسةةةةةان/أبري   24األطىلةةةةةال، املؤر ةةةةةة  

تشةةةرين األول/أكتةةةوبر    15املؤر ةةةة    ، القةةةانون لألطىلةةةال املولةةةودين  ةةةارو إطةةةار الةةةزواو 
؛ وللنظةةةةةةةر إىل التةةةةةةةعولت النامجةةةةةةةة عةةةةةةةن تابيةةةةةةةق هةةةةةةةذه األح ةةةةةةةام )انظةةةةةةةر   1975

Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe (footnote 638 above), 

pp. 101–102  فةةإن بنةةود الةةتحىلظ اجلديةةدة يف اتىلاقيةةات جملةةس أورول تةةنز علةةى ،)
مةةةن    38مةةةن املةةةادة    2أن عةةةدم جتديةةةد الةةةتحىلظ يرتتةةةب عليةةةه  ةةةقوطه )انظةةةر الىلقةةةرة  

 . ( 1999لعام    اتىلاقية القانون اجلنائ  املتعلقة للىلساد 
 أع ه(. 39)انظر احلارية  1-6-1و 6-1ود على السؤالني الرد ( 840)  
 ,TreatyPolakiewicz-انظةر أيضةا  األمثلةة الة   ةاقها بةوالكييىليتش    ( 841)  

making in the Council of Europe (footnote 638 above), pp. 102–104  وقةد .
أن  حيةدل أيضةةا  أن تشةةأ دولةةة، عنةةد لةوغها للةةتحىلظ، إىل أهنةةا  تسةةحبه مبجةةرد  

مةةةةن اتىلاقيةةةةة    16و   15و   13ىلةةةةظ مالاةةةةة علةةةةى املةةةةواد  يتةةةةبح ذلةةةةك مم نةةةةا  )انظةةةةر حت 
 … Multilateral Treatiesالقضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةة ال التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة   

(footnote 37 above), chap. IV.8  ؛ وانظةر أيضةا  حتىلظةات بةرلدوس علةى العهةد
 . ( ibid., chap. IV.4الدويل ا اص لحلقوق املدنية والسيا ية   

 التحىلظةةةةةةةةةةةات   ب مسةةةةةةةةةةة    وتنبغةةةةةةةةةةة  اإلرةةةةةةةةةةةارة أيضةةةةةةةةةةةا  إىل مةةةةةةةةةةةا  (11)
. وحيةةدل هةذا علةةى وجةه التحديةةد عنةدما ي ةةون الةةتحىلظ  ( 842) املنسةية“ 

،   يعدل هةذا احل ةم الحقةا   مرتباا  ب م من أح ام القانون الدا ل  
هةةةذه  بةةةنز جديةةةد يرتتةةةب عليةةةه أن يتةةةبح الةةةتحىلظ غةةةأ معمةةةول بةةةه. و 

وإن كةةان يتةةعب تقةةدير مةةدى رةةيوعها بدقةةة،    ، ( 843) احلالةةة غةةأ النةةادرة 
عةن   وه  علةى األرجةح تنشةأ عمومةا  عةن إوةال السةلاات املختتةة أو 

ل إهنةا قةد  نقز يف التشاور بني الدوائر املعنية، ه  حالةة هلةا مثالبهةا. بة 
 ةةيما يف الةةدول الةة  أت ةةذ   تةةؤد  إىل حالةةة مةةن التشةةوش القةةانون، ال 

كانةةت القةةوانني   . وعةة وة علةةى ذلةةك، فإنةةه ملةةا ( 844) اديةةة القانونيةةة لألح 
،  ةةةةواء كانةةةةت  ( 845) الدا ليةةةةة  جمةةةةرد وقةةةةائا“ يف نظةةةةر القةةةةانون الةةةةدويل 

تحىلظ  لالزدواجيةة القانونيةة، فةإن الة  الدولة أت ذ لألحادية القانونيةة أو 
غأ املسةحوب الةذ   ةبق أن لةدر علةى التةعيد الةدويل يظةل مبةدئيا   

اثره، ويظةةل إبم ةةان الدولةةة املتحىلظةةة أن حتةةتج بةةه جتةةاه  حيةةدل كامةةل آ 
األطةةةراف األ ةةةةرى، حةةةةى وإن كةةةةان مي ةةةةن التشةةةة يك يف  ةةةة مة هةةةةذا  

 املوقف من منظور مبدأ حسن النية. 
مي ن  ال وهذه األمثلة تثبت يف جمملها أن  حب التحىلظ (12)

إذا أعلةةةن  الةةةتحىلظ إال حيةةةدل  ةةةحب أبةةةدا  أن ي ةةةون ضةةةمنيا ، فةةة 
ظ رمسيةةةةا  وكتابةةةةة  نيتةةةةه الرتاجةةةةا عنةةةةه، وذلةةةةك طبقةةةةا  لةةةةاحب الةةةةتحىل

مةةةن اتىلةةةاقي   23مةةةن املةةةادة  4للقاعةةةدة املنتةةةوص عليهةةةا يف الىلقةةةرة 
 .2-5-2فيينا وال  ي ررها املبدأ التوجيه  

 اتاالستعراأ الدووي جلدوى التحفظ 2-5-3
املنظاات الدولية الة   ةاغ  حتفظةاا  ينب   للدول او -1 
ان تقةوم ابسةتعراأ ةووي هلةا  حتفظات  لى معاهةدة مةا دة  او

__________ 
  (842 ) See Flauss, “Note sur le retrait par la France des réserves …” 

(footnote 818 above), p. 861, or Horn, Reservations and Interpretative 

Declarations … (footnote 25 above), p. 223. 
  (843 ) …” See Flauss, “Note sur le retrait par la France des réserves 

(footnote 818 above), p. 861 ؛ وانظةر األمثلةة الة   ةاقها هةذا املؤلةف بشةأن
 .862و 861فرنسا يف التىلحتني 

يىلةةةرتض يف القضةةةاة أن يابقةةةوا املعاهةةةدات املتةةةدق    ، يف هةةةذه الةةةدول  ( 844)  
ورد عليةةه حتىلةةظ(، وت ةةون هلةةذه املعاهةةدات   عليهةةا حسةةب األلةةول )ل ةةتثناء مةةا 

انني الدا ليةة، حةةى وإن كانةت هةةذه األ ةأة الحقةةة يف  عمومةا  األولويةةة علةى القةةو 
  ، واألح ةام الد ةتورية 1958من الد ةتور الىلرنسة  لعةام   55لدورها )انظر املادة 

ا ةةتوحيت منهةةا يف البلةةدان األفريقيةةة الناطقةةة   العديةةدة الةة  لةةيغت ماابقةةة هلةةا أو 
قانوهنةا الةدا ل   للىلرنسية(. ومي ن للتايل أن تنشأ هةذه املىلارقةة يف دولةة واءمةت  

ّدق عليهةةا )وللتةةايل مةةن   مةةا املعاهةةدة، يف حةةني تسةةود املعاهةةدة بتةةيغتها الةة  لةةُ
ُيسةةةحب الةةةتحىلظ   ل  أهنا الةةةتحىلظ(، مةةةا األح ةةةام الةةة  لةةةدر بشةةة  دون احل ةةةم أو 

لراحة. وتثور املش لة بدة أقل يف الدول الة  أت ةذ لزدواجيةة النظةام القةانون،  
لدوليةةةة بتةةةىلتها تلةةةك، وإن كةةةان القضةةةاة الوطنيةةةون  تابةةةق فيهةةةا املعاهةةةدات ا  إذ ال 

  يابقون على أية حال القانون الدا ل  األحدل عهدا . 
عةةةن احمل مةةةة الدائمةةةة  1926أاير/مةةةايو  52انظةةةر احل ةةةم التةةةادر يف  ( 845)  

 ,Certain German interests in Polish Upper Silesiaللعدالةة الدوليةةة  

Merits, Judgment No. 7, 1926, P.C.I.J., Series A, No. 7, p. 19. 
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تعةد تفة  ابل ةرأ الةذي  وان تنظر يف سحب التحفظات ال  م
  ي   مر اجله.

يف هةةةةةةةةةذا االسةةةةةةةةةةتعراأ، ينب ةةةةةةةةةة  ان تةةةةةةةةةةويل الةةةةةةةةةةدول  -2 
تا   يف احلفاس  لى الدولية  ناية خا ة للهدف امل واملنظاات
حي اةةا يكةةون ملعاهةةدات املتعةةدةة األطةةراف وان تنظةةر، سةةالمة ا

سةةةياا   لةةةك مالئاةةةاا، يف جةةةدوى اإليقةةةاء  لةةةى التحفظةةةات، وال
منذ  وغ   ليه طرات ال  والتطووات الداخل  قانوشا ضوء يف

 هذه التحفظات.
 التعليق 

لةة ما برحت اهليئات امل لىلةة برلةد تنىليةذ املعاهةدات،  ا (1)
الةةدول  يف ميةةدان حقةةوق اإلنسةةان، تنارةةد -ول ةةن لةةيس حتةةرا   -

بتةةةةةىلة متزايةةةةةدة أن تعيةةةةةد النظةةةةةر يف حتىلظاهتةةةةةا وأن تعةةةةةدل عنهةةةةةا إن 
ت رّ ر هذه النداءات األجهزة السيا ية للمنظمات  أم ن. وكثأا  ما

الدولية ذات اال تتاص العام، مثل اجلمعيةة العامةة لألمةم املتحةدة 
عةن  3-5-2. ويعرّب املبدأ التوجيه  (846)أورولجلنة وزراء جملس  أو

 هذه الشواغل.
ي ةون لةه حمةل يف مشةروع  وتدرك اللجنة أن هذا احل ةم لةن (2)

ضةةةئيلة. غةةةأ أن دليةةةل  ت ةةةون إال اتىلاقيةةةة، ألن قيمتةةةه الشةةةارعة لةةةن
يُقتةةةةةةد بةةةةةةه أن يتةةةةةةبح اتىلاقيةةةةةةة، وإمنةةةةةةا هةةةةةةو  مدونةةةةةةة  املمار ةةةةةةة ال

لةيس مةن لب اال ةتاراد  ،. وللتةايل(847)للممار ات املولى هبةا“
ه انتبةةاه مسةةتخدم   الةةدليل إىل األضةةرار النارةةئة عةةن الزائةةد أن يوجةةَّ

__________ 
 65/200انظر، بتىلة  الة، قرارات اجلمعية العامة التاليةة  القةرار  ( 846)  

االتىلاقيةةةة الدوليةةةة للقضةةةاء علةةةى بشةةةأن  2010كةةةانون األول/ديسةةةمرب   21املةةةؤر  
كةانون   21املةؤر   65/197(، والقةرار 27)الىلقةرة مجيا أر ال التمييةز العنتةر  

املةةؤر   64/152(، والقةةرار 3شةةأن حقةةوق الاىلةةل )الىلقةةرة ب 2010األول/ديسةةمرب 
قةةةةةوق بشةةةةةأن العهةةةةدين الةةةةةدوليني ا الةةةةني ب 2009كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب   18

 2009كةةةانون األول/ديسةةةمرب  18املةةةؤر   64/138(، والقةةةرار 8اإلنسةةةان )الىلقةةةرة 
(. انظةةر 6بشةةأن اتىلاقيةةة القضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد املةةرأة )الىلقةةرة 

 1998كانون األول/ديسمرب   10إع ن جلنة وزراء جملس أورول املعتمد يف   أيضا  
العةامل  حلقةةوق اإلنسةان، والتولةةية مبنا ةبة الةذكرى السةةنوية ا مسةني لإلعةة ن 

 7( الةةةةةةةةةةةةة  اعتمةةةةةةةةةةةةةدهتا اجلمعيةةةةةةةةةةةةةة الربملانيةةةةةةةةةةةةةة جمللةةةةةةةةةةةةةس أورول، يف 2004) 1671
التحىلظةةات  ، بشةأن التتةديق علةةى الربوتوكةوالت و ةحب2004أيلول/ ةبتمرب 

 -( 2004) 1391واال تثناءات من االتىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والقرار 
بشةةةأن التتةةةديق علةةةى الربوتوكةةةوالت و ةةةحب  - الةةةذ  اعتمةةةد يف اليةةةوم نىلسةةةه

التحىلظةةةات واال ةةةتثناءات مةةةن االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان، وكةةةذلك، 
من التولةية  7(، الىلقرة تقتتر على معاهدات حقوق اإلنسان  بتورة أعم )ال

تشةةةةةةةرين  1( التةةةةةةةادرة عةةةةةةةن اجلمعيةةةةةةةة الربملانيةةةةةةةة جمللةةةةةةةس أورول يف 1993) 1223
 .1993األول/أكتوبر 

ا ةةةتعملت السةةةويد هةةةذا التعبةةةأ يف تعليقاهتةةةا علةةةى املشةةةروع املتعلةةةق  ( 847)  
؛ انظةةةةر التقريةةةةر الرابةةةةا 1962املعاهةةةةدات الةةةةذ  أعدتةةةةه اللجنةةةةة يف عةةةةام  بقةةةةانون 
 A/CN.4/177، اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة 1965حوليةةةةةة دوك  وىلةةةةةر  والةةةةة  للسةةةةةأ

 .47 ، صAdd.1-2و

، (848)الزائدة عن احلاجة املهجورة أو هذه التحىلظات  املنسية“ أو
 جزئيا . وإىل أوية ا تعراضها دوراي  بغية  حبها كليا  أو

يتعلةةةةةةةةق  ةةةةةةةةوى بتولةةةةةةةةية،   وغةةةةةةةةين عةةةةةةةةن البيةةةةةةةةان أن األمةةةةةةةةر ال  ( 3) 
وجيه   فقريت املبةدأ التة   كلتا يؤكده ا تعمال الىلعل  ينبغ “ يف   ا م  وهذا 

وا تعمال عبارة  تنظةر يف“ يف الىلقةرة األوىل وعبةارة  حيثمةا    2-5-3
ي ون ذلةك م ئمةا “ يف الىلقةرة الثانيةة، وأن أطةراف املعاهةدة الة  تقةرن  
موافقتها على االلتزام لملعاهةدة بتحىلظةات هلةا مالةق احلريةة يف  ةحب  

ارأتت اللجنةةةة أنةةةه    ، عةةةدم  ةةةحبها. وهلةةةذا السةةةبب  لتحىلظةةةات أو هةةةذه ا 
رى  لةةةي  س مةةةةن الضةةةرور  أن حتةةةةدّ د علةةةةى وجةةةه الدقةةةةة مةةةى ينبغةةةة  أن جيةةةةُ

 اال تعراض الدور . 
فةةةةةإن العنالةةةةر الةةةةة  جيةةةةب أ ةةةةةذها يف االعتبةةةةةار،  ،وكةةةةذلك (4)

علةةى  ةةبيل املثةةال، وهةةو  تةُةذكر إال املشةةار إليهةةا يف الىلقةةرة الثانيةةة، ل
اإلرةةارة إىل  ةة مة  يةةه مةةن عبةةارة  وال  ةةيما“. أمةةايسةةتدل عل مةةا

تلمةةيح إىل املسةةاوئ الةة   هةة  إال ت املتعةةددة األطةةراف فمةةااملعاهةةدا
تناةةو  عليهةةا التحىلظةةات مةةن حيةةث إهنةةا قةةد متةةس بوحةةدة النظةةام 

إي ء القانون الدا ل  والتاورات ال  طةرأت عليةه  التعاهد . وأما
أجةا إىل أن لةوغ الةتحىلظ  منذ لوغ التحىلظات اعتبارا   الةا ، ف

ح ةام املعاهةدة وبةني القواعةد السةارية يةربَّر للتنةاقز بةني أ كثةأا  مةا
أن هذه القواعد ليست اثبتة )واالنضمام إىل  يف الدولة الارف. إال

املعاهةةدة ينبغةة  أن يشةة ل حةةافزا  علةةى تعةةديلها(، وقةةد حيةةدل، بةةل 
اابقةةةة ، أن يتةةةبح الةةةتحىلظ مهمةةة   بسةةةبب م(849)حيةةةدل وكثةةةأا  مةةةا

 ات املعاهدة.القانون الدا ل  ما مقتضي
وتسةةةةةاءلت اللجنةةةةةة عةةةةةةن مةةةةةدى م ءمةةةةةةة عبةةةةةارة  القةةةةةةانون  (5)

 46يتعلةق لملنظمةات الدوليةة. والحظةت أن املةةادة  الةدا ل “ فيمةا
 أح ام القانون الدا ل   لقد ُكر ت  1986من اتىلاقية فيينا لعام 

تةةةةةةةاص بعقةةةةةةةد للدولةةةةةةةة وقواعةةةةةةةد املنظمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة املتتةةةةةةةلة لال ت
توجةةد ضةةرورة إلدراو  الأن اللجنةةة رأت أنةةه  . بيةةد(850)املعاهةةدات“

، وذلةةةك مراعةةةاة 3-5-2هةةةذه العبةةةارة ب املهةةةا يف املبةةةدأ التةةةوجيه  
لعةةةةةدم إثقةةةةةال الةةةةةنز دون داع. وعةةةةة وة علةةةةةى ذلةةةةةك، فةةةةةإن عبةةةةةارة 
 القةةةةانون الةةةةدا ل  للمنظمةةةةة الدوليةةةةة“ عبةةةةارة رةةةةائعة اال ةةةةتعمال 

 .(852)لملنظمات الدولية (851)لولف  القانون ا اص“

__________ 
( مةةن التعليةةق علةةى 11إىل )( 9انظةةر يف هةةذا التةةدد الىلقةةرات مةةن ) ( 848)  

 .2-5-2املبدأ التوجيه  
 (.11املرجا نىلسه، الىلقرة ) ( 849)  
انظةةةر التعليةةةق علةةةى مشةةةروع املةةةادة املنةةةاظر الةةةذ  اعتمدتةةةه اللجنةةةة   ( 850)  

 ( من التعليق.2، الىلقرة )73 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص1982حولية 
  (851 )  International OrganizationsThe Proper Law of See Jenks, 

(footnote 292 above), p. 282. 
  (852 ) See L. Focsaneanu, “Le droit interne de l’Organisation des 

Nations Unies”, AFDI, vol. 3 (1957), pp. 315–349; Cahier, “Le droit 

interne des organisations internationales” (footnote 292 above), pp. 563–
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 حتفع  لى الصعيد الدويل التا ي  ل رأ سحب 2-5-4
وهنةةةاا ابملااوسةةةات املتبعةةةة  ةةةاةة يف املنظاةةةات الدوليةةةة  -1 

ملنظاةةةة  الوةيعةةةة للاعاهةةةدات، يفعتةةة  الشةةةخد  ةةة الا لدولةةةة او
 منظاة ةولية: ابسم ةولة او  يغةولية ل رأ سحب حتفع 

تفةةةويض مطلةةةق مناسةةةبة إ ا قةةةدم هةةةذا الشةةةخد وثيقةةةة   ا( 
  حب؛ اول رأ هذا ال

ف اخةةرى ان قصةةد مةةر ىةةرو  إ ا تبةة  مةةر املااوسةةة او  ب( 
الدول واملنظاات الدولية املعنية تان ا تباو هذا الشخد   الا 

املنظاة الدولية هلذا ال رأ مر ةون حاجة إىل تقدمي  للدولة او
 وثيقة تفويض مطلق.

ىائفهم وةو ةا حاجةة يعت  األشخاص التالون، حبكم و  -2 
يقةةةة تفةةةويض مطلةةةق،   لةةة  للدولةةةة ل ةةةرأ سةةةحب إىل تقةةةدمي وث

 حتفع  لى الصعيد الدويل ابسم هذه الدولة:
 وؤساء الدول ووؤساء احلكومات ووزواء اخلاوجية؛  ا( 
املا لةةةون املعتاةةةدون مةةةر الةةةدول لةةةدى منظاةةةة ةوليةةةة   ب( 
لةةى لةةدى احةةد األجهةةزة التايعةةة هلةةا، ل ةةرأ سةةحب حتفةةع   او

 يف  لك اجلهاز؛ معاهدة ا تفادت يف تلك املنظاة او
الدائاةةةة لةةةدى منظاةةةة ةوليةةةة، ل ةةةرأ وؤسةةةاء البع ةةةات   ج( 

سحب حتفةع  لةى معاهةدة ايرمة  ية  الةدول املرسةلة للبع ةات 
 وتلك املنظاة.

 التعليق 
إجةةةةراءات لةةةةوغ    1986و   1969تناولةةةةت اتىلاقيتةةةةا فيينةةةةا لعةةةةام    ( 1) 

تتارقةةةةةا إط قةةةةةا  إىل   أهنمةةةةةا ل أ  ، غةةةةة ( 853) التحىلظةةةةةات لقتضةةةةةاب رةةةةةديد 
لتحىلظةةات. والغةةرض مةةن  اإلجةةراءات الةة زم اتباعهةةا يف جمةةال  ةةحب ا 

 . ( 854) هو  د هذه الثغرة   4-5-2املبدأ التوجيه   
تغةةةةب غيةةةةال  تمةةةةا  عةةةةن لل بعةةةةز املقةةةةررين   غةةةةأ أن املسةةةةألة ل  ( 2) 

ا الةةةةني للجنةةةةة املعنيةةةةني مبوضةةةةوع قةةةةانون املعاهةةةةدات. وه ةةةةذا، اقةةةةرتح  
، ح مةا  يةنز علةى أن ي ةون  1956جأالد فيتزمةوريس، يف عةام  السأ  

يوضةح اجلهةة   ، ول نةه ل ( 855)  حب التحىلظ موضةوع  إرةعار رمسة “ 
 

602; Balladore-Pallieri, “Le droit interne des organisations 

internationales” (footnote 292 above), pp. 1–38; and Daillier, Forteau and 

Pellet, Droit international public … (footnote 254 above), pp. 640–642 . 
 ( أدانه.7انظر الىلقرة ) ( 853)  
  (854 ) Vienna Convention.  1969See Pellet and Schabas, “

Article 23: Procedure regarding reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), pp. 597–598 . 
 .1-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  2انظر الىلقرة ) ( 855)  

طرائق هةذا اإلرةعار. وفيمةا بعةد،   إليها وال   اجلهة املوجه  ال  تتدره وال 
، أكثةةةةةر  1962كةةةةان السةةةةأ وىلةةةةر  والةةةةةدوك، يف تقريةةةةره األول يف عةةةةام  

 ال  دعا إىل اعتمادها    17 املادة شروع  من م   6وضوحا  يف الىلقرة  
ي ةةةون  ةةةحب الةةةتحىلظ إبرةةةعار كتةةةايب يوجةةةه إىل وديةةةا التةةة وك املتعلقةةةة  

وجةه اإلرةعار إىل كةل دولةة مةن الةدول حالة عدم وجود وديا، ي لملعاهدة، ويف
 .(856)ال  حيق هلا أن تتبح أطرافا  فيها األطراف يف املعاهدة أو

 قش يف جلسة عامةة، فقةد حذفتةهيُنا ورغم أن هذا النز ل (3)
د جلنةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدويل  ، ول(857)جلنةةةةةة التةةةةةياغة ب ةةةةةل بسةةةةةاطة تُعةةةةة 

لتةةياغة، أرةةار إدراجةةه. غةةأ أنةةه أثنةةاء مناقشةةة وجيةةزة ملشةةروع جلنةةة ا
اإلرةعار بسةحب الةتحىلظ يةتم عةادة  السأ وىلر  والدوك إىل أن 

. ووافقةت إ ةرائيل علةى هةذا املوقةف، وهة  (858)عن طريةق الوديةا“
املشةةةروع املعتمةةةد يف الدولةةةة الوحيةةةدة الةةة  أبةةةدت م حظةةةات علةةةى 

، واقةةةةةةرتح املقةةةةةةرر ا ةةةةةةاص تعةةةةةةدي   (859)القةةةةةةراءة األوىل هبةةةةةةذا الشةةةةةةأن
دل مىلعولةةةه عنةةةد  للمشةةروع مىلةةةاده أن تسةةةلم  ةةةحب الةةةتحىلظ  حيةةةُ

 .(860)“*الوديا الدول املعنية األ رى إلرعار بشأنه من
ويل، ارأتى السةةةأ وأثنةةةاء املناقشةةةة دا ةةةل جلنةةةة القةةةانون الةةةد (4)

رةةارة إىل الوديةةا يف القةةراءة األوىل إمنةةا وىلةةر  والةةدوك أن حةةذف اإل
معاجلةةةةةة هةةةةةذا يلةةةةةق اقرتاحةةةةةه الرامةةةةة  إىل  ، ول(861) حةةةةةدل  ةةةةةهوا “

اإلغىلال معارضة من حيةث املبةدأ. غةأ أن السةيد روزيةن ارأتى أنةه 
، واقةةرتح اعتمةةاد نةةز مشةةرتك (862)يبةةدو ظةةاهراي “  أقةةل وضةةوحا  ممةةا

. ورغةم أن جلنةة (863)ديةا كةل اإلرةعارات الة  يقةوم هبةا الو جيما بةني
تتنب هذه الىل رة على الىلور، فإن هذا هو على األرجةح  التياغة ل
لذ  جعل املشروع الذ  اعتمدته جلنة التياغة يغىلل مةن السبب ا

يف  تةرد أيضةا  ال ، وه  اإلرارة ال  ل(864)جديد اإلرارة إىل الوديا

__________ 
  التعليةق ( مةن  3؛ وانظر أيضةا  الىلقةرة ) 61 ص ، اجمللد الثان،  1962حولية   ( 856)  

املعةين بقةانون املعاهةدات هةذا  . ول يقةرن املقةرر ا ةاص  1-5-2على املبدأ التةوجيه   
 (. 66 ص ، اجمللد الثان،  1962حولية شروعه أب  تعليق ) اجلزء من م 

،  1962حزيران/يونيةةةةةةه    19،  664لسةةةةةةة  املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، اجمللةةةةةةد األول، اجل  ( 857)  
 . 67، الىلقرة  234 ص 
 . 71املرجا نىلسه، الىلقرة   ( 858)  
 . 55 ، ص .1Add-2و   .177/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة  1965حولية   ( 859)  
،  1-5-2نظةةةر التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه   . ا 56 املرجةةةا نىلسةةةه، ص  ( 860)  

 أع ه.   784احلارية  
،  1965حزيران/يونيةةةةةه    11،  800لسةةةةةة  املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجمللةةةةةد األول، اجل    ( 861)  
 . 45، الىلقرة  174 ص 
 . 65، الىلقرة  176 املرجا نىلسه، ص  ( 862)  
،  199-197 ، ص 1965حزيران/يونيةةةه    16،  803املرجةةةا نىلسةةةه، اجللسةةةة   ( 863)  

، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة  1965حوليةةةةةةة  ويةةةةةةرد نةةةةةةز االقةةةةةةرتاح يف    ؛ 56-30الىلقةةةةةةرات  
A/CN.4/L.108 73 ، ص . 

،  272 ، ص 1965حزيران/يونيةةةةةةةةةةه    29،  814املرجةةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةةه، اجللسةةةةةةةةةةة   ( 864)  
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يف نةز اتىلاقيةة فيينةا  وال (865)القانون الةدويلاملشروع النهائ  للجنة 
 .(866)نىلسه 1986لعام 
إىل إجةراءات  ولسد الثغرة النامجة عن عدم تارق اتىلاقي  فيينةا   ( 5) 

 حب التحىلظات، كان من املم ن أن تىل ر اللجنةة يف تابيةق نىلةس  
 القواعد املتعلقة بتوغ التحىلظات. غأ أن هذا ليس أمرا  بديهيا . 

اإلطةةةةةةة ق أن قاعةةةةةةةدة تنةةةةةةةاظر    يبةةةةةةةدو علةةةةةةةى  فمةةةةةةةن جهةةةةةةةة، ال  ( 6) 
األرةةةة ال قاعةةةةدة مسةةةةتقرة يف القةةةةانون الةةةةدويل. فىلةةةة  معةةةةرض تعليةةةةق  

املتعلةةةةةةةق بقةةةةةةةانون    51علةةةةةةةى مشةةةةةةةروع املةةةةةةةادة    1966اللجنةةةةةةةة يف عةةةةةةةام  
االنسةةةحاب   املعاهةةةدات، وهةةة  املةةةادة الةةة  تتنةةةاول انتهةةةاء املعاهةةةدة أو 

ة تعةةرب  هةةذه النظريةة منهةةا برتاضةة  األطةةراف،  لتةةت اللجنةةة إىل أن   
املمار ة الد تورية لبعز الدول، وه  ليست قاعةدة مةن قواعةد  عن 

يقبةل نظريةة ’الىلعةل   رأيها، فإن القانون الةدويل ال  القانون الدويل. ويف 
أرةةةار إليةةه رويةةةرت، فةةةإن اللجنةةةة   . غةةةأ أنةةةه بسةةب مةةةا ( 867) املعةةاكس‘“ 

ت  علةةةةى ذلةةةةك املىلهةةةةوم الشةةةة ل  ل تىلاقةةةةا   ال تعةةةةرتض يف الواقةةةةا إال 
يعقةةةده عمةةةل رضةةةائ  جيةةةوز أن حيلةةةه عمةةةل   مةةةا   إهنةةةا تةةةرى أن الدوليةةةة   

رضائ  آ ر، حى لو اختذ ر    االىلا  لألول  إن اللجنةة يف الواقةا  
. وهةذا املوقةف  ( 868) تقبل مىلهوما  غأ ر ل  لنظرية الىلعل املعاكس“ 

رةةةةةةك تابيقةةةةةةه يف جمةةةةةةال   مي ةةةةةةن، وجيةةةةةةب، بةةةةةة   املختلةةةةةةف نوعةةةةةةا  مةةةةةةا 
ءات املتبعة يف  ت ون اإلجرا   ور  حتما  أن التحىلظات  ليس من الضر 

 ةحب الةةتحىلظ ماابقةةة لإلجةراءات املتبعةةة يف لةةوغه )ال  ةةيما وأن  
 ةةحب الةةتحىلظ مسةةألة تلقةةى كةةل ترحيةةب عمومةةا (؛ غةةأ أنةةه ينبغةة   
لسةةةحب الةةةتحىلظ أن يبةةةني جبةةة ء ل ةةةل الةةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةةات  

يف  هةةذه ا اةةوة    املنظمةةة الدوليةةة الةة  تتخةةذ  املتعاقةةدة رغبةةة الدولةةة أو 
حتىلظها. وللتايل، يبدو للجنة أن مةن املعقةول االناة ق   التخل  عن 

من ف رة أن إجراءات السحب جيب أن تسأ على غةرار اإلجةراءات  
املتبعةةة يف لةةوغ الةةتحىلظ، وإن كةةان األمةةر قةةد يقتضةة  إد ةةال بعةةز  

 التعدي ت واملوالىلات حيثما ي ون ذلك م ئما . 
ينةةةةةةةا اتىلةةةةةةةاقي  في لإلرةةةةةةةارة أن ومةةةةةةةن جهةةةةةةةة أ ةةةةةةةرى، جيةةةةةةةدر (7)
القليةةةل مةةةن القواعةةةد الةةة  تتنةةةاول إجةةةراءات لةةةةوغ  تتضةةةمنان إال ال

__________ 
( مةةةةن  5يف الىلقةةةةرة ) ؛ وانظةةةةر نةةةةز هةةةةذا احل ةةةةم  20مةةةةن املةةةةادة    2الىلقةةةةرة   ( 865)  

 . 1-5-2التعليق على املبدأ التوجيه   
 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   23و 22انظر املادتني  ( 866)  
، 1966حوليةة   51( من التعليق علةى مشةروع املةادة 3انظر الىلقرة ) ( 867)  

؛ وانظةةةةر أيضةةةةا  التعليةةةةق علةةةةى 249 ، صA/6309/Rev.1اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 
 .233و 232 ، املرجا نىلسه، ص35 املادة
  (868 ) (footnote 28 above), Introduction au droit des traités Reuter, 

p. 141, para. 211    .) العبارة امل توبة خبةط مائةل وردت ه ةذا يف الةنز األلةل(
 Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treatiesوانظةر أيضةا    

(footnote 129 above), p. 183  ول ط ع على موقةف يتسةم لملرونةة إزاء نقةز .
ان/يونيةةه  حزير   21املعاهةةدات، انظةةر احل ةةم التةةادر عةةن حم مةةة العةةدل الدوليةةة يف  

2000   Judgment of 21 June 2000, Aerial Incident of 10 August 1999 (see 

footnote 305 above) p. 25, para. 28 . 

الةة  تقتتةةر  23مةةن املةادة  1التحىلظةات حتديةةدا ، فضة   عةةن الىلقةرة 
علةى اإلرةارة إىل وجةوب أن  يبلةةن هالةتحىلظ  إىل الةدول املتعاقةةدة 

لدوليةةةةة هواملنظمةةةةات املتعاقةةةةدة  وإىل الةةةةدول األ ةةةةرى هواملنظمةةةةات ا
 .(869)هلا أن تتبح أطرافا  يف املعاهدة“ى  ال  حيق األ ر 
ونظرا  لعدم وجةود ح ةم تعاهةد  يتعلةق مبارةرة إبجةراءات  (8)

ظل الثغرات ال  ت تنف األح ام املتعلقة   حب التحىلظات، ويف
إبجةةةةراءات لةةةةوغ التحىلظةةةةات نىلسةةةةها، جلةةةةأت اللجنةةةةة إىل املبةةةةادئ 

غ التحىلظةةةةات ملتعلقةةةةة إببةةةة ا 7-1-2إىل  5-1-2التوجيهيةةةةة مةةةةن 
ظةةةةةرت فيهةةةةةا علةةةةةى ضةةةةةوء املمار ةةةةةة احلاليةةةةةة واملناقشةةةةةات الىلقهيةةةةةة ون

)النادرة(، وتساءلت عما إذا كان من املم ن ومن امل ئم نقلها إىل 
 جمال  حب التحىلظات.

-2يتعلةةق بتةةوغ التحىلظةةات، فةةإن املبةةدأ التةةوجيه   وفيمةةا (9)
ا اتىلةةةةاقي  فيينةةةة مةةةةن  7يسةةةةأ  ةةةةأا  لتةةةةيقا  علةةةةى  اةةةةى املةةةةادة  1-3

مينا مةن نقةل هةذه  يبدو أن مثة ما لتىلويز املالق“. والاملعنونة  ا
القواعةةد إىل جمةةال  ةةحب التحىلظةةات. فةةاملربرات الةة  تسةةوّغ نقلهةةا 

تنابةق أيضةا  فيمةا يتتةل بسةحبها   (870)إىل جمال لةوغ التحىلظةات
إن الةةةةتحىلظ يعةةةةدل التزامةةةةات لةةةةاحبه والتزامةةةةات الةةةةدول املتعاقةةةةدة 

لسةبب يتعةني أن يتةدر عةن أل رى، وهلذا اات املتعاقدة ااملنظم أو
املنظمةةةةة  األجهةةةةزة املختتةةةةة إبلةةةةزام الدولةةةةة أو نىلةةةةس األرةةةةخاص أو

الدولية على التعيد الدويل؛ وينسحب هذا لألحرى على  حب 
 التحىلظ الذ  من رأنه أن يتمم التزام الدولة املتحىلظة.

وكةةان هةةةذا هةةةو املوقةةةف الةةةذ  اختذتةةةه األمانةةةة العامةةةة لألمةةةم  (10)
 1974متوز/يوليةةةةه  11ملتحةةةةدة علةةةةى حنةةةةو حا ةةةةم يف ر ةةةةالة مؤر ةةةةة ا

موجهةة إىل املستشةار القةانون للبعثةةة الدائمةة لدولةة عضةو تسةةاءلت 
عةن  الشة ل الةذ  جيةب أن تتخةذه إرةعارات السةحب“ املتعلقةةة 

ا ةةية للمةةرأة، املؤر ةةة بةةبعز التحىلظةةات علةةى اتىلاقيةةة احلقةةوق السي
األدىن لسةةةن  ا للةةةزواو واحلةةةد، واتىلاقيةةةة الرضةةة 1953آذار/مةةةارس  31

كةةةانون األول/ديسةةةمرب   10الةةةزواو وتسةةةجيل عقةةةود الةةةزواو، املؤر ةةةة 
عةن  1969. فبعد اإلرارة إىل   وت اتىلاقيةة فيينةا لعةام (871)1962

 هةةذه النقاةةة والتةةذكأ بتعريةةف  التىلةةويز املالةةق“ الةةوارد يف الىلقةةرة
 يل   ، قال كاتب الر الة ما(872)2)و( من املادة 1

__________ 
هةةةةذا الةةةةنز، بينمةةةةا  5-1-2أ التةةةةوجيه  مةةةةن املبةةةةد 1ت ةةةةرر الىلقةةةةرة  ( 869)  

اإلجةةةةةراءات الةةةةة زم اتباعهةةةةةا عنةةةةةدما يتعلةةةةةق الةةةةةتحىلظ بتةةةةةك  2توضةةةةةح الىلقةةةةةرة 
 أت يس  ملنظمة دولية.

( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  12( إىل )8انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 870)  
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  (871 ) (Sales No.  1974Juridical Yearbook United Nations, 

E.76.V.1), pp. 190–191. 
’التىلةةويز املالةةق‘ أبنةةه ’وثيقةةة لةةادرة عةةن  هتعةةّرف اتىلاقيةةة فيينةةا   ( 872)  

أرخالةةةةةا  لتمثيةةةةةل الدولةةةةةة يف  السةةةةةلاة املختتةةةةةة يف الدولةةةةةة تعةةةةةنيّ  رختةةةةةا  أو
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يتعلق لملعاهدة، وهو  أن  حب التحىلظ عمل مهم فيما البديه إن من  
من األعمال التعاهدية ال  ينبغ  قاعا  التىل أ يف تقةدمي وثيقةة تىلةويز مالةق 
بشةةةأهنا. و ةةةي ون مةةةن املناقةةة  أن يابةةةق علةةةى اإلرةةةعار بسةةةحب التحىلظةةةات 

ل  تسر  علةى لةوغ التحىلظةات علةى اعتبةار أن السةحب مةن نىلس القواعد ا
تسةةةتتبعه  مةةةايتعلةةةق بتابيةةةق املعاهةةةدة املعنيةةةة  ن يسةةةتتبا مةةةن التغيةةةأ فيمةةةارةةةأنه أ

 التحىلظات ال  ليغت يف البداية.
 و لز إىل اآليت 

إرةةعار األمةةني العةةام بسةةحب التحىلظةةات، مبةةدئيا  ونةةرى للتةةايل أنةةه ينبغةة   
مةةةن  وزيةةةر ا ارجيةةةة، أو رئةةةيس احل ومةةةة أو لةةةة أو ةةةواء مةةةن جانةةةب رئةةةيس الدو 

السةلاات املةذكورة. ولةئن بةدت هةذه  إحةدى ر ز لةه بةذلكجانب مسؤول ت
اإلجةةةراءات الةةة  تةةةتم علةةةى مسةةةتوى عةةةال مرهقةةةة إىل حةةةد مةةةا، فإهنةةةا تةةةوفر ل ةةةل 
اجلهةةةات املعنيةةةة بتةةةحة اإلرةةةعار الضةةةماانت األ ا ةةةية الةةة  تعوضةةةها إىل حةةةد  

 .(873)سبب فيهكبأ عن اإلزعاو الذ  تت
مبةةةدئيا “ الةةةواردة  ورغةةةم أن هةةةذا اال ةةةتنتاو قةةةاطا، فةةةإن كلمةةةة    ( 11) 

وى القانونية لألمانة العامة تدل علةى نةوع مةن  ل ط املائل يف نز الىلت 
 أقر به حمرر الر الة، هو أنه   احلرو. ومرد هذا احلرو، على حنو ما 

مةني العةام بتةىلته وديعةا   يف عدة منا بات، برز اجتاه يف املمار ة الة  يتبعهةا األ  
يةق املعاهةدات ويتمثةل يف تسةلم إرةعارات  للمعاهدات يهةدف إىل تو ةيا ناةاق تاب 

ر ةائل واردة   اإليداع، تتخذ ر ل مةذكرات رةىلوية أو بسحب التحىلظات، بغرض  
مةةن املمثةةل الةةدائم لةةدى األمةةم املتحةةدة. وارتئةة  أن املمثةةل الةةدائم املعتمةةد لةةدى األمةةم  

الةةذ  يتتةةرف بنةةاء علةةى أمةةر مةةن ح ومتةةه، قةةد فةةةُوض  املتحةةدة حسةةب األلةةول و 
 . ( 874)  م وظائىله ومن دون حاجة إىل تقدمي وثيقة تىلويز مالق للقيام بذلك ب 

يتعلةق   للبحث فيمةا   تناولته أن    للجنة يثأ  ؤاال   بق   وهذا ما  (12)
ي ةةةةون مةةةةن املشةةةةروع افةةةةرتاض أن     أال ( 875) بتةةةةوغ التحىلظةةةةات نىلسةةةةها 

 ةةىلراء الةةدول   املنظمةةة الدوليةةة الوديعةةة للمعاهةةدة )أو ممثلةة  الةةدول لةةدى  
تقدمي اإلرعارات  لة الوديعة( معرتف هلم بت حية  املعتمدين لدى الدو 

املتعلقة للتحىلظاتا ويُارح السةؤال بتةوت أعلةى عنةدما يتعلةق األمةر  
بسحب التحىلظات، حيث إن املرجةو تسةهيل هةذه ا اةوة الة  تةؤد   

 
يف  توثيقةةةه ه...  أو اعتمةةةاد هةةةذا الةةةنز أو التىلةةةاوض بشةةةأن نةةةز معاهةةةدة أو
 (.ibid., p. 191القيام بعمل آ ر إزاء املعاهدة‘“ )

  (873 ) .Ibid هةذا  1976متوز/يوليةه  1. وتؤكد مذكرة لألمانةة العامةة مؤر ةة
مةن اتىلاقيةة  23من املةادة  1اال تنتاو   جيب أن يتاغ التحىلظ كتابة  )الىلقرة 

* التحىلظةةةةةات جيةةةةةب أن يتةةةةةدرا  و ةةةةةحب (، والتحىلظةةةةةات 1969هفيينةةةةةا لعةةةةةام 
وزيةر  أو رئيس احل ومة ك وا عن إحدى السلاات الث ل )رئيس الدولة أو

مةةةن  7ارجيةةةة( الةةة  هلةةةا لةةة حية إلةةةزام الدولةةةة علةةةى التةةةعيد الةةةدويل )املةةةادة ا 
 .United Nations, Juridical Yearbook 1976, p. 211االتىلاقية(“  

  (874 ) 191–190, pp. 1974Juridical Yearbook United Nations,   وهةذا .
يلة    بشةأن   يةث ورد فيهةا مةا ، ح 1976 متوز/يوليةه  1تؤكده أيضا  املةذكرة املؤر ةة   ما 

هةةةةذه النقاةةةةةة، متثلةةةةت ممار ةةةةةة األمةةةةةني العةةةةام يف بعةةةةةز األحيةةةةان يف قبةةةةةول  ةةةةةحب  
التحىلظةةةات مبجةةةةرد تقةةةةدمي إرةةةعار مةةةةن ممثةةةةل الدولةةةةة املعنيةةةة لةةةةدى األمةةةةم املتحةةةةدة“   

United Nations, Juridical Yearbook 1976, p. 211, footnote 121. 
( من التعليق على املبةدأ التةوجيه  71( إىل )13انظر الىلقرات من ) ( 875)  

2-1-3. 

خيةةةدم هةةةدف احلىلةةةاظ علةةةى   ورة أ ، ممةةةا إىل جعةةةل املعاهةةةدة  ةةةارية بتةةة 
 ا تعادة هذه الس مة.    متها أو 

تعتمةةد اللجنةةة   غةةأ أنةةه، بعةةد إنعةةام النظةةر يف كةةل اجلوانةةب، ل  (13)
هةةذا التاةةوير التةةدرجي ، حرلةةا  علةةى عةةدم االبتعةةاد كثةةأا  عةةن أح ةةام  

من اتىلاقي  فيينا. والواقا أنه، من جهةة،  ةي ون مةن الغرابةة   7املادة 
،  ( 876) بتعةةةةاد، مةةةةن دون  ةةةةبب حا ةةةةم، عةةةةن مبةةةةدأ الىلعةةةةل املعةةةةاكس اال 
نبغةة  اعتمةةةاد  مىلهةةةوم غةةةأ  يف هةةذا التةةةدد أنةةةه ي   دام مةةةن املىلهةةةوم  مةةا 

يعةةةين يف هةةةذا املقةةةام أن أ   ةةةلاة هلةةةا   هلةةةذا املبةةةدأ، ممةةةا   ( 877رةةة ل “ 
لةةة حية لةةةوغ التحىلظةةةات ل ةةةم الدولةةةة مي نهةةةا أن تسةةةحب هةةةذه  

رورة عةةن نىلةةس اهليئةةة  التحىلظةةات، مةةن دون أن يتةةدر السةةحب للضةة 
مثةةة  الةة  لةةاغت الةةتحىلظ. ومةةن جهةةة أ ةةرى، وإن كةةان لةةحيحا  أن  

رغبةةة يف تسةةةهيل  ةةحب التحىلظةةةات، فمةةن التةةةحيح أيضةةا  أن هةةةذا  
عةةراب عةةن الرضةةا لالرتبةةاط لملعاهةةدة بدرجةةة أكةةرب  السةةحب يشةةبه اإل 

يشةة ل حجةةة إضةةافية لعةةدم االبتعةةاد   يشةةبه لةةوغ التحىلظةةات، ممةةا  ممةةا 
 من اتىلاقي  فيينا.   7قواعد املادة    يف هذا الشأن عن 

مةةني العةةام لألمةةم املتحةةدة ولإلضةةافة إىل ذلةةك، يبةةدو أن األ (14)
يعةةةد يقبةةةل أ  إرةةةعار بسةةةحب حتىلظةةةات  د يف موقىلةةةه ولقةةةد تشةةةد

. وفضةة   (878)يتةةدر عةةن املمثلةةني الةةدائمني املعتمةةدين لةةدى املنظمةةة
وديعةا  للمعاهةدات موجز ممار ة األمني العةام بتةىلته عن ذلك، يف 

، أوضح قسم املعاهدات مب تب الشؤون القانونية املتعددة األطراف
السحب جيب أن يتم كتابة  وأن حيمةل توقيةا إحةدى السةلاات     أن 

الةةةث ل املعةةةرتف هبةةةا، ألنةةةه يةةةؤد  عةةةادة، يف واقةةةا األمةةةر، إىل تعةةةديل  
 مم نة. يشر إىل أ  ا تثناءات  ، ول ( 879) نااق تابيق املعاهدة“ 

وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك، لةةةةيس األمةةةةني العةةةةام لألمةةةةم املتحةةةةدة هةةةةو   ( 15) 
ددة األطةةةراف، ومي ةةةن اال ةةةتىلادة مةةةن  الوديةةةا الوحيةةةد للمعاهةةةدات املتعةةة 

هةةةةةةذا اجملةةةةةةال.    النظةةةةةةر يف املمار ةةةةةةة الةةةةةة  يتبعهةةةةةةا الودعةةةةةةاء اآل ةةةةةةرون يف 
تتضةمن ردود الةدول علةى اال ةتبيان املتعلةق للتحىلظةات   ولأل ف، ال 

يف هةةةةةذا التةةةةةدد. غةةةةةأ أنةةةةةه يتبةةةةةني مةةةةةن    أ  معلومةةةةةات مىليةةةةةدة عمليةةةةةا  
  ( 880) لةةةةةةوغ املنشةةةةةورات التةةةةةادرة عةةةةةن جملةةةةةس أورول أن اجمللةةةةةس يقبةةةةةل  

بوا ةةةاة ر ةةائل مةةن املمثلةةةني الةةدائمني لةةةدى    ( 881) التحىلظةةات و ةةحبها 
 هذه املنظمة. 

__________ 
 ( أع ه.6انظر الىلقرة ) ( 876)  
 قاله رويرت، املرجا نىلسه. انظر ما ( 877)  
غةةأ أن فلةةوس يةةذكر حالةةة  ةةحبت فيهةةا البعثةةة الدائمةةة لىلرنسةةا لةةدى   ( 878)  

من اتىلاقية    7، حتىلظا  لىلرنسا )على املادة  1984آذار/مارس  22األمم املتحدة، يف 
 Flauss, “Note sur le retrait parمجيا أر ال التمييز ضةد املةرأة(     القضاء على 

la France des réserves …” (footnote 818 above), p. 860 . 
  (879 ) (see General … -Summary of Practice of the Secretary

footnote 75 above), p. 64, para. 216. 
 .3-1-2بدأ التوجيه  ( من التعليق على امل14انظر الىلقرة ) ( 880)  
  (881 ) See Council of Europe, European Committee on Legal 

Cooperation (CDCJ), CDCJ Conventions and Reservations to those 

Conventions (footnote 659 above). 
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و ةةي ون مةةن املؤ ةةف أن توضةةا هةةذه املمار ةةات املقبولةةة  (16)
ر موضةةا التشةة يك يبةةدو أهنةةا تثةةأ أ  لةةعولت تةةذك متامةةا  والةة  ال

إبدراو قواعةد مىلرطةةة التةةرامة يف دليةل املمار ةةة. غةةأ أنةه قةةد جةةرى 
 4-5-2لةةةك يف التةةيغة الةةة  اعُتمةةدت للمبةةةدأ التةةةوجيه  تىلةةاد  ذ

لتابيقهةةةةةا علةةةةةى  3-1-2الةةةةذ  يستنسةةةةةخ لةةةةيغة املبةةةةةدأ التةةةةوجيه  
 ةةةحب التحىلظةةةات مةةةا احلةةةرص علةةةى احلىلةةةاظ علةةةى  املمار ةةةات 

 املتبعة عادة يف املنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات“.
وما ذلك، وفض   عن إح ل كلمة   حب“ حمل كلمة  (17)

 ، فإن اال تنسا  املذكور ليس ا تنسا ا  حرفيا   لوغ“
عةةةةن إجةةةةراء  نظةةةةرا  ألن إجةةةةراء السةةةةحب، بابيعتةةةةه، مسةةةةتقل - 

اإلعةةةراب عةةةن الرضةةةا لاللتةةةةزام  توثيقةةةةه أو اعتمةةةاد نةةةز املعاهةةةدة أو
لملعاهةدة، وأنةه قةد حيتةل بعةةد  ةنوات عديةدة، فمةن الضةةرور  أن 

مالةةق  يقةةدم الشةةخز الةةذ  يقةةوم إبجةةراء السةةحب وثيقةةة تىلةةويز
 )أ((؛1منا بة هلذا الغرض )الىلقرة 

 يه  )ب( مةةةن املبةةةدأ التةةةةوج2ولةةةنىلس السةةةبب، فةةةإن الىلقةةةرة  - 
د م  ال 2-1-3 مي ن نقلها إىل جمال  حب التحىلظات  عنةدما تُةقةِ

منظمةةةة دوليةةةة علةةى  ةةةحب حتىلةةةظ مةةن التحىلظةةةات، فمةةةن  دولةةة أو
 البديه  أن ي ون املؤمتر الدويل الذ  اعتمد النز قد انىلز.

ترتب اي اثةر  لةى الصةعيد الةدويل  لةى انتهةاك   دم 2-5-5
 قوا د ةاخلية متعلقة ي حب التحفظات

القوا ةةةد  ات  حيةةةدة القةةةانون الةةةداخل  لكةةة  ةولةةةة او -1 
الصةةةةةلة لكةةةةة  منظاةةةةةة ةوليةةةةةة ال ةةةةةلطة املختصةةةةةة واإلجةةةةةراءات 

 الواجب اتبا ها  لى الصعيد الداخل  ل حب التحفع. 
ةوليةةةةةة ان حتةةةةةت ، ل ةةةةةرأ ملنظاةةةةةة  ال جيةةةةةوز لدولةةةةةة او -2 

حب انتهاتةةةاا حلكةةةم مةةةر  إيطةةةال سةةةحب الةةةتحفع، أبنةةةه قةةةد سةةةف
  تلةك  قوا ةد  مةر  لقا ةدة  او  الدولة  لتلك  الداخل   القانون  احكام 
 التحفظات. سحب   وإجراءات   ابختصاص   يتعلق  فياا   املنظاة 

 التعليق 
، يف جمةال  ةحب التحىلظةات،  5-5-2يناظر املبدأ التوجيه    ( 1) 

 عةةةةدم ترتةةةةب أ  أثةةةةر علةةةةى   ب الةةةةذ  يتعلةةةةق    4-1-2املبةةةةدأ التةةةةوجيه   
 دا لية متعلقة بتوغ التحىلظات“. التعيد الدويل على انتهاك قواعد  

والسةةةلاة املختتةةةة بتةةةوغ  ةةةحب الةةةتحىلظ علةةةى التةةةعيد  (2)
الةةةدويل ليسةةةت للضةةةرورة هةةة  نىلةةةس السةةةلاة املختتةةةة لختةةةاذ قةةةرار 

، مةا بشأن  حبه على املستوى الدا ل . وهنا أيضا  تثور املش لة
، بةةنىلس الاريقةةة الةة  تثةةور هبةةا فيمةةا يتتةةل بتةةوغ (882)فةةوارق دقيقةةة

 .(883)اتالتحىلظ

__________ 
الةتحىلظ  ينةتقز“ مةن املعاهةدة، و ةحب الةتحىلظ جيعةل املوافقةة  ( 882)  

 على املعاهدة ت تمل.
 .4-1-2التوجيه  انظر التعليق على املبدأ  ( 883)  

وال تقةةةدم ردود الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة علةةةى اال ةةةتبيان  (3)
يتعلةةةق ل تتةةةاص  املتعلةةةق للتحىلظةةةات أ  معلومةةةات مىليةةةدة فيمةةةا

اختةةاذ قةةرار بسةةحب حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات علةةى التةةعيد الةةدا ل . 
وف علةةةةةى بعةةةةةز اإلرةةةةةارات هبةةةةةذا الشةةةةةأن يف غةةةةةأ أنةةةةةه مي ةةةةةن الوقةةةةة 

ة منهجية من رأنه أن يربز أن . واألرجح أن القيام بدرا (884)الىلقه
يف اال تتةةاص الةةدا ل  املتعلةةق بسةةحب التحىلظةةات تنوعةةا  ممةةاث   

رةةة ء مينةةةا مةةةن  . ومةةةن  ، فةةةإن ال(885)للتنةةةوع امل حةةةظ يف لةةةوغها
 ىلظات.إىل جمال  حب التح 4-1-2نقل أح ام املبدأ التوجيه  

ويبدو أنه من الضرور  بوجه  اص أن يبني دليل املمار ة  (4)
ذا كةةان جيةةوز للدولةةة، وإىل أ  مةةدى جيةةوز هلةةا، أن تةةدع  عةةدم إ مةةا

لحة  حب حتىلظ من التحىلظات علةى أ ةاس أن هةذا السةحب 
يناةةو  علةةةى انتهةةةاك لقواعةةةد قانوهنةةا الةةةدا ل ، وهةةة  فرضةةةية مي ةةةن 

ي ةةن مثةةة مثةةال واضةةح  وإن ل للتأكيةةد أن تنشةةأ يف املمار ةةة، حةةى
 عليها، فيما يبدو.

، مي ن  ( 886) يف رأن لوغ التحىلظات وكما أوضحت اللجنة   (5)
عةةةةدم نقةةةةل القاعةةةةدة   للتأكيةةةةد التسةةةةا ل عةةةةن مةةةةدى وجاهةةةةة نقةةةةل أو 

مةةةن    46 التتةةةديقات املعيبةةةة“ املنتةةةوص عليهةةةا يف املةةةادة   ب املتعلقةةةة  
ما يتعلةةةق األمةةةر   ةةةيما عنةةةد  اتىلةةةاقي  فيينةةةا إىل جمةةةال التحىلظةةةات، وال 

التتةةةةةةةةةديق    بسةةةةةةةةةحب للتحىلظةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةن رةةةةةةةةةأنه أن يةةةةةةةةةتمم عمليةةةةةةةةةة 
تعلةق،   االنضمام. غأ أنه  واء تعلةق األمةر بتةوغ التحىلظةات أو  أو 

ترد لةراحة يف   على األ ز، بسحبها، فإن القواعد السارية اندرا  ما 
 . ( 887) حى تشريع     أو نتوص رمسية ذات طابا د تور 

ي ةةةن مةةةن األنسةةةب االكتىلةةةاء  وتسةةةاءلت اللجنةةةة عمةةةا إذا ل (6)
، حيةةةةةةةث يشةةةةةةة ل املبةةةةةةةدأ 4-1-2الةةةةةةةة إىل املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه  لإلح

لةةةةةةةةورة طبةةةةةةةق األلةةةةةةةةل منةةةةةةةه ل ةةةةةةةةتثناء كلمةةةةةةةةة  5-5-2التةةةةةةةوجيه  
  حب“ ال  حلةت حمةل كلمةة  لةوغ“. وعلةى ع ةس املوقةف 

ا تتةةةةةةةةوبت اللجنةةةةةةةةة ، 6-5-2املتخةةةةةةةةذ بشةةةةةةةةأن املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه  
أن املبةةدأ التةةوجيه  لةةك ، ذ4-1-2ا تنسةةا  املبةةدأ التةةوجيه   هنةةا

__________ 
 G. Gaja, “Modalità singolari per laانظةر علةى  ةبيل املثةال   ( 884)  

revoca di una riserva”, Rivista di diritto internazionale, vol. 72 (1989), 

pp. 905– 907, or Migliorino, “La revoca di riserve …” (footnote 809 

above), pp. 332–333, ، بشةةأن  ةةحب حتىلةظ إيااليةةا علةةى االتىلاقيةةة ا الةةة
 Flauss, “Note sur le ، أو، فيمةا يتعلةق بىلرنسةا 1951بوضةا ال جئةني لعةام 

retrait par la France des réserves …” (footnote 818 above), p. 863. 
 ( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه 6( إىل )3انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 885)  

2-1-4. 
 (.10املرجا نىلسه، الىلقرة ) ( 886)  
تىلسةةر أيضةةا  هةةذه الشةة وك تةةردد املةةؤلىلني الق ئةةل الةةذين بثةةوا هةةذه  ( 887)  

أعةةة ه(. فةةإذا كةةةان املتختتةةةون يف هةةةذه املسةةةائل  884املسةةألة )انظةةةر احلارةةةية 
ينتقةةدون املمار ةةةة الةةة  تتبعهةةةا  علةةى التةةةعيد الةةةوطين يف  ةة ف مةةةن أمةةةرهم أو

 ةةرى أن مي ةةن أن يُتوقةةا مةةن الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة األح ةةومتهم، فإنةةه ال 
 تزو بنىلسها يف  بااي القانون الدا ل  ودقائقه.
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الةةةةةةةذ   4-5-2مي ةةةةةةةن فتةةةةةةةله عةةةةةةةن املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   ال 2-5-5
. ويُستحسةن علةى (888)مي ن فيما خيته االكتىلاء مبجةرد اإلحالةة ال
 يبدو اتباع ا اوات نىلسها يف كلتا احلالتني. ما
 إيالغ سحب التحفع 2-5-6

تفتبع يف إجراءات إيالغ سحب التحفع القوا د ال اوية يف  
إيةةالغ التحفظةةات املنصةةوص  ليهةةا يف املبةةاةئ التوجيهيةةة  جمةةال

 .7-1-2و 6-1-2و 2-1-5
 التعليق 

، فةإن اتىلةاقي  فيينةا  ( 889) كما الحظت اللجنة يف موضا  ةابق  (1)
يتعلق إبجراءات إب غ  حب التحىلظات.     تتا   وت  مالقا  فيما 

تعةةةةين ضةةةةمنا  وجةةةةوب    22)أ( مةةةةن املةةةةادة  3رةةةةك فيةةةةه أن الىلقةةةةرة   ال  وممةةةةا 
حتةدد   ظمات الدوليةة املتعاقةدة للسةحب، غةأ أهنةا ال إرعار الدول واملن 

باعهةا. والغةرض  اإلجةراءات الة زم ات  اجلهة ال  تتدر هذا اإلرةعار وال 
 هو  د هذه الثغرة.   6-5-2من املبدأ التوجيه   

وحتقيقا  لذلك، عمدت اللجنةة إىل ا ةتخدام ذات الاريقةة  (2)
ونظةرت يف إم انيةةة  (890)ه الضةيقاملتبعةة بشةأن لةوغ السةحب مبعنةا
الةةة   ةةةبق أن  7-1-2إىل  5-1-2تابيةةةق املبةةةادئ التوجيهيةةةة مةةةن 

إذا كةان هةذا  ظةات نىلسةها، ومةايتعلةق إببة غ التحىل اعتمدهتا فيمةا
 التابيق م ئما .

وامل حظةةةة األوىل الواجةةةب طرحهةةةا هةةة  أنةةةه حةةةى لةةةو كانةةةت   (3)
باعهةةا لسةحب الةةتحىلظ،  حتةددان اإلجةةراءات الة زم ات  اتىلاقيتةا فيينةةا ال 

تبةةني أن واضةةع     1969فةةإن األعمةةال التحضةةأية التىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  
ي ةةةةةن يسةةةةةاورهم أدىن رةةةةةك   املشةةةةةروع املتعلةةةةةق بقةةةةةانون املعاهةةةةةدات ل 

 أن   يف 
 اإلرعار للسحب يتعني أن يقوم به الوديا، إذا كان مثة وديا؛  - 
اجلهةةةةات الةةةة  يوجةةةةه إليهةةةةا اإلرةةةةعار هةةةة   كةةةةل دولةةةةة مةةةةن  - 
ا  فيها“ ال  حيق هلا أن تتبح أطراف ول األطراف يف املعاهدة أوالد
 .(891) الدول املعنية“ أو
وبعد أن تقرر أن جتما يف جمموعة واحدة من األح ام كل  (4)

القواعةد املتعلقةةة للودعةاء ولإلرةةعارات، وهة  القواعةةد الة  تشةة ل 
 ،(892)1969مةةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  78إىل  76موضةةةوع املةةةةواد مةةةن 

وذلةةك إبيعةةاز مةةن روزيةةن )ولةةو جزئيةةا  علةةى األقةةل(،   التخلةة  عةةن 

__________ 
 .4-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  17انظر الىلقرة ) ( 888)  
 (.1املرجا نىلسه، الىلقرة ) ( 889)  
 (.8املرجا نىلسه، الىلقرة ) ( 890)  
 (.3( و)2) الىلقرتن املرجا نىلسه،  ( 891)  
 . 1986من اتىلاقية فيينا لعام  79إىل  77واملواد من  ( 892)  

. غةةةةأ أهنةةةةا مقرتحةةةةات (893)أكثةةةةر هةةةةذه املقرتحةةةةات هلةةةةذا السةةةةبب ال
 .6-1-2و 5-1-2تنسجم متاما  ما املبدأين التوجيهيني 

، يف رةةذرات (894)وقةةد أقةةر الىلقةةه الةةذ  تنةةاول هةةذه املسةةألة (5)
يضةا  مةا املمار ةةة. متىلرقةة، هةذه التوجهةات، وهة  توجهةةات تتىلةق أ

 وه ذا 

واألمةةةةني العةةةةام جمللةةةةس    ( 895) يتبةةةةا األمةةةةني العةةةةام لألمةةةةم املتحةةةةدة  - 
يف جمةةال  ةةةحب التحىلظةةةات نىلةةس اإلجةةةراءات الةةة  تسةةةر     ( 896) أورول 

على إب غ التحىلظات  إليهمةا توجةه اإلرةعارات بسةحب التحىلظةات  
املنظمةةةةةات الدوليةةةةةة علةةةةةى معاهةةةةةدات ي ةةةةةون    و أ الةةةةة  ألةةةةةدرهتا الةةةةةدول  

الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة  ان العامةةةةةةان وديعةةةةةةني هلةةةةةةا، ويبلغاهنةةةةةةا إىل كةةةةةةل  األمينةةةةةة 
نظمةةات املتعاقةةدة وإىل الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة الةة  حيةةق هلةةا أن  امل  أو 

 تتبح أطرافا ؛ 

وزايدة علةةةى ذلةةةةك، عنةةةةدما تتنةةةاول أح ةةةةام تعاهديةةةةة لةةةةرحية   - 
اإلجةةةراءات الةةة زم اتباعهةةةا يف جمةةةال  ةةةحب التحىلظةةةات، فإهنةةةا تتبةةةا  

نموذو الذ  يسر  على لوغها وتتقيد للقواعد املنتةوص  عموما  ال 
، وذلةةك مةةن حيةةث  6-1-2و   5-1-2بةةدأين التةةوجيهيني  عليهةةا يف امل 

__________ 
 .4-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  4انظر الىلقرة ) ( 893)  
  (894 ) (footnote 809See Migliorino, “La revoca di riserve …”  

above), at p. 323, or Maresca, Il diritto dei tratatti … (footnote 351 

above), p. 302, or Pellet and Schabas, “1969 Vienna Convention. 

Article 23: Procedure regarding reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), pp. 623–625, paras. 110–116. 
  (895 ) passim(footnote 37 above),  Multilateral Treaties …See  

اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا )انظةةةةةر، مةةةةةن بةةةةةني األمثلةةةةةة العديةةةةةدة   ةةةةةحب التحىلظةةةةةات علةةةةةى 
، مةةةن جانةةةب التةةةني 1961نيسةةةان/أبريل  18املؤر ةةةة  ،للع قةةةات الدبلوما ةةةية

(chap. III.3( ومتةةر )ibid.( ومنغوليةةا )ibid.؛ أو)  ةةحب التحىلظةةات علةةى 
كةةةةةةةةانون   16والسيا ةةةةةةةةية، املةةةةةةةةؤر  ا ةةةةةةةةاص لحلقةةةةةةةةوق املدنيةةةةةةةةة  العهةةةةةةةةد الةةةةةةةةدويل
، مةن جانةب آيسةلندا وأ ةرتاليا وأيرلنةدا وإيااليةا وبلجي ةا 1966األول/ديسمرب 

وبةةةي روس ومجهوريةةةة كةةةوراي و ويسةةةرا وفرنسةةةا وفنلنةةةدا وليختنشةةةتاين وامل سةةةيك 
 حب التحىلظات  (؛ أوibid., chap. IV.4وهولندا ) واململ ة املتحدة والنرويج
ملتحةةةةةدة مل افحةةةةةة االجتةةةةةار غةةةةةأ املشةةةةةروع يف املخةةةةةدرات علةةةةةى اتىلاقيةةةةةة األمةةةةةم ا

، مةةةةةةن جانةةةةةةب 1988كةةةةةةانون األول/ديسةةةةةةمرب   20واملةةةةةةؤثرات العقليةةةةةةة، املؤر ةةةةةةة 
 (.ibid., chap. VI.19جاماي ا والىللبني وكولومبيا )

  (896 ) Council of Europe, European Committee on Legal See 

Cooperation (CDCJ), CDCJ Conventions and Reservations to those 

Conventions (footnote 659 above)    ةةةحب حتىلظةةةات أملانيةةةا وإيااليةةةا علةةةى (
االتىلاقيةةة املتعلقةةة خبىلةةز حةةاالت تعةةةدد اجلنسةةيات وااللتزامةةات العسةة رية يف حالةةةة  

(؛ وانظر أيضا  ال تيةب الةذ  ألةدرته إدارة  pp. 11–12   1963لعام    نسيات تعدد اجل 
. ول طةة ع علةى مثةال، انظةةر  2 ، ص 2009قةةانون الةدويل العةام،  املشةورة القانونيةة وال 

اإلرةةعار التةةادر عةةن بولنةةدا لسةةحب حتىلظهةةا علةةى اتىلاقيةةة القةةانون اجلنةةائ  املتعلقةةة  
 Council ofالةدول األعضةاء وإىل بةي روس ) للىلسةاد، وهةو إرةعار ُوجةه إىل مجيةا  

Europe, document JJ6871C Tr./173-102 of 19 June 2009 .) 
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، بةةل وإن منهةةا  ( 897) إهنةةا تةةنز علةةى وجةةوب إرةةعار الوديةةا للسةةحب 
املنظمةةات   يةةنز علةةى وجةةوب قيةةام الوديةةا إبب غةةه إىل الةةدول أو  مةةا 

 كةل دولةة حيةق   إببة غ قيامه، علةى ناةاق أو ةا،  ، أو ( 898) املتعاقدة 
 . ( 899) حتديد  كل دولة“ من دون   هلا أن تتبح طرفا “ أو 

داعةةةة  لت ليىلةةةةه بةةةةدور اتلةةةةف عةةةةن الةةةةدور   أمةةةةا الوديةةةةا، فةةةة   (6)
  7-1-2و   6-1-2احملدود للغاية الذ  يوكله إليه املبةدآن التوجيهيةان  

يف جمةةةال لةةةوغ التحىلظةةةات، ووةةةا املبةةةدآن اللةةةذان لةةةيغا لجلمةةةا بةةةني  
مةةن    78مةةن املةةادة    2)د( و 1والىلقةةرتني    77مةةن املةةادة    1أح ةةام الىلقةةرة  

، ووا يتىلقان ما املبادئ ال  تستند إليها  ( 900) 1986اتىلاقية فيينا لعام  
  ( 901) قواعد فيينا ذات التلة 

ف الوديةةةةةةةا ، ي 78( مةةةةةةةن املةةةةةةةادة )ه1مبقتضةةةةةةةى الىلقةةةةةةةرة  -  لةةةةةةةَّ
 إبةةة غ األطةةةةراف والةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةة الةةةة  حيةةةق هلةةةةا أن  ب

ح أطرافةا  يف املعاهةدة لألعمةال واإل اةارات والر ةائل املتتةةلة تتةب
ملعاهةةةةةةةةةةدة“، وتةةةةةةةةةةد ل يف هةةةةةةةةةةذا اإلطةةةةةةةةةةار اإلرةةةةةةةةةةعارات املتعلقةةةةةةةةةةة ل

)ب( مةةةن املبةةةدأ 1للتحىلظةةةات و ةةةحبها، وقةةةد أُدرجةةةت يف الىلقةةةرة 
 ؛6-1-2التوجيه  

__________ 
االتىلاقيةةةةة مةةةةن  48مةةةةن املةةةةادة  2انظةةةةر، علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال، الىلقةةةةرة  ( 897)  

 ؛1956أاير/مايو  19املؤر ة املتعلقة بعقد النقل الدويل للبضائا للارق الربية، 
اتىلاقيةةةة مةةةدة التقةةةادم يف البيةةةا الةةةدويل للبضةةةائا، مةةةن  40مةةةن املةةةادة  2والىلقةةةرة 

من املةادة  2؛ والىلقرة 1980أبريل /نيسان  11املؤر   بتيغتها املعدَّلة للربوتوكول
()و( مةةةةن معاهةةةةدة 2)3-االتىلاقيةةةةة املتةةةةاغة ا ةةةةتنادا  إىل املةةةةادة كةةةةافمةةةةن  15

مب افحةةةةةة الىلسةةةةةاد يف أو ةةةةةاط مةةةةةوظىل  اجلماعةةةةةات االحتةةةةةاد األورويب واملتعلقةةةةةة 
أاير/مةايو  26املؤر ة  موظىل  الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، األوروبية أو

، االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة لجلرميةةةةة اإلل رتونيةةةةةةمةةةةن  43مةةةةن املةةةةادة  1؛ والىلقةةةةرة 1997
 .2001 مربتشرين الثان/نوف 23املؤر ة 
)ب( مةةن 17، واملةةادة 2، الىلقةةرة 15انظةر، علةةى  ةةبيل املثةةال، املةةادة  ( 898)  

كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب   13االتىلةةةاق األورويب املتعلةةةةق بع مةةةةات الاةةةرق، املةةةةؤر  
)و(، مةةةةن االتىلاقيةةةةة الدوليةةةةة حلمايةةةةة 1، الىلقةةةةرة 34واملةةةةادة  18املةةةادة  ؛ أو1957

 26فنةةةان األداء ومنتجةةة  التسةةةجي ت التةةةوتية واملنظمةةةات اإلذاعيةةةة، املؤر ةةةة 
 .1961تشرين األول/أكتوبر 

مةةةةةن  33، واملةةةةادة 1، الىلقةةةةةرة 25انظةةةةر، علةةةةى  ةةةةةبيل املثةةةةال، املةةةةادة  ( 899)  
، 26املةةةةةةةادة  أو ؛1971رةةةةةةةباط/فرباير  21اتىلاقيةةةةةةةة املةةةةةةةؤثرات العقليةةةةةةةة، املؤر ةةةةةةةة 

كانون   2من االتىلاقية اجلمركية املتعلقة لحلاوايت، املؤر ة  27، واملادة 3 الىلقرة
االتىلاقيةة الدوليةة لتنسةيق الرقابةة مةن  25و 21املادتني  ؛ أو1972األول/ديسمرب 

؛ 1982تشةةةةةةةةرين األول/أكتةةةةةةةةوبر  21املؤر ةةةةةةةةة علةةةةةةةةى البضةةةةةةةةائا عنةةةةةةةةد احلةةةةةةةةدود، 
تتةةةاص والقةةانون السةةةار  واالعةةةرتاف تعلقةةةة لال االتىلاقيةةة املمةةةن  63 املةةادة أو

 19املؤر ةةة  واإلنىلةاذ والتعةاون يف جمةةال املسةؤولية األبويةة وتةةدابأ محايةة األطىلةال
)يتعةةةني توجيةةةه اإلرةةةعار إىل  الةةةدول األعضةةةاء يف  1996 تشةةةرين األول/أكتةةةوبر

ل اتىلاقيةة جملةس أورو مةن  22املةادة  مةؤمتر الهةا  للقةانون الةدويل ا ةاص“(؛ أو
، املؤر ةةة بشةةأن تىلةةاد  نشةةوء حةةاالت انعةةدام اجلنسةةية يف  ةةياق   فةةة الةةدول

 .2006أاير/مايو  19
 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  77و 76تناظران املادتني  ( 900)  
 .7-1-2و 6-1-2انظر التعليق على املبدأين التوجيهيني  ( 901)  

املبةةةةةةةدأ  7-1-2مةةةةةةةن املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   1وت ةةةةةةةرر الىلقةةةةةةةرة  - 
الة  توكةل إىل الوديةا  78مةن املةادة ( )د1املنتوص عليةه يف الىلقةرة 

ر ةةةةةالة تتعلةةةةةق لملعاهةةةةةدة  مهمةةةةةة التحقةةةةةق مةةةةةن أن أ   إ اةةةةةار أو
مستوفية للش ل الواجب والسةليم، والقيةام عنةد اللةزوم بتوجيةه نظةر 

إىل املسةةألة“؛ وهنةةا أيضةةا ، يسةةر   املنظمةةة الدوليةةة املعنيةةة الدولةةة أو
)ممةةا قةةد  ذلةةك علةةى السةةواء علةةى لةةوغ التحىلظةةات وعلةةى  ةةحبها

 ؛(902)يتعلق، مث  ، بتاحب الب غ( يثأ مش لة فيما
من نىلس املبدأ التوجيه  تستخلز النتائج املرتتبة  2الىلقرة   - 

علةةى نظريةةةة  الوديةةةا لعتبةةةاره لةةةندوقا  للربيةةةد“ الةةة  أقرهتةةةا اتىلاقيتةةةا 
 2فيينا يف حالة نشوب   ف، وت رر يف هذا التدد نز الىلقرة 

؛ وهنةةةا كةةةذلك، 1986ىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام ات مةةةن 78نىلسةةةه مةةةن املةةةادة 
 و حبه. لتمييز بني لوغ التحىلظ يدعو إىل ا  يوجد فيما يبدو ما  ال 

وملةا كانةت القواعةةد الة  تةنز عليهةةا املبةادئ التوجيهيةة مةةن  (7)
قابلةةةة للنقةةةل، مةةةن مجيةةةا اجلوانةةةب، إىل جمةةةال  7-1-2إىل  2-1-5

ا  ةةةةةةةةحب التحىلظةةةةةةةةات، فهةةةةةةةةل ينبغةةةةةةةة  االكتىلةةةةةةةةاء لإلحالةةةةةةةةة إليهةةةةةةةة 
يتعلق بتوغ التحىلظات، آثرت اللجنة  ا تنسا ها برمتهاا فيما أم

يف  4-1-2و 3-1-2 وت ييةةةةةةةةف املبةةةةةةةةدأين التةةةةةةةةوجيهيني ا تنسةةةةةةةةا 
. غةأ أن هةذا املوقةف أمة ه 5-5-2و 4-5-2املبدأين التةوجيهيني 

أ ا ةةةا  اعتبةةةار  يتعلةةةق بعةةةدم إم انيةةةة النقةةةل احلةةةريف للقواعةةةد السةةةارية 
إىل جمةةةةةةةةةةةةةال  ةةةةةةةةةةةةةحب  علةةةةةةةةةةةةةى ا تتةةةةةةةةةةةةةاص لةةةةةةةةةةةةةوغ التحىلظةةةةةةةةةةةةةات

يتعلةةةق إببةةةة غ  . غةةةأ أن األمةةةر لةةةيس كةةةذلك فيمةةةا(903)التحىلظةةةات
 ةةةةةحب التحىلظةةةةةات وبةةةةةدور الوديةةةةةةا يف هةةةةةذا اجملةةةةةال  إن املبةةةةةةادئ 

ت ئةةةةم متامةةةةا  هةةةةذا الغةةةةرض  7-1-2و 6-1-2و 5-1-2التوجيهيةةةةة 
مبجةةرد إحةة ل كلمةةة   ةةحب“ حمةةل كلمةةة  لةةوغ“. وبنةةاء عليةةه، 

 تناو  طريقة اإلحالة على عيوب أقل.
 اآلاثو املرتتبة  لى سحب التحفع 2-5-7

يرتتةةةةب  لةةةةى سةةةةحب الةةةةتحفع تطبيةةةةق األحكةةةةام الةةةة   -1 
 الدولةةةةةة يةةةة  العالقةةةةةات يف تةةةةامالا   تطبيقةةةةةاا  الةةةةتحفع هبةةةةةا يتعلةةةةق

 و يةةةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةةةتحفع سةةةةةةةةةةةحب  الةةةةةةةةةةة  الدوليةةةةةةةةةةةة املنظاةةةةةةةةةةةة او
 او الةةةةتحفع األطةةةةراف هةةةةذه قبلةةةة  سةةةةواء األخةةةةرى، األطةةةةراف
  ليه. ا رتض 

ل املعاهةةةدة حيةةةز ب الةةةتحفع ةخةةةو يرتتةةةب  لةةةى سةةةح -2 
املنظاةة الدوليةة الة  سةحب   النفا  يف العالقات ي  الدولةة او

املنظاةةة الدوليةةة الةة  تانةة  قةةد ا رتضةة   الةةتحفع والدولةةة او
التحفع و اوضة  ةخةول املعاهةدة حيةز النفةا  يينهةا وية   لى 

 املنظاة الدولية املتحفظة ي بب هذا التحفع. الدولة او
__________ 

 .4-5-2وجيه  ( من التعليق على املبدأ الت 11( و) 10انظر الىلقرتني )  ( 902)  
والىلقةرة  4-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  17انظر الىلقرة ) ( 903)  
 .5-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  6)
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 التعليق 
مةةن الناحيةةة النظريةةة، لةةيس مةةن املستسةةاغ مناقيةةا  أن تةةدرو يف   (1)

دليةةل املمار ةةة مبةةادئ توجيهيةةة بشةةأن آاثر  ةةحب التحىلظةةات يف فةةرع  
 ةةةيما أن آاثر  ةةةحب   ىلظةةةات، ال اتةةةز لإلجةةةراءات املتعلقةةةة للتح 

التحىلظات يتةعب فتةلها عةن آاثر التحىلظةات نىلسةها  إن السةحب  
 نة القيام بذلك لسببني  ينه  التحىلظ. وبعد تردد، قررت اللج 

من اتىلاقي  فيينا تربط رباا  وثيقةا  بةني القواعةد    22أوال ، إن املادة   - 
  حب التحىلظ وبني مسألة آاثره؛  ( 904) املتعلقة بش ل وإجراءات 

اثنيةةا ، إن آاثر السةةحب مي ةةن النظةةر إليهةةا بتةةورة مسةةتقلة،  - 
يةةةدا  إىل بيةةةث تنتىلةةة  احلاجةةةة إىل التسةةةا ل عةةةن اآلاثر )األكثةةةر تعق

 أبعد احلدود( ال  ترتتب على التحىلظ نىلسه.
مةن اتىلةاقي  فيينةا آاثر  22)أ( من املادة 3وال تتناول الىلقرة  (2)

من زاويةة معينةة هة  زاويةة الوقةت الةذ  يتةبح  تحىلظ إال حب ال
فيه السحب  انفذ املىلعول“. غأ أنه يف أثناء األعمال التحضأية 

اللجنةةةةةة يف بعةةةةةز األحيةةةةةان يف رت نظةةةةة  1969التىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام 
 املسألة اجلوهرية املتعلقة مباهية هذه اآلاثر.

ألول عةةةن قةةةانون  واقةةةرتح السةةةأ جأالةةةد فيتزمةةةوريس، يف تقريةةةره ا  (3)
املعاهدات، ح ما  ينز على أنه عند  حب حتىلةظ مةن التحىلظةات،  

 الدولة ال  كانةت دولةة متحىلظةة تتةبح ملتزمةة تلقائيةا  أبن تتقيةد    فإن 
دا  تمةةا  ب ةةم املعاهةةدة الةةذ  كةةان الةةتحىلظ يتعلةةق بةةه، وحيةةق هلةةا، يف  تقيةة 
.  ( 905) ملقابةةةةةل، أن تاالةةةةةب األطةةةةةراف األ ةةةةةرى للتقيةةةةةد هبةةةةةذا احل ةةةةةم“ ا 

الذ  اعتمدته اللجنةة يف القةراءة    22من مشروع املادة    2ونتت الىلقرة  
علةةةةى أنةةةةه  يف حالةةةةة  ةةةةحب الةةةةتحىلظ، يتوقةةةةف    1962األوىل يف عةةةةام  

ذفت  ( 906) هاملتعلقة بتابيةق التحىلظةات “   21   راين أح ام املادة  ، وحةُ
اجللسةةة   . ويف ( 907) هةذه العبةةارة مةن املشةةروع النهةائ  الةةذ  أعدتةه اللجنةةة 

قةةرتح السةةأ وىلةةر  والةةدوك أن تنظةةر جلنةةة التةةياغة يف مسةةألة  العامةةة، ا 
أ ةةةرى هةةة   إم انيةةةة أن ي ةةةون مةةةن أثةةةر  ةةةحب الةةةتحىلظ أن تةةةد ل  

ت ن انفةذة فيمةا بينهمةا   دولتني ل   املعاهدة حيز النىلاذ يف الع قات بني 

__________ 
)أ( 3يقتتةةر ذلةةك، يف واقةةا األمةةر، علةةى اإلرةةارة الةةواردة يف الىلقةةرة  ( 904)  

 إىل  اإلرعار“ بسحب التحىلظ.
  3، الىلقرة  116 ، ص 101/4CN./Aالوثيقة  ، اجمللد الثان،  1956حولية   ( 905)  
 1-5-2( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  2؛ وانظةةةر الىلقةةةرة )40املةةةادة  مةةةن 

 أع ه. 777واحلارية 
وانظةةةةةر ؛ 181 ، ص/5209A، اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة 1962حوليةةةةةة  ( 906)  

 أع ه. 783واحلارية  1-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  3الىلقرة )
لةةةة  عنهةةةةا يف القةةةةراءة الثانيةةةةة يف أعقةةةةاب نظةةةةر جلنةةةةة التةةةةياغة يف    التخ  ( 907)  

عليهةةا جزئيةةا     أبقةةى مشةةروع املةةادة اجلديةةد الةةذ  اقرتحةةه السةةأ وىلةةر  والةةدوك الةةذ   
( مةةةن دون تقةةةدمي أ   8-5-2( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه   4)انظةةةر الىلقةةةرة ) 
،  1965ان/يونيةةةةه  حزير   29،  814، اجللسةةةةة  ، اجمللةةةةد األول1965حوليةةةةة رةةةةرح )انظةةةةر  

 (. 22، الىلقرة  272 ص 

، و  ل مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهةدات، قُةدمت  ( 908) “ من قبل 
عةةدة تعةةدي ت هبةةدف إعةةادة إدراو ح ةةم هبةةذا املعةةه يف نةةز اتىلاقيةةة  

 . ( 909) 1969فيينا لعام  
وقةةةد ا ةةةتبعدت جلنةةةة التةةةياغة التابعةةةة للمةةةؤمتر التعةةةدي ت  (4)

ئةةةةدة عةةةةن احلاجةةةةة وأن آاثر  ةةةةحب املقرتحةةةةة، حيةةةةث ارأتت أهنةةةةا زا
 . وهذا القول لحيح جزئيا .(910)بديهيةالتحىلظ 

رك فيه أن  أثر  حب التحىلظ هو ب ل وضوح  ومما ال (5)
. غأ أنه ينبغ  التمييةز بةني (911)ا تعادة النز األلل  للمعاهدة“

 ث ل حاالت.
فىلةة  الع قةةات بةةني الدولةةة )أو املنظمةةة الدوليةةة( املتحىلظةةة  (6)

من املادة  4التحىلظ )الىلقرة )أو املنظمة الدولية( ال  قبلت    والدولة
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا(، يتوقةةةف هةةةذا الةةةتحىلظ عةةةن إحةةةدال آاثره  20

 (  21من املادة  1)الىلقرة 
ويف حالةة مةةن هةةذا القبيةل، ي ةةون مةةن أثةر  ةةحب الةةتحىلظ إعةادة إقةةرار احملتةةوى   

والدولةةة الةة  قبلةةت الةةتحىلظ.  األلةةل  للمعاهةةدة يف الع قةةات بةةني الدولةةة املتحىلظةةة  
 .  ( 912) يتدر التحىلظ  لتحىلظ ينشئ احلالة ال  كانت  تقوم لو ل فسحب ا 

، 1989ويسةةةةةةوق ميليورينةةةةةةو مثةةةةةةاال  هةةةةةةو  ةةةةةةحب هنغةةةةةةاراي، يف عةةةةةةام 
مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة الوحيةةةةةدة  48مةةةةةن املةةةةةادة  2لتحىلظهةةةةةا علةةةةةى الىلقةةةةةرة 

، الةةةة  تةةةةنز علةةةةى ا تتةةةةاص حم مةةةةة العةةةةدل 1961للمخةةةةدرات، 
اعةةرتاض، وللتةةايل جنةةم ي ةةن هةةذا الةةتحىلظ موضةةوع  ول، (913)الدوليةةة

__________ 
، 178 ، ص1965حزيران/يونيةةةةةه  11، 800املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجللسةةةةةة  ( 908)  

؛ وانظةةر يف هةةذا السةةياق البيةةان الةةذ  أدىل بةةه السةةيد روزيةةن، املرجةةا 86الىلقةةرة 
 .87نىلسه، الىلقرة 

  .4L./1C./39A/CONFالنمسةةةا ) فنلنةةةدا و التعةةةديل الةةةذ  تقةةةدمت بةةةه   ( 909)  
 Official Records of the United Nations Conference on the (؛ انظر  Add.1و 

Law of Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(see footnote 54 above), Reports of the Committee of the Whole, p. 141, 

para. 207 رةةةرتاكية  ، املسةةةت مل بتعةةةديل فرعةةة  تقةةةدم بةةةه احتةةةاد اجلمهةةةورايت اال
 . ibid., p. 141(   A/CONF.39/C.1/L.167السوفياتية ) 

  (910 ) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (see footnote 35 

above), 70th meeting of the Committee of the Whole (14 May 1968), 

statement by Mr. Yasseen, Chairperson of the Drafting Committee, 

p. 417, para. 37. 
  (911 ) restricted …” (footnote 150 -Bowett, “Reservations to non

above), p. 87. See also Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” 

(footnote 27 above), p. 313 . 
  (912 )  , “La revoca di riserve …” (footnote 809 above),Migliorino

p. 325 أوردتةةةةةةه  ةةةةةةةافارتس    ؛ وانظةةةةةةر أيضةةةةةةا  يف هةةةةةةةذا التةةةةةةدد مةةةةةةةاSzafarz, 

“Reservations to multilateral treaties” (footnote 27 above), p. 314. 
  (913 ) 15(footnote 37 above), chap. VI.Multilateral Treaties … . 
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عن  حبه قيام ا تتةاص احمل مةة بتىلسةأ وتابيةق االتىلاقيةة ابتةداء  
 .(914)من تريخ نىلاذ مىلعول السحب

وينسةةةةةةةةحب نىلةةةةةةةةس القةةةةةةةةول علةةةةةةةةى الع قةةةةةةةةات بةةةةةةةةني الدولةةةةةةةةة   (7)
املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة( الةةةةة  تسةةةةةحب الةةةةةتحىلظ والدولةةةةةة )أو املنظمةةةةةة   )أو 

مةن دون أن تعةارض  ت قد اعرتضت على التحىلظ،  الدولية( ال  كان 
د ةةول املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ فيمةةا بينهةةا وبةةني الدولةةة املتحىلظةةة. فىلةة   

تسر    من اتىلاقي  فيينا، ال   21من املادة    3هذه احلالة، ووفقا  للىلقرة 
  األح ام ال  يتعلق هبا التحىلظ يف الع قات بني الارفني  

ناةاق  ن نتةائج  ةحب الةتحىلظ تو ةيايف حالة من هذا القبيةل، ي ةون مة  
 ةةراين املعاهةةدة، يف الع قةةةات بةةني الدولةةةة املتحىلظةةة والدولةةةة املعرتضةةة، بيةةةث 

 .(915)يتضمن األح ام املشمولة للتحىلظ

وي ةةةةون لسةةةةحب الةةةةتحىلظ آاثر جذريةةةةة بقةةةةدر أكةةةةرب عنةةةةدما   (8)
املنظمة الدولية املعرتضة قد عارضت د ول املعاهدة   ت ون الدولة أو 

هةذه احلالةة،   املنظمةة املتحىلظةة. فىلة   الدولة أو اذ بينها وبني حيز النىل 
  ( 916) تةةد ل املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ دون قيةةد يف الع قةةات بةةني الةةدولتني 

ه...  الةة   ةةبق   يف تريةةخ نىلةةاذ مىلعةةول السةةحب.  فبالنسةةبة للدولةةة 
هلةةةةا أن أبةةةةدت اعرتاضةةةةا  أبثةةةةر أقتةةةةى، يعةةةةين  ةةةةحب الةةةةتحىلظ إقامةةةةة  

 . ( 917) لة املتحىلظة“ عاهدة ما الدو ع قات كاملة يف إطار امل 
وبعبارة أ رى، فإن  حب التحىلظ يستتبا تابيةق أح ةام  (9)

املعاهةةةدة الةةة  كةةةان الةةةتحىلظ يتعلةةةق هبةةةا )ولةةةيس للضةةةرورة املعاهةةةدة 
برمتهةةا إذا كانةةت هنةةاك حتىلظةةات أ ةةرى( يف الع قةةات بةةني الدولةةة 

املنظمةةةة الدوليةةةة الةةة  تسةةةحب الةةةتحىلظ ومجيةةةا الةةةدول املتعاقةةةدة  أو
قبلةةةةت الةةةةتحىلظ  تعاقةةةةدة األ ةةةةرى،  ةةةةواء كانةةةةت قةةةةدواملنظمةةةةات امل

اعرتضةةةت عليةةةه، علةةةى اعتبةةةار أنةةةه، يف احلالةةةة الثانيةةةة، إذا كانةةةت  أو
املنظمةةةة الدوليةةةة املعرتضةةةة قةةةد عارضةةةت د ةةةول املعاهةةةدة  الدولةةةة أو

__________ 
  (914 ) o, “La revoca di riserve …” (footnote 809 above) Migliorin

pp. 325–326. 
  (915 ) 327–326, pp. Ibid.  ؛ ويسةوق ال اتةب مثةال  ةحب الربتغةال، يف عةام

اتىلاقيةةة فيينةةا للع قةةات الدبلوما ةةية  مةةن    37مةةن املةةادة    2، حتىلظهةةا علةةى الىلقةةرة  1972
 تعةةرتض مةةا ذلةةك  اعرتاضةةات أبةةدهتا دول ل ، وهةةو حتىلةةظ أدى إىل عةةدة  1961لعةةام  

 Multilateral  علةةى د ةةول االتىلاقيةةة حيةةز النىلةةاذ فيمةةا بينهةةا وبةةني الربتغةةال )انظةةر  

Treaties … (footnote 37 above), chap. III.3, footnote 23 ). 
 .3من اتىلاقي  فيينا، وال  يما الىلقرة  24انظر املادة  ( 916)  
  (917 ) (footnote 27  ies”to multilateral treatSzafarz, “Reservations 

above), pp. 313 and 314 وبةنىلس املعةه، انظةر   ؛Ruda, “Reservations to 

treaties” (footnote 56 above), p. 202; Bowett, “Reservations to non-

restricted …” (footnote 150 above), p. 87; and Migliorino, “La revoca 

di riserve …” (footnote 809 above), pp. 328–329  ويسةوق هةذا األ ةأ .
مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    66، حتىلظهةةا علةةى املةةادة  1989مثةةال  ةةحب هنغةةاراي، يف عةةام  

 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap)انظةةر     1969

XXIII.1   وهةةذا املثةةال لةةيس يف احلقيقةةة مقنعةةا  ألن الةةدول املعرتضةةة ل تةةرفز رمسيةةا ،)
 التىلاقية يف الع قات بينها وبني هنغاراي. تابيق ا 

حيةةةز النىلةةةاذ بينهةةةا وبةةةني الاةةةرف املةةةتحىلظ بسةةةبب الةةةتحىلظ املعةةةين، 
 نىلاذ السحب.اء من تريخ تد ل املعاهدة حيز النىلاذ ابتد

ويف هةةةةذه احلالةةةةة األ ةةةةأة، تنشةةةةأ الع قةةةةات التعاهديةةةةة بةةةةني  (10)
الاةرف املةتحىلظ والاةرف املعةرتض حةى لةو بقيةت حتىلظةات أ ةةرى 

املنظمة الدولية د ول  املعاهةدة  دامت معارضة الدولة أو قائمة، ما
عةةةةةةن االعةةةةةةرتاض علةةةةةةى الةةةةةةتحىلظ املسةةةةةةحوب.  انجتةةةةةةةحيةةةةةةز النىلةةةةةةاذ 

دل اآلاثر املنتةةةوص عليهةةةا يف ات األ ةةةرى، فالتحىلظةةة  أمةةةا هةةة  حتةةةُ
مةن اتىلةاقي  فيينةا اعتبةارا  مةن تريةخ بةدء نىلةاذ املعاهةدة يف  21املادة 

 الع قات بني الارفني.
مةةةةةةن املبةةةةةةدأ  1وجيةةةةةدر لمل حظةةةةةةة أيضةةةةةةا  أن لةةةةةةيغة الىلقةةةةةةرة  (11)

، الىلقةةةةرة 2 ةةةةيما املةةةةادة  التةةةةوجيه  تتبةةةةا لةةةةيغة اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا، وال
لتةةان تنتةةان علةةى أن الةةتحىلظ يتنةةاول أح امةةا  ال 23 املةةادة)د(، و 1

)بتيغة اجلما( من أح ام املعاهةدة. وغةين عةن البيةان أن الةتحىلظ 
مي ن أن يتدر بشأن ح م واحد فقط أو، يف حالة  التحىلظات 

يتعلةةةةق بةةةةبعز اجلوانةةةةب  الشةةةةاملة“، بشةةةةأن  املعاهةةةةدة ك ةةةةل فيمةةةةا
مجيةا  7-5-2تةوجيه  مةن املبةدأ ال 1. وتشمل الىلقةرة (918)احملددة“

 هذه احلاالت.
 اتويخ نفا  سحب التحفع 2-5-8

م يفتفةق  لةى  تةند املعاهةدة  لةى حكةم خمةالف، او مةا مةا م 
يصبع سحب التحفع انفَذ املفعةول ابلن ةبة إىل  امر خمالف، ال

 نةدما تت ةلم تلةك الدولةة  منظاةة متعاقةدة إال ةولة متعاقدة او
  حب.تلك املنظاة إشعاواا يذلك ال او

 ق التعلي
نز العبارة اال ةته لية والىلقةرة    8-5-2ي رر املبدأ التوجيه    (1)

 .1986من اتىلاقية فيينا لعام    22من املادة    3الىلرعية )أ( من الىلقرة  
، مةا إضةافة وحيةدة  1969وهذا احل م الذ  ي رر نز عام  (2)

ي ةةةةن موضةةةةوع أ  مناقشةةةةة تةةةةذكر   هةةةة  ذكةةةةر املنظمةةةةات الدوليةةةةة، ل 
أثنةةاء   وال   ( 919) 1986ألعمةةال التحضةةأية التىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  أثنةةاء ا  ال 

__________ 
 .1-1من املبدأ التوجيه   2انظر الىلقرة  ( 918)  
مسةألة املعاهةدات املربمةة بةني عن انظر  السيد رويرت، التقرير الرابا  ( 919)  

حوليةة أكثةر مةن املنظمةات الدوليةة ) بني اثنتةني أو الدول واملنظمات الدولية أو
حوليةة ، والتقريةر ا ةامس )(38 ، صA/CN.4/285، اجمللد الثان، الوثيقة 1975
(؛ 146 ، صAdd.1و A/CN.4/290، اجمللد الثان )اجلةزء األول(، الوثيقةة 1976

وخبتةةوص )عةةدم( مناقشةةة اللجنةةة للمسةةألة يف دورهتةةا التا ةةعة والعشةةرين، انظةةر 
 100 ، ص1977حزيران/يونيةةةةه  6، 1434، اجمللةةةةد األول، اجللسةةةةة 1977حوليةةةةة 

، 103 ص، 1977حزيران/يونيةةةةةه  7، 1435، واجللسةةةةةة 34-30رات ، الىلقةةةةة 101و
، 196-194 ، ص1977متوز/يوليةةةةه  1، 1451اجللسةةةةة ، وكةةةةذلك 2و 1 الىلقةةةةرتني
، وتقرير اللجنة إىل اجلمعيةة العامةة عةن أعمةال دورهتةا التا ةعة 16-12الىلقرات 

؛ 115و 114 املرجةةةةةةةا نىلسةةةةةةةه، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان )اجلةةةةةةةزء الثةةةةةةةان(، صوالعشةةةةةةةرين، 
، 1981حوليةةةة تةةةوص القةةةراءة الثانيةةةة، انظةةةر التقريةةةر العارةةةر للسةةةيد رويةةةرت  وخب

، 63 ، صAdd.1و A/CN.4/341اجمللةةةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةةةةةةةة 
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الةةةذ     1969-1968مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون املعاهةةةدات لعةةةام   
للنز الذ  اعتمدته جلنةة القةانون الةدويل   ( 920) اكتىلى إبضافة توضيح 

. غةةأ أن اعتمةةاده أاثر بعةةز املناقشةةات دا ةةل  ( 921)  القةةراءة الثانيةةة يف 
 . 1965و   1962اللجنة يف عام   

وإذا كان السأ جأالد فيتزموريس قد تو ى يف تقريره األول،   ( 3) 
، فةإن السةأ وىلةر   ( 922) ، توضيح آاثر  حب التحىلظ 1956يف عام 
. غأ أنه يف  ( 923) 1962 يتو  تناوهلا يف تقريره األول يف عام  والدوك ل 

أثناء املناقشات ال  جةرت يف اللجنةة  ة ل تلةك السةنة، ذُكةر للمةرة  
املتعلةق    22، بناء على طلةب السةيد لرتةوس، يف مشةروع املةادة  األوىل 

بسةةةةحب التحىلظةةةةات، أن السةةةةحب يتةةةةبح  انفةةةةذ املىلعةةةةول عنةةةةدما  
 . ( 924) تتسلم الدول األ رى املعنية إرعارا  به“ 

ذا احل ةةم يف القةةراءة األوىل، لةةدرت ويف أعقةةاب اعتمةةاد هةة  (4)
لةةة    الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة ا(925)ردود فعةةةل عةةةن ثةةة ل دول

 ة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا رحبت بذلك؛ وإ رائيل واململ
الشمالية اللتان أعربتا عن قلقهما إزاء التعولت الة  قةد تواجههةا 
الةةةةدول األطةةةةراف األ ةةةةرى بسةةةةبب النىلةةةةاذ الىلةةةةور  للسةةةةحب. وقةةةةد 

ره، تضةةمني دعةةت حججهمةةا املقةةرر ا ةةاص إىل أن يقةةرتح، يف تقريةة 
ة )و( معقدة التةياغة تبقة  علةى األثةر فرعي فقرة 22مشروع املادة 

الىلور  للسحب عنةدما تتسةلم الةدول األ ةرى إرةعارا  بةه، غةأ أهنةا 
تةةةةنز علةةةةى انتىلةةةةاء جزئةةةة  ملسةةةةؤولية األطةةةةراف األ ةةةةرى ملةةةةدة ث ثةةةةة 

 
؛ وخبتةةةوص )عةةةدم( مناقشةةةة اللجنةةةة للمسةةةألة  ةةة ل دورهتةةةا الثالثةةةة 84 الىلقةةةرة

ر/مةةةةةايو أاي 15، 1652اجللسةةةةةة  املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجمللةةةةةد األول،والث ثةةةةةني، انظةةةةةر 
، 1981متوز/يوليةةةةةةةةةه  16، 1692، واجللسةةةةةةةةةة 28و 27 الىلقةةةةةةةةةرتني، 54 ، ص1981
، اجمللةد الثةان )اجلةزء املرجةا نىلسةه. ويةرد الةنز النهةائ  يف 38، الىلقرة 264 ص

 .37و 36 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص1982 حولية، و140 الثان(، ص
  (920 ) ions Conference on the Official Records of the United NatSee 

Law of Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), p. 142, para. 211   )نز جلنة التياغة(. 
  االنتقةةةةال مةةةةن لةةةةيغة اجلمةةةةا ) عنةةةةدما تتسةةةةلم الةةةةدول املتعاقةةةةدة  ( 921)  

، A/6309/Rev.1ن، الوثيقة  ، اجمللد الثا1966حولية إرعارا  به“؛ انظر  األ رى
( إىل ليغة املىلرد، وميزة هذه األ أة أهنا تبني أن تريةخ النىلةاذ ي ةون 209 ص

 الةةةا  ب ةةةةل متعاقةةةةد )انظةةةةر الشةةةةرح الةةةذ  قدمةةةةه السةةةةيد اي ةةةةني، رئةةةةيس جلنةةةةة 
 Official Records of the United Nationsالتةةياغة التابعةةة للمةةؤمتر، يف  

Conference on the Law of Treaties, Second Session … 

(A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 332 above), 11th plenary meeting, 

p. 36, para. 11 بتةىلة  22(. وبشأن اعتماد جلنة القةانون الةدويل ملشةروع املةادة
حوليةةةةةة ، و285 ، ص816، اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةة 1965حوليةةةةةة هنائيةةةةةة، انظةةةةةر 

 .237 ، ص892ثان(، اجللسة ، اجمللد األول )اجلزء ال1966
 .1-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  2انظر الىلقرة ) ( 922)  
 .1-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  3انظر الىلقرة ) ( 923)  
 .1-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  5انظر الىلقرة ) ( 924)  
، 1965حولية ، انظر التقرير الرابا الذ  أعده السأ وىلر  والدوك ( 925)  

 .56و 55 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177وثيقة اجمللد الثان، ال

. وكةةةةةان السةةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةةدوك يقتةةةةةد بةةةةةذلك مت ةةةةةني (926)أرةةةةةهر
اريةةةةة اإلد تخةةةةذ  التةةةةدابأ التشةةةةريعية أواألطةةةةراف األ ةةةةرى مةةةةن أن ت
مةةر“ ملواءمةةة قانوهنةةا الةةدا ل  مةةا احلالةةة املالوبةةة ه... ، إذا لةةزم األ
 .(927)النامجة عن  حب التحىلظ

ولإلضةةةةةةافة إىل االنتقةةةةةةادات املوجهةةةةةةة إىل التةةةةةةيغة البالغةةةةةةة  (5)
التعقيةةد الةة  اقرتحهةةا املقةةرر ا ةةاص، ا تلةةف أعضةةاء اللجنةةة بشةةأن 

ه يف ذلةةةةك يةةةةث املبةةةةدأ. فأكةةةةد السةةةةيد رودا، وأيةةةةدهةةةةذا احلةةةةل مةةةةن ح
د مةربر للةنز علةى مهلةة يف حالةة  ةحب يوجة  السيد بريغز، أنةه ال
دامةةت هةةذه املهلةةة غةةأ واردة يف حالةةة بةةدء النىلةةاذ  التحىلظةةات، مةةا

. ل ةةةن (928)األلةةل  للمعاهةةةدة بعةةةد إبةةداء املوافقةةةة علةةةى االلتةةزام هبةةةا
وىلةةةةر  والةةةةدوك أعضةةةةاء آ ةةةةرين، وخبالةةةةة السةةةةيد تةةةةون ني والسةةةةأ 

 خيلةةةةةةو مةةةةةةن لةةةةةةواب، إىل أن احلةةةةةةالتني ال نىلسةةةةةةه، أرةةةةةةاروا، يف رأ 
يتعلق للتتديق،  تستايا الدولة أن تؤمن لنىلسها  اتلىلتان  فيما

الوقةت الةذ  حتتةةاو إليةه بو ةةيلة بسةياة هةة  عةدم التتةةديق إىل أن 
تةُةد ل التعةةدي ت ال زمةةة علةةى قانوهنةةا الةةدا ل “؛ وعلةةى الع ةةس 

 ة  ةةةحب حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات،  ال يتوقةةةفمةةةن ذلةةةك، يف حالةةة 
عنيةةة، بةةل يتوقةةف علةةى إرادة الدولةةة تغةةأ احلالةةة علةةى إرادة الدولةةة امل

 .(929)املتحىلظة ال  قررت“  حب حتىلظها
غةةأ أن اللجنةةة رأت أن  إدراو هةةذا الةةنز  ةةيعقد احلالةةةة  (6)
داع وأنه، مةن الناحيةة العمليةة، تسةتايا الةدول املعنيةة أن تعةاجل  ب 

تجريها حتمةةةا  فيمةةةا عوبة تنشةةةأ عةةةن طريةةةق املشةةةاورات الةةة   ةةة أ  لةة 
. وعادت اللجنة للتايل إىل اعتبار أن التاريخ الذ  يةتم (930)بينها“

املنظمةات املتعاقةدة األ ةرى بسةحب الةتحىلظ  فيه إرةعار الةدول أو
هةو التةةاريخ الةةذ  يتةبح فيةةه هةةذا السةةحب انفةذ املىلعةةول، غةةأ أهنةةا 

يف تعليقها النهائ ، بعةد توضةيح أهنةا قالت  أبدت بعز الرتدد، إذ
مبةةنح الةةدول مهلةةة زمنيةةة انتهةةت إىل أن إر ةةاء قاعةةدة عامةةة تقضةة  

قتةةأة ل ةة   ت يةةف قانوهنةةا الةةدا ل  مةةا احلالةةة اجلديةةدة هاملرتتبةةة 
على  حب التحىلظ   ي ون فيه مغاالة“، إهنا  ارأتت أن هذه 
رتك لتةةةةةنظَّم مةةةةةن  ةةةةة ل نةةةةةز  ةةةةةاص هبةةةةةا  يف املسةةةةةألة ينبغةةةةة  أن تةةةةةُ

__________ 
يف التاريخ الذ  يتبح فيه  ةحب  21 )و( يتوقف  راين املادة  ( 926)  

الةةةةتحىلظ انفةةةةذ املىلعةةةةول، بيةةةةد أنةةةةه  ةةةة ل الشةةةةهور الث ثةةةةة التاليةةةةة هلةةةةذا التةةةةاريخ 
الةةتحىلظ  جيةةوز اعتبةةار طةةرف مةةن األطةةراف منته ةةا  للح ةةم الةةذ  يتعلةةق بةةه ال

علةةةى ممار ةةةته  جملةةةرد أنةةةه ل يةةةد ل التعةةةدي ت ال زمةةةة علةةةى قانونةةةه الةةةدا ل  أو
 ه(.اإلدارية“ )املرجا نىلس

، 1965حزيران/يونيةةه  11، 800، اجمللةةد األول، اجللسةةة 1965حوليةة  ( 927)  
 .47، الىلقرة 175 ص
، 177)السةةةةةةةيد رودا(، وص  59، الىلقةةةةةةةرة 176 املرجةةةةةةةا نىلسةةةةةةةه، ص ( 928)  

 سيد بريغز(.)ال 76الىلقرة 
)السيد تون ني(؛ وانظةر  69و 68، الىلقرتن 176 املرجا نىلسه، ص ( 929)  

 80-78، الىلقةةةةةرات 177)السةةةةةيد تسةةةةةوروكا(، وص  54، الىلقةةةةةرة 175 أيضةةةةةا  ص
 )السأ وىلر  والدوك(.

، 814تىلسأات قدمها السأ وىلر  والدوك، املرجا نىلسه، اجللسة   ( 930)  
 .24رة ، الىلق273 ، ص1965حزيران/يونيه  29
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حالةةة عةةدم وجةةود نةةز يف هةةذا املعاهةةدة. ورأت أيضةةا  أنةةه حةةى يف 
طلبت دولة مهلة زمنية قتأة ملواءمة قانوهنا الةدا ل   التدد، فإذا

ما احلالةة املرتتبةة علةى  ةحب الةتحىلظ، فلةيس مةن حسةن النيةة أن 
تشة و الدولةةة لةةاحبة الةةتحىلظ مةن لةةعولت نشةةأت عةةن الةةتحىلظ 

 .(931)الذ  لاغته ه  نىلسها“
، تعيةةةةد اللجنةةةةة ويثةةةةأ هةةةةذا مشةةةة لة أ ةةةةرى  هبةةةةذه الاريقةةةةة (7)

و اال ةةةةتثناء الةةةةذ  حةةةةاول السةةةةأ وىلةةةةر   لسةةةةة، يف تعليقهةةةةا، إدرا 
من اتىلاقية فيينةا  22كان  يتبح املادة  والدوك إد اله يف نز ما

يثةةةأه هةةةذا الةةةنهج مةةةن جةةةدل، فةةةإن  . ولإلضةةةافة إىل مةةةا1969لعةةةام 
 .(932)إررادا  واضحا   توفر اإلحالة إىل مبدأ حسن النية ال

إذا كةةةان   ه مةةةن املهةةةم حتديةةةد مةةةا نةةةة مةةةا ذلةةةك أنةةة وقةةةد رأت اللج  (8)
   1965دليةةل املمار ةةة جيةةب أن يشةةمل التوضةةيح الةةوارد يف تعليةةق عةةام  

من الابيع  يف دليل املمار ات املولةى هبةا هةذا تةو   قةدر أكةرب مةن  
اهةدات. بيةد  التحديد للقياس إىل االتىلاقيات العامة املتعلقة بقانون املع 

الةةةةةةةة يواجةةةةةةةه اعرتاضةةةةةةةات  اةةةةةةةأة  إن  أن إدراو التوضةةةةةةةيح يف هةةةةةةةذه احل 
ة“ املذكورة يف التعليق تتعارض بوضةوح مةا القاعةدة الةواردة يف   القاعد 

، وإدراجهةةا يف الةةدليل  يشةة ل  روجةةا  عليهةةا،  1969اتىلاقيةة فيينةةا لعةةام  
إذا كانةةت هنةةاك حاجةةة ما ةةة إىل ذلةةك.   وهةة  مسةةألة غةةأ مقبولةةة إال 

ىلةةر  والةةدوك، يف عةةام  ذا غةةأ لةةحيح يف هةةذه احلالةةة  إن السةةأ و وهةة 
،  ل يسةةةما قةةةط أن هنةةةاك لةةةعوبة نشةةةأت فعةةة   بتةةةدد تابيةةةق  1965

؛ ويبةدو  ( 933) معاهدة من املعاهدات نتيجة قيام دولة بسحب حتىلظهةا“ 
يبةةدو للتةةايل مةةن   يةةزل هةةو الوضةةا القةةائم يف يومنةةا هةةذا. وال  أن ذلةةك ل 
ختىليةةةف القاعةةةدة الةةة  أر ةةةتها   مةةةن املستتةةةوب االىلةةةة أو  الضةةةرور  أو 

 من اتىلاقي  فيينا.   22من املادة    3الىلقرة  
غأ أن النىلاذ الىلور  لسحب التحىلظ بعد اإلرعار به قةد  (9)

يعا  هو  1965 ن تعليق عام يثأ لعولت يف بعز احلاالت. ل
نىلسةةةه احلةةةل السةةةةليم للمشةةة لة  يف هةةةةذه احلالةةةة  ينبغةةةة  أن ه...  

. (934)تةةةةنظَّم هاملسةةةةألة  مةةةةن  ةةةة ل نةةةةز  ةةةةاص هبةةةةا يف املعاهةةةةدة“
وبعبةةةارة أ ةةةرى، فإنةةةه يف مجيةةةا احلةةةاالت الةةة  تعةةةاجل فيهةةةا املعاهةةةدة 

جوانةةب معينةةة مةةن القةةانون  مسةةائل، مةةن قبيةةل مركةةز األرةةخاص أو
__________ 

، 209 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966حوليةةةةةةة  ( 931)  
 .20( من التعليق على مشروع املادة 2الىلقرة )
كمةا الحظةت حم مةةة العةدل الدوليةةة، فةإن  مبةدأ حسةةن النيةة هةةو  ( 932)  

أحد املبادئ األ ا ية ال  تنظم إر اء االلتزامات القانونية وتنىليذها، أاي  كةان 
 .Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.Jمتةةدرها“  

Reports 1974, p. 253, at p. 268, para. 46; p. 473, para. 49 و هو يف حد ،
ذاتةةه ال يشةة ل أ ا ةةا  اللتةةزام عنةةدما ال ت ةةون هنةةاك أ ةةس أ ةةرى ل لتةةزام“  
Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1988, p. 69 

(see footnote 670 above), at p. 105, para. 94. 
، 1965حزيران/يونيةةه  29، 814، اجمللةةد األول، اجللسةةة 1965حوليةة  ( 933)  
 .24، الىلقرة 273 ص
 ( أع ه.6انظر الىلقرة ) ( 934)  

ا اص، مي ن أن تدعو إىل االعتقاد أبن  حب حتىلةظ مةن  الدويل
التحىلظةةةةةات املتعلقةةةةةة هبةةةةةا بشةةةةة ل مىلةةةةةاجئ قةةةةةد يسةةةةةبب لةةةةةعولت 

ييةةف قوانينهةةا الدا ليةةة، لألطةةراف األ ةةرى بسةةبب عةةدم قيامهةةا بت 
ينبغةة  أن تتضةةمن املعاهةةدة نتةةا  لةةرحيا  حيةةدد املهلةةة ال زمةةة أل ةةذ 

 احلالة النارئة عن  حب التحىلظ يف احلسبان.
حيةةدل عمليةا . فةةالواقا أن   وفضة   عةةن ذلةك، فةةإن هةذا هةةو مةا  (10)

عددا  كبأا  من املعاهدات حيدد لبةدء نىلةاذ  ةحب الةتحىلظ مهلةة زمنيةة  
)أ( مةن  3هلةة الة  حيةددها القةانون العةام الة  تةرد يف الىلقةرة  أطول مةن امل 

مةن اتىلةاقي  فيينةا. وتةرتاوح هةذه املهلةة عةادة بةني رةهر وث ثةة    22املةادة  
. وعلةةى ع ةةس ذلةةك، جيةةوز  ( 935) األ ةةرى املتعاقةةدة، اإلرةةعار للسةةحب ، ل نهةةةا حتسةةةب غالبةةةا  ابتةةةداء  مةةةن تلقةةة  الوديةةةا، ولةةةيس الةةةدول  أرةةةهر 

علةةةى اتىلةةةاقي     ة مهلةةةة زمنيةةةة أقتةةةر مةةةن املهلةةةة املرتتبةةةة أن حتةةةدد املعاهةةةد 
مةةةن االتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة    32مةةةن املةةةةادة    3 فيينةةةا؛ فوفقةةةةا  ألح ةةةام الىلقةةةةرة 

  1989أاير/مايو    5ث التلىلزيون العابر للحدود، املؤر ة  املتعلقة للب 
أن تسةحبه كليةا   1جيوز أل  دولة متعاقدة ألدرت حتىلظةا  مبوجةب الىلقةرة  
مةن مني العام جمللس أورول. ويبدأ نىلاذ السحب ا  بتوجيه إرعار إىل األجزئي أو

 .*تريخ تسلم األمني العام لإلرعار

األطةةةةةةراف املتعاقةةةةةةدة األ ةةةةةةرى إلرةةةةةةعار ولةةةةةةيس مةةةةةةن تريةةةةةةخ تسةةةةةةلم 
. وقةةةد حيةةةدل أيضةةةا  أن تةةةنز املعاهةةةدة علةةةى أن للدولةةةة (936)الوديةةةا

 .(937)حبال  تقوم بسحب حتىلظها أن حتدد تريخ نىلاذ هذا الس
__________ 

 ,Les réserves aux Imbertهةورن    أمبةأ أو انظر األمثلةة الة  أوردهةا   ( 935)  

traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 390, or Horn, Reservations 

and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), p. 438  وانظةر .
ون  االتىلاقيةةة املتعلقةةة للقةةان مةةن    24مةةن املةةادة    3أيضةةا ، علةةى  ةةبيل املثةةال، الىلقةةرة  

الة  اعتمةدها  ، وهة  االتىلاقيةة  السار  على   فة األرخاص املتةوفني يف تركةاهتم 
)بعةد ث ثةة أرةهر    1989آب/أغساس    1مؤمتر الها  للقانون الدويل ا اص يف  

مةةةن االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة للنقةةةل    12مةةةن املةةةادة    4مةةةن اإلرةةةعار للسةةةحب(؛ والىلقةةةرة  
)بعد مةرور رةهر علةى قيةام    1980ايو  أاير/م   9 ك احلديدية، املؤر ة  الدويل للس 

مةةن اتىلاقيةةة    97مةةن املةةادة    4احل ومةةة الوديعةةة إبرةةعار الةةدول للسةةحب(؛ والىلقةةرة  
  1980نيسةان/أبريل    11األمم املتحدة بشةأن عقةود البيةا الةدويل للبضةائا، املؤر ةة  

معاهةةةدة احملافظةةةة علةةةى    مةةةن املةةةادة الرابعةةةة عشةةةرة مةةةن   2الىلقةةةرة   ) ةةةتة أرةةةهر(؛ أو 
يومةا     90)   1979حزيران/يونيةه    23املؤر ةة    املهةاجرة مةن احليةواانت الىلاريةة، األنواع 

مةةن    40مةن املةادة    3مةن تريةخ قيةام الوديةةا إبرةعار األطةراف للسةحب(؛ والىلقةةرة  
)بعةد مةرور    1970نيسةان/أبريل    23االتىلاقية الدولية املتعلقة بعقود السىلر، املؤر ةة  

 .ة للسحب( هر على إرعار احل ومة البلجي ي ث ثة أر 
اتىلاقيةةةةةةات جملةةةةةةس أورول الةةةةةة  تتضةةةةةةمن أح امةةةةةةا  بشةةةةةةأن  ةةةةةةحب  ( 936)  

مةةةن  8مةةةن املةةةادة  2التحىلظةةةات تسةةةتخدم هةةةذه التةةةيغة عمومةةةا   انظةةةر الىلقةةةرة 
االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة خبىلةةةز حةةةاالت تعةةةدد اجلنسةةةيات وااللتزامةةةات العسةةة رية يف 

تىلاق األورويب من اال  13من املادة  2، والىلقرة  1963لعام  حالة تعدد اجلنسيات  
 29مةن املةادة  3، والىلقةرة 1977لعةام  املتعلق إبحالة طلبةات املسةاعدة القضةائية
 .1997من االتىلاقية األوروبية بشأن اجلنسية لعام 

االتىلاقيةةة الدوليةةة لتبسةةيط وتنسةةيق مةةن  12مةةن املةةادة  2انظةةر الىلقةةرة  ( 937)  
   جيةةةةوز ل ةةةةل )املنقحةةةةة( 1973أاير/مةةةةايو  18املؤر ةةةةة  اإلجةةةةراءات اجلمركيةةةةة،

جزئيةا ، بوا ةاة  طرف متعاقد قدم حتىلظات أن يسةحبها يف أ  وقةت، كليةا  أو
 هذا السحب“.إرعار موجه إىل الوديا يشأ فيه إىل تريخ بدء نىلاذ 



 169 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

وهتةةةدف هةةةذه األح ةةةام التةةةرحية إىل معاجلةةةة العيةةةوب الةةة   (11)
 فيينةا، مةن اتىلةاقي  22)أ( من املةادة 3 تشوب املبدأ الوارد يف الىلقرة

يسةلم مةن االنتقةاد. فباإلضةافة إىل املشةاكل الة   ةبق  وهو مبةدأ ال
وال  قد تنجم يف بعز احلاالت عن نىلاذ  ةحب  (938)بثها أع ه

تلقةةة  األطةةةراف األ ةةةرى إرةةةعارا  بةةةه، أرةةةأ إىل أنةةةه  الةةةتحىلظ مبجةةةرد
. ومةةةن املؤكةةةد أن (939)حيةةةل مسةةةألة العامةةةل الةةةزمين حةةة   فعليةةةا “  ال

  أُدرو أثنةةاء مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات التوضةةيح الةةذ
املنظمةةة الدوليةةةة الةة  تقةةةوم  يتةةةيح لشةةركاء الدولةةةة أو (940)1969لعةةام 

ذ السةحب للنسةبة هلةم علةى وجةه بسحب حتىلظها العلم بتاريخ نىلةا
ليقةةني الدقةةة، ل ةةن القةةائم للسةةحب نىلسةةه يواجةةه حالةةة مةةن عةةدم ا

اإلرةةعار يف تةةواريخ متباينةةة  ألن األطةةراف األ ةةرى مي ةةن أن تتلقةةى
للغاية، وهذا أمر مؤ ف ألنه مينا القائم للسحب من التأكد مةن 

لعة و  توجةد و ةيلة . غأ أنةه ال(941)تريخ  راين التزاماته اجلديدة
، ل نةه عيةب 22)أ( مةن املةادة 3 ديل نز الىلقرةهذا العيب غأ تع

 .تستدع   تنقيح“ نز فيينا بدرجة ال (942)حمدود عمليا  
ومةةةا ذلةةةك، ينبغةةة  اإلرةةةارة يف هةةةذا التةةةدد إىل أن القاعةةةدة   (12)

ال  ير يها هذا احل م خترو عن القةانون العةام  إن أ  إجةراء متتةل  
ادة مةةةةن تريةةةةخ إرةةةةعار الوديةةةةا بةةةةه. وهةةةةذا  يبةةةةدأ نىلةةةةاذه عةةةة  مبعاهةةةةدة مةةةةا 

مةن املةادة    3الىلقةرة   أو   16تشأ إليه الىلقرة الىلرعية )ب( من املةادة   ما 
مةةةةةن اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام    78ة الىلرعيةةةةةة )ب( مةةةةةن املةةةةةادة  الىلقةةةةةر  أو   24

يتعلةةةةةةق   قررتةةةةةةه حم مةةةةةةة العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة فيمةةةةةةا  . وهةةةةةةذا مةةةةةةا ( 943) 1969
تالةةها اإللزامةة  مسةةتندة  لإلعةة انت اال تياريةةة املتعلقةةة بقبةةول ا ت 

إىل ا ةةةةةةةةةتدالل  مي ةةةةةةةةةن تابيقةةةةةةةةةه باريةةةةةةةةةق القيةةةةةةةةةاس يف إطةةةةةةةةةار قةةةةةةةةةانون  
ر اال ةةةتثناء الةةةذ  تةةةنز عليةةةه أح ةةةام الىلقةةةرة  ( 944) املعاهةةةدات  . ويىلسةةةَّ

ل    22)أ( مةن املةةادة  3 مةةن اتىلةاقي  فيينةةا لحلةةرص علةى تىلةةاد  أن حتمةةَّ
__________ 

 (.9( إىل )4الىلقرات من ) ( 938)  
  (939 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), p. 290. 
 أع ه. 921انظر احلارية  ( 940)  
، اجمللةد 1965حوليةة انظر يف هةذا الشةأن م حظةات السةيد بريغةز   ( 941)  

، واجللسةةةة 75، الىلقةةةرة 177 ، ص1965حزيران/يونيةةةه  11، 800األول، اجللسةةةة 
 .25، الىلقرة 273 ، ص1965حزيران/يونيه  29، 814
 ( أع ه.8انظر الىلقرة ) ( 942)  
 .1986من اتىلاقية فيينا لعام  79ادة الىلقرة الىلرعية )ب( من امل ( 943)  
 تتةةةبح الدولةةةة الةةة  وافقةةةت، إبيةةةداع إع هنةةةا ا ةةةاص للقبةةةول لةةةدى   ( 944)  

مةا    األمني العام، طرفا  يف نظام البند اال تيار  جتاه مجيا الدول املعلنة األ ةرى، 
مةةةن حقةةةوق والتزامةةةات. ه...  فةةةالواقا أن راباةةةة    36يرتتةةةب علةةةى املةةةادة   كةةةل مةةةا 

  تشةةةة ل أ ةةةةاس البنةةةةد اال تيةةةةار  تنشةةةةأ يف هةةةةذا اليةةةةوم بةةةةني الةةةةدول  الرتاضةةةة  الةةةة 
 ,Case concerning Right of Passage over Indian Territoryاملعنيةةة“   

Preliminary Objections, Judgment of November 26th, 1957, I.C.J. 

Reports 1957, p. 125, at p. 146; see also Land and Maritime Boundary 

between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, 

I.C.J. Reports 1988, p. 275, at pp. 291 and 293, paras. 25 and 30 . 

املنظمةةةةةةات املتعاقةةةةةةدة مةةةةةةا دولةةةةةةة تقةةةةةةوم بسةةةةةةحب حتىلظهةةةةةةا   الةةةةةدول أو 
يتعلةةق هبةةذه   ية املرتتبةةة علةةى عةةدم احةةرتام أح ةةام املعاهةةدة فيمةةا املسةةؤول 

. وهةذا  ( 945) ت ن تعلم للسحب  ف ل الدولة، يف حني أن هذه األطرا 
 راغل وجيه متاما . 

وانتقدت اللجنة أحياان  تضمني بعز أح ام اتىلاقي  فيينا  (13)
. غةةةةأ أن (946)تةةةةنز املعاهةةةةدة علةةةةى ح ةةةةم اةةةةالف“ لةةةيغة  مةةةةا ل
ىل األويةةة الةة  قةةد ميثلهةةا إدراو وال معينةةة أهنةةا تشةةأ إميزهتةةا يف أحةة 

املعاهةدة نىلسةها لةت يف العيةوب بنود حمةددة متعلقةة للتحىلظةات يف 
لةةت يف أوجةةه اللةةبس النامجةةة عةةن  املرتباةةة بتابيةةق القاعةةدة العامةةة أو
يتعلةق بتةاريخ  . ويتح هذا فيما(947)عدم وجود نز يتناول املسألة
رك معاجلتةه لةراحة يف  يىلضَّل ب  نىلاذ  حب التحىلظات الذ 

بيق املبةدأ  ن أن تنشأ فيها مشاكل نتيجة لتامجيا احلاالت ال  مي
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا واملةةةدرو يف  22)أ( مةةةن املةةةادة 3الةةةوارد يف الىلقةةةرة 
لسةةةراين  الاةةةابا املىلةةةاجئ نسةةةبيا  ، إمةةةا ألن 8-5-2املبةةةدأ التةةةوجيه  

وقةةةةف حةةةةرو، ضةةةةا األطةةةةراف األ ةةةةرى يف ميالسةةةةحب قةةةةد مىلعةةةةول 
مةةن ذلةةك، ألن هنةةاك رغبةةة يف إباةةال أثةةر األجةةل علةةى الع ةةس  أو

 ه األطراف لإلرعار للسحب.الذ  مير قبل تلق  هذ
احلةةاالت الةة  جيةةوز فيهةةا لصةةاحب الةةتحفع ان حيةةدة  2-5-9

 اتويخ نفا  سحب التحفع
يصبع سحب التحفع انفذاا يف التاويخ الذي حتةدةه الدولةة  
  ت حب التحفع:املنظاة الدولية ال  او

 ندما يكون هذا التاويخ الحقاا للتاويخ الذي ت لا    ا( 
املنظاةةةات املتعاقةةةدة األخةةةرى إشةةةعاواا  املتعاقةةةدة اوفيةةةه الةةةدول 

 او يه؛
املنظاةةة  يضةةيف ال ةةحب حقوقةةاا للدولةةة او  نةةدما ال  ب( 

املنظاةةةات  الدوليةةةة ال ةةةاحبة للةةةتحفع جتةةةاه الةةةدول املتعاقةةةدة او
 املتعاقدة األخرى.

 التعليق 
تنابةق فيهةا  احلاالت الة  ال 9-5-2حيدد املبدأ التوجيه   (1)

مةن اتىلةةاقي  فيينةا، وذلةك لةيس مةةن لب  22مةن املةادة )أ( 3الىلقةرة 
توضةا ملعاجلةة حةاالت مةن هةذا القبيةل.  ا روو عنها ول ن ألهنا ل

__________ 
املعتمةةةةةد يف القةةةةةراءة  22انظةةةةةر تعليةةةةةق اللجنةةةةةة علةةةةةى مشةةةةةروع املةةةةةادة  ( 945)  

وعلةةةى ، 182و 181 ، صA/5209، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 1962حوليةةةة األوىل  
، اجمللةد الثةان، الوثيقةة 1966حوليةة املعتمد يف القراءة الثانية   20مشروع املادة 

A/6309/Rev.1209 ، ص. 
( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ 15انظةةةةر، علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال، الىلقةةةةرة ) ( 946)  

 .1-5-2التوجيه  
 .1-3-2و 3-2انظر، على  بيل املثال، املبدأين التوجيهيني  ( 947)  
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وبترف النظر عن احلاالت الة  يسةتبعد فيهةا بنةد لةريح مةن بنةود 
يق املبدأ الذ  ير يه هذا احل ةم، فةإن ذلةك يسةر  يف املعاهدة تاب

وز لتةةةاحب الةةةتحىلظ أن ينىلةةةرد احلةةةالتني املةةةذكورتني هنةةةا، حيةةةث جيةةة 
 بتحديد تريخ نىلاذ  حب التحىلظ.

إىل  9-5-2وتشةةأ الىلقةةرة الىلرعيةةة )أ( مةةن املبةةدأ التةةوجيه   (2)
احلالةةة الةة  حيةةدد فيهةةا لةةاحب الةةتحىلظ تريةةخ بةةدء نىلةةاذ السةةحب 

)أ( مةةةن 3الحقةةةا  للتةةةاريخ املرتتةةةب علةةةى تابيةةةق الىلقةةةرة  بيةةةث ي ةةةون
لة معينةة  إن الغةرض مةن األجةل يثأ ذلك أ  مش  . وال22املادة 

الةةةةذ  يةةةةنز عليةةةةه هةةةةذا احل ةةةةم هةةةةو جتنيةةةةب األطةةةةراف األ ةةةةرى أن 
تىلاج أ لألمر والسماح هلا أبن تع  متاما  نااق التزاماهتا جتاه الدولة 

دل عةةةةةةن حتىلظهةةةةةةا؛ ومةةةةةةن  ، مةةةةةةى )أو املنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة( الةةةةةة  تعةةةةةة 
ن ضةةرر مةةن أ ألةةبحت هةةذه املعلومةةات فعالةةة ومتاحةةة مقةةدما ، فةة 

يةةرتاءى لةةه تريةةخ نىلةةاذ  ةةحب حتىلظةةه،  حيةةدد الاةةرف املةةتحىلظ كمةةا
أنةةه كةان ل ةةتااعته علةةى أيةة حةةال إرجةةا ه بتةأ أ موعةةد إبةة غ  مبةا

 .للسحبالوديا 
  9-5-2جيه   وا تخدمت الىلقةرة الىلرعيةة )أ( مةن املبةدأ التةو  ( 3) 

املنظمةةةةةةات املتعاقةةةةةةدة   عمةةةةةةدا  لةةةةةةيغة اجلمةةةةةةا ) الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة أو 
إىل ا ةتعمال لةيغة    22)أ( مةن املةادة  3األ رى“( بينما تلجأ الىلقةرة  

املىلةرد ) تلةك الدولةة هأو تلةك املنظمةةة “(. والواقةا أنةه ل ة  يتةةبح  
غةةه عةةةن تلقةةة    السةةحب انفةةةذا  يف التةةاريخ الةةةذ  حيةةدده لةةةاحبه، ال 

دة واملنظمةةةةةةةةات املتعاقةةةةةةةةدة األ ةةةةةةةةرى إرةةةةةةةةعارا   ول املتعاقةةةةةةةة مجيةةةةةةةةا الةةةةةةةةد 
  22)أ( مةةةةن املةةةةادة  3كانةةةةت هنةةةةاك االىلةةةةة لةةةةروح الىلقةةةةرة   وإال  بةةةةذلك، 
 وجودها.  ولعلة 
وتتعلق الىلقرة الىلرعية )ب( لحلالة ال  حيدد فيها لةاحب  (4)

املنظمةةةات  الةةةتحىلظ ترخيةةةا   ةةةابقا  لتةةةاريخ تلقةةة  الةةةدول املتعاقةةةدة أو
هةةذه احلالةةة، ي ةةون الاةةرف الةةذ   ويفلإلرةةعار.  املتعاقةةدة األ ةةرى

قةةام للسةةحب وحةةده )ورمبةةا الوديةةا أيضةةا ، بسةةب األحةةوال( علةةى 
رب  علةةةةم بسةةةةحب الةةةةتحىلظ. ويتةةةةح هةةةةذا مةةةةن لب أوىل إذا مةةةةا اعتةةةةُ

 .(948)أحياان  حيدل  السحب  حبا  أبثر رجع ، كما
جيةوز مةن  ويف حالة عدم وجود نز لريح يف املعاهدة، ال (5)

لرغبةةةة الةةة  تعةةةرب عنهةةةا الدولةةةة املتحىلظةةةة مةةةن أ تةةةرجيح احيةةةث املبةةةد
إذا  22)أ( من املةادة 3 جانب واحد على األح ام الواضحة للىلقرة

املنظمةات املتعاقةدة األ ةةرى.  عارضةت ذلةك الةةدول املتعاقةدة أو مةا
غأ أن اللجنة ترى أنه ليس مةن املنا ةب أن تُعتةرب املعاهةدات الة  

حقوق اإلنسان، حالةة  يف ميدان تنشئ  التزامات كلية“، و الة
__________ 

 ,Les réserves aux traités Imbertثةال الةذ  أورده أمبةأ  انظةر امل ( 948)  

multilatéraux (footnote 25 above), p. 291  ةةحب حتىلظةةات الةةدامنرك (
االتىلاقيةة و  1951لعةام االتىلاقية ا الةة بوضةا ال جئةني والسويد والنرويج على 

 Multilateral  انظةةر 1954لعةةام  ا الةةة بوضةةا األرةةخاص عةةدمي  اجلنسةةية

Treaties … (footnote 37 above), chap. V.2–3.) 

بةةةل  -مي ةةةن أن ي ةةةون مثةةةة اعةةةرتاض  ا ةةةتثنائية  يف تلةةةك احلالةةةة، ال
علةى إحةدال  ةحب الةتحىلظ آاثره علةى  -الع س هةو التةحيح 

رغب لاحب التحىلظ املسةحوب  الىلور، وحى أبثر رجع ، إذا ما
يةةةةؤثر علةةةةى  يف ذلةةةةك، حيةةةةث إنةةةةه مةةةةن املىلةةةةرتض أن هةةةةذا األمةةةةر لةةةةن

املمار ةةةة العمليةةةة، فةةةإن عمليةةةات  ويف. (949) ةةةرىحقةةةوق الةةةدول األ
 .(950)السحب أبثر رجع  قد جرت يف هذا النوع من احلاالت

إذا كةةةان مةةةن األفضةةةل النظةةةر إىل  ويثةةةور التسةةةا ل حةةةول مةةةا (6)
النظةر إليةه  املوضوع من زاوية الدولة الة  تقةوم بسةحب الةتحىلظ أو

لةةياغة هةةذه احلالةةة كةةان ينبغةة   ويف -مةةن زاويةةة األطةةراف األ ةةرى 
يزيد التزامات  لىلقرة الىلرعية )ب( على النحو التايل   السحب الا

املنظمةةات الدوليةةة املتعاقةةدة األ ةةرى“. ويتعلةةق األمةةر يف  الةةدول أو
الواقا بوجهني لعملة واحدة؛ واحلل األول أكثر انسجاما  ما الدور 

 الىلعال للدولة ال  تقرر  حب حتىلظها.
 ال حب اجلزئ  للتحفع 2-5-10

ال ةةةةحب اجلزئةةةة  للةةةةتحفع مةةةةر األثةةةةر القةةةةانون حيةةةةد  -1 
املعاهةةةدة تكةةة ،  للةةةتحفع ويكفةةة  تطبيةةةق احكةةةام املعاهةةةدة، او

املنظاة الدولية ال احبة  تطبيقاا او  يف العالقات ي  الدولة او
 للتحفع واألطراف األخرى يف املعاهدة.

خيضةةةةةع ال ةةةةةحب اجلزئةةةةة  للةةةةةتحفع لةةةةةنفس القوا ةةةةةد  -2 
نطبةق  لةى ال ةحب الكلة ، ويصةبع لة  تالشكلية واإلجرائيةة ا

 انفذاا وفقاا لنفس الشرو .
 التعليق 

وفقةةةا  للىلقةةةه السةةةائد، فإنةةةه  نظةةةرا  جلةةةواز  ةةةحب الةةةتحىلظ،  (1)
حةى اال تعاضةة عنةه آب ةر، بشةرط  مي ن أيضةا  تعةديل الةتحىلظ أو

. ورغةةةم أن هةةةذا املبةةةدأ قةةةد (951)أن يةةةؤد  ذلةةةك إىل احلةةةد مةةةن أثةةةره“
لةةيس حمةةل رةةك ومي ةةن أتكيةةده بشةة ل لةةين بعبةةارات حةةذرة، فإنةةه 

دام  مينةةةا تعةةةديل حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات مةةةا قةةةاطا  لةةةيس هنةةةاك مةةةا
ذلةةةك التعةةةديل حيةةةد مةةةن ناةةةاق الةةةتحىلظ ويعتةةةرب  ةةةحبا  جزئيةةةا  لةةةه. 

 إىل هذه احلقيقة. 10-5-2ويستند املبدأ التوجيه  
يثةةةةأ أ  مشةةةة لة عنةةةةدما ي ةةةةون هةةةةذا  وواضةةةةح أن ذلةةةةك ال (2)

احة يف املعاهةةةدة. وعلةةةى الةةةرغم مةةةن أن التعةةةديل منتولةةةا  عليةةةه لةةةر 
تعلقةة للتحىلظةات هبةذا املعةه. هذا األمر اندر نسبيا ، توجد بنةود م

__________ 
 ,Les réserves aux traités Imbertانظةةةر يف هةةةذا التةةةدد   ( 949)  

multilatéraux (footnote 25 above), pp. 290–291. 
 أع ه. 948انظر احلارية  ( 950)  
  (951 ) (footnote 155 Modern Treaty Law and Practice Aust, 

above), p. 156. See also Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux 

(footnote 25 above), p. 293, or Polakiewicz, Treaty-making in the 

Council of Europe (footnote 638 above), p. 96. 
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مةةةةن االتىلاقيةةةةة  23مةةةةن املةةةةادة  2فعلةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال، تةةةةنز الىلقةةةةرة 
ين وأمتعةةةةتهم للاةةةةرق املائيةةةةة املتعلقةةةةة بعقةةةةد النقةةةةل الةةةةدويل للمسةةةةافر 

 ل  ي ما ، على1976رباط/فرباير  6الدا لية، املؤر ة 
 حبه  من هذه املادة أو 1جيوز إلدار اإلع ن املنتوص عليه يف الىلقرة  
السةةحب  هةةذه احلالةةة، يتةةبح اإلعةة ن أو تعديلةةه يف أ  وقةةت الحةةق؛ ويف أو
سةةةلم اإلرةةةعار مةةةن جانةةةب التعةةةديل انفةةةذا  ابتةةةداء  مةةةن اليةةةوم التسةةةعني بعةةةد ت أو

 األمني العام لألمم املتحدة.

ود التحىلظةةات وجةةد عةةدد أكةةرب مةةن بنةة وفضةة   عةةن ذلةةك، ي (3)
اجلزئ  للتحىلظةات.  ال  تتناول لراحة مسألة السحب ال امل أو

مةن اتىلاقيةة جنسةية  8 مةن املةادة 3وعلى  بيل املثةال، تةنز الىلقةرة 
 ، على أنه 1957رباط/فرباير  20املرأة املتزوجة، املؤر ة 

تسةحب هةذا  مةن هةذه املةادة أن  1للىلقةرة  وفقةا  ل ل دولة ألدرت حتىلظةا   
جزئيةةا ، بعةةد قبولةةه، وذلةةك بتوجيةةه إرةةعار هبةةذا  يف أ  وقةةت، كليةةا  أوالةةتحىلظ 

املعةةةةةه إىل األمةةةةةني العةةةةةام لألمةةةةةم املتحةةةةةدة. ويتةةةةةبح اإلرةةةةةعار انفةةةةةذا  يف تريةةةةةخ 
 .(952)ا ت مه

مةةةن االتىلاقيةةةة  17مةةةن املةةةادة  2ة وينابةةةق الشةةة ء نىلسةةةه علةةةى الىلقةةةر 
تشةةةرين  4جلنةةةائ ، املؤر ةةةة املتعلقةةةة بمايةةةة البيئةةةة بوا ةةةاة القةةةانون ا

 ، ال  تنز على أنه 1998الثان/نوفمرب 
جزئيةا  بتوجيةه إرةعار  ل ل دولة ألدرت حتىلظا  ه…  أن تسحبه كليا  أو 

ريةخ ا ةت م بذلك إىل األمني العام جمللةس أورول. ويتةبح السةحب انفةذا  يف ت
 .(953)األمني العام لإلرعار

املتةةاغة ا ةةتنادا  إىل قيةةة التىلامةةن ا 15مةةن املةةادة  2ومبوجةةب الىلقةةرة 
()و( مةةةةةةن معاهةةةةةةدة االحتةةةةةةاد األورويب واملتعلقةةةةةةة 2)3-املةةةةةةادة كةةةةةةاف

موظىل   مب افحة الىلساد يف أو اط موظىل  اجلماعات األوروبية أو
  1997أاير/مايو  26الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، املؤر ة 

يف أ  وقةت عةن  جزئيةا   ل ل دولة عضو قدمت حتىلظا  أن تسحبه كليا  أو 
يف تريةخ ا ةت م  انفذا  تبح السحب طريق توجيه إرعار بذلك إىل الوديا. وي

 ديا لإلرعار.الو 

__________ 
مةن االتىلاقيةة  50مةن املةادة  4انظر أيضا ، على  بيل املثال، الىلقرة  ( 952)  

لعام عدَّلة للربوتوكول املعدّ ل ل تىلاقية بتيغتها امل،  1961الوحيدة للمخدرات،  
   جيةةوز ل ةةل دولةةة أبةةدت أيةةة حتىلظةةات أن تقةةوم يف أ  وقةةت بسةةحبها  1975

 بعضها إبرعار كتايب“. كلها أو
مةن االتىلاقيةة  13مةن املةادة  2انظر أيضا ، على  بيل املثال، الىلقرة  ( 953)  

   ل ل دولة أن 1977 لثان/ينايركانون ا  27األوروبية لقما اإلرهاب، املؤر ة 
جزئيةةةا ، أ  حتىلةةةظ ألةةةدرته وفقةةةا  ألح ةةةام الىلقةةةرة السةةةابقة،  تسةةةحب، كليةةةا  أو

وذلةةك عةةن طريةةق إعةةة ن توجهةةه إىل األمةةني العةةةام جمللةةس أورول، ويتةةبح هةةةذا 
اإلعةةة ن انفةةةذا  بةةةدءا  مةةةن تريةةةخ ا ةةةت مه“. ول طةةة ع علةةةى أمثلةةةة أ ةةةرى مةةةن 

 والةة  تتضةةمن بنةةدا  ممةةاث  ، انظةةر التعليةةق جملةةس أورول االتىلاقيةةات املربمةةة برعايةةة
 أع ه. 839، احلارية 2-5-2على املبدأ التوجيه  

ال امةل للتحىلظةات يف العديةد   والربط بني السةحب اجلزئة  أو  (4)
هةةذا الةةربط   مةةن أح ةةام املعاهةةدات، يةةربز التةةلة الوثيقةةة بينهمةةا. بيةةد أن 

 القانون.   يف الىلقه الذ  تؤكده املمار ة يثأ أحياان  جدال  
وعنةةةةةةةد لةةةةةةةياغة اللجنةةةةةةةة ملشةةةةةةةاريا املةةةةةةةواد املتعلقةةةةةةةة بقةةةةةةةانون  (5)

 يضةااقةرتح السةأ وىلةر  والةدوك اعتمةاد مشةروع مةادة املعاهدات، 
السةةةةةةةةحب ال امةةةةةةةةل والسةةةةةةةةحب اجلزئةةةةةةةة  للتحىلظةةةةةةةةات علةةةةةةةةى قةةةةةةةةدم 

. وبعةةةةد أن نظةةةةرت جلنةةةةة التةةةةياغة يف مشةةةةروع الةةةةنز، (954)املسةةةةاواة
رض مةةةن جديةةةد علةةةى اجللسةةةة ا لعامةةةة وهةةةو  ةةةال  مةةةن أ  إرةةةارة عةةةُ

تسةةةةمح حماضةةةةر  . وال(955)إلم انيةةةةة السةةةةحب  اجلزئةةةة “ للةةةةتحىلظ
ل ةةتنتاو  ةةبب هةةذا التعةةديل. والتىلسةةأ املةةرجح هنةةا هةةو  اجللسةةات

أن األمةةةةر قةةةةد بةةةةدا بةةةةديهيا    مةةةةن يقةةةةدر علةةةةى ال ثةةةةأ يقةةةةدر علةةةةى 
القليل“؛ وكلمة   ةحب“ جيةب أن تىلسةر علةى األرجةح، يف ظةل 

لتعليةةةةةق، علةةةةةى أهنةةةةةا تعةةةةةين  السةةةةةحب ال امةةةةةل التةةةةةمت احملةةةةةأ يف ا
 اجلزئ “. أو
مةا ، فضة   عةن أن املمار ةة  غأ أن هذا األمر ليس بديهيا  متا  (6)

مةةةا. فىلةةة  املمار ةةةة، مي ةةةن   يبةةةدوان غةةةأ حةةةامسني إىل حةةةد   ( 956) والىلقةةةه 
اإلرةةةارة إىل عةةةدد مةةةن التحىلظةةةات علةةةى االتىلاقيةةةات املربمةةةة يف إطةةةار  

اللجنةة األوروبيةةة   . أمةةا ( 957) ون معارضةة جملةس أورول الة    تعةةديلها د 
يتعلةةق للشةةرط   حلقةةوق اإلنسةةان، فقةةد  أظهةةرت بعةةز املرونةةة“ فيمةةا 

    ( 958) من االتىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   64الزمين الوارد يف املادة  
نظةةةةرا  إىل أن التشةةةةريا الةةةةدا ل  قابةةةةل للتعةةةةديل مةةةةن حةةةةني إىل آ ةةةةر، رأت  

لةةةةةةةتحىلظ، حةةةةةةةى وإن أدى إىل تعةةةةةةةديل اللجنةةةةةةةة أن تعةةةةةةةديل القةةةةةةةانون احملمةةةةةةة  ل
. وتةرى اللجنةة، علةى الةرغم 64خيل للشرط الزمين الةوارد يف املةادة  التحىلظ، ال

مةةةةن كةةةةان قةةةةانون  ، أنةةةةه  ه...  بقةةةةدر مةةةةا64مةةةةن األح ةةةةام التةةةةرحية للمةةةةادة 

__________ 
، الوارد يف التقرير األول عن قانون 6، الىلقرة 17انظر مشروع املادة  ( 954)  

، اجمللةةةد الثةةةةان، 1962حوليةةةة املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةةده السةةةأ وىلةةةر  والةةةةدوك، 
 .61 ص، A/CN.4/144الوثيقة 
(؛ ول طةةةةةةةة ع علةةةةةةةةى 22)املةةةةةةةةادة  182و 181 املرجةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةه، ص ( 955)  

التعدي ت ال  أد لتها جلنة التياغة على املشروع الذ  أعده املقرر ا اص، 
 .1-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  3نظر الىلقرة )ا

  (956 ) (footnote Les réserves aux traités multilatéraux See Imbert, 

25 above), p. 293. 
  (957 ) making in the Council of Europe -TreatyPolakiewicz, 

(footnote 638 above), p. 95 ؛ ومةةن التةةحيح أن األمةةر يبةةدو أقةةرب إىل
 اإلعةة انت املتعلقةةة بارائةةق تنىليةةذ املعاهةةدة علةةى التةةعيد الةةدا ل “، لملعةةه 

 بدقيق املعه. ، منه إىل التحىلظات2-5-1الوارد يف املبدأ التوجيه  
الةذ   امللحةق لالتىلاقيةة 11منذ بدء نىلةاذ الربوتوكةول رقةم  57املادة  ( 958)  

جيةةوز ل ةةل دولةةة، عنةةد التوقيةةا ( 1   )الرقابةةة املنشةةأة مبوجبهةةايعيةةد هي لةةة آليةةة 
عنةةةد إيةةةداع لةةةك التتةةةديق عليهةةةا، أن تتةةةدر حتىلظةةةا   علةةةى هةةةذه االتىلاقيةةةة أو

ي ةةون أحةد القةوانني السةةارية  در مةابشةأن ح ةم معةةني مةن أح ةام االتىلاقيةةة بقة 
 آنةةذاك يف إقليمهةةا يتنةةا  وذلةةك احل ةةم. ومبوجةةب أح ةةام هةةذه املةةادة، ال جيةةوز

يتضةمن كةل حتىلةظ يتةدر مبوجةب هةذه ( 2. )إلدار حتىلظات ذات طابا عام
 “.املادة عرضا  مقتضبا  للقانون املعين
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يف إقليمهةةةا غةةةأ متوافةةةق ه...  فةةةإن الةةةتحىلظ  السةةةارية يف ذلةةةك احلةةةنيالقةةةوانني 
 Annuaire 2) (1959-1958)ه 1958أيلول/ بتمرب  3الذ  وقعته النمسا يف 

يو ةةةةا،  الةةةةذ  ال 1962متوز/يوليةةةةه  5  يشةةةةمل ه...  القةةةةانون املةةةةؤر  (88-91
 .(959)بتورة الحقة، النااق املستبعد من رقابة اللجنة“

رةك فهةةم  إن هةذا التوضةيح األ ةأ أ ا ة  وهةةو يتةيح بة  (7)
ناةةةةةاق  يو ةةةةةا القةةةةةانون اجلديةةةةةد ال ألنهةةةةةذا االجتهةةةةةاد القضةةةةةائ   

. ومةن الناحيةة الىلنيةة، (960)التحىلظ، فقد اعتربته اللجنةة مشةموال  بةه
يتعلةةق األمةةر بتعةةديل يف الةةتحىلظ ذاتةةه، بةةل أبثةةر تعةةديل القةةانون  ال

شروع أن يُستخدم نىلس اال تدالل. الدا ل ؛ غأ أنه يبدو من امل
وفضةةة   عةةةن ذلةةةك، هنةةةاك بعةةةز احلةةةاالت الةةة  قامةةةت فيهةةةا الةةةدول 

بتعةةةةديل حتىلظاهتةةةةا علةةةةى االتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة حلقةةةةوق بتةةةةورة رمسيةةةةة 
 تبةةةةد األطةةةةراف اإلنسةةةةان )للحةةةةد مةةةةن ناةةةةاق تلةةةةك التحىلظةةةةات( ول

 .(961)املتعاقدة األ رى أ  احتجاو
ئية للمح مةة األوروبيةةة حلقةةوق  ومي ةن تىلسةةأ السةوابق القضةةا  (8)

اإلنسةةةان علةةةى نىلةةةس املنةةةوال، فةةةإذا كانةةةت حم مةةةة  رتا ةةةبورغ تةةةرفز  
حتىلظ يتةدر عنةد التتةديق ليشةمل قةوانني جديةدة  تو يا نااق أ   

تتةةديق  تىلعةل ذلةةك إذا كةةان القةانون ال حةةق لل  أكثةر تقييةةدا ، فإهنةةا ال 
.  ( 962)  ال يةذهب أبعةةد مةن قةةانون كةان  ةةاراي  عنةد لةةدور الةةتحىلظ“ 

 قد تثأ ر وكا  يف هذا الشأن.   بليلوس غأ أن تبعات قضية  
وروبيةةةةةة حلقةةةةةوق  فعلةةةةةى إثةةةةةر املوقةةةةةف الةةةةةذ  اختذتةةةةةه احمل مةةةةةة األ  ( 9) 

ن“ الةةةةةذ  لةةةةةاغته  ويسةةةةةرا يف عةةةةةام  اإلنسةةةةةان الةةةةة  رأت أن  اإلعةةةةة  
مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق    6مةةةةةن املةةةةةادة    1بشةةةةأن الىلقةةةةةرة    1974

، قامةةةت  ويسةةةرا يف بدايةةةة األمةةةر، بعةةةد بعةةةز  ( 963) اإلنسةةةان غةةةأ جةةةائز 
__________ 

  (959 ) 932” (footnote 137 above), p. 64Schabas, “Article   .  انظر تقارير
 A.B. (an association)اللجنةة األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان يف القضةيتني التةاليتني   

v. Austria (Application no. 473/59) (footnote 679 above), p. 424, or X. v. 

Austria (Application no. 8180/78) (footnote 679 above), pp. 23–25. 
رةةةورهر ئيةةةا  للقاضةةة  فةةةالتي وس يف قضةةةية جز انظةةةر الةةةرأ  املخةةةالف  ( 960)  

رةةةك، إن ل يؤ ةةةذ     يف حالةةةة تعةةةديل القةةةانون املعةةةين، جيةةةوز بةةة ضةةةد النمسةةةا
بةةةةرأ  متشةةةةدد، اإلبقةةةةاء يف الةةةةنز اجلديةةةةد علةةةةى اال ةةةةت ف الةةةةذ  يتعلةةةةق بةةةةه 

 European Court of Humanنااقه“     تو ياالتحىلظ، ول ن ال جيوز للابا 

Rights, Chorherr v. Austria, Application no. 13308/87, Judgment of 25 

August 1993, Series A no. 266-B, p. 40. 
انظةةر عمليةةات السةةحب اجلزئيةةة املتواليةةة الةة  قامةةت هبةةا فنلنةةدا فيمةةا  ( 961)  

 2001و 1999و 1998و 1996يف أعةةةةةةةةةوام  6يتتةةةةةةةةةل بتحىلظهةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى املةةةةةةةةةادة 
 (./http://conventions.coe.int)ل ط ع عليها، انظر  

  (962 ) Campbell and European Court of Human Rights, case of 

Cosans, Applications nos. 7511/76 and 7743/76, Judgment of 25 

February 1982, Series A no. 48, p. 17, para. 37 . 
 يسةةةةةةةةتويف اثنةةةةةةةني مةةةةةةةةن اعتةةةةةةةربت احمل مةةةةةةةة أن  اإلعةةةةةةةة ن املعةةةةةةةين ال ( 963)  

 958من االتىلاقية ه...  هانظر احلارية  64االررتاطات ال  تنز عليها املادة 
 Belilosأعة ه ، ويرتتةةب علةى ذلةةك أنةه جيةةب اعتبةاره إعةة ان  غةأ لةةحيح“  

case, Application no. 10328/83, Judgment of 29 April 1988, Series A 

الةةةةذ  رةةةةبهته احمل مةةةةة للةةةةتحىلظ،    -، بتعةةةةديل  إع هنةةةةا“  ( 964) الةةةةرتدد 
 ة  يتىلةق مةا  ل   -يتعلق للقواعد الواجبة التابيق عليةه   ا على األقل فيم 

. وقامت  ويسةرا بتوجيةه  ( 965) 1988نيسان/أبريل    29احل م التادر يف  
إرةةعارات إلبةة غ  اإلعةة ن التىلسةةأ “، بتةةيغته املعدلةةة علةةى ذلةةك  

التىلاقية، وإىل جلنةة الةوزراء  النحو، إىل األمني العام جمللس أورول، وديا ا 
.  ( 966) ىلها هيئةةة رلةةد تراقةةب إنىلةةاذ أح ةةام احمل مةةة“  الةة  تعمةةل بولةة 

لةةةةةعولت لةةةةةدى   تثةةةةةر احتجاجةةةةةات أو  ويبةةةةةدو أن هةةةةةذه اإلرةةةةةعارات ل 
. ل ةةةن  ( 967) مةةةن جانةةةب الةةةدول األطةةةراف األ ةةةرى  أجهةةةزة االتىلاقيةةةة أو 

ة  األمةةةةر ا تلةةةةف أمةةةةام احملةةةةاكم السويسةةةةرية ذاهتةةةةا. فقةةةةد اعتةةةةربت احمل مةةةة 
ف. ضةةةةةةد ر.  ية  االحتاديةةةةةة السويسةةةةةرية، يف ح مهةةةةةا التةةةةةادر يف قضةةةةة 

،  1992كةةانون األول/ديسةةةمرب    17يف    وجملةةس الدولةةةة ب ةةانتون تورغةةةويف 
، فةةةةةإن  بليلةةةةةوس أنةةةةةه للرجةةةةةوع إىل حيثيةةةةةات احل ةةةةةم التةةةةةادر يف قضةةةةةية  

لطةةةةل برمتةةةةه، ومةةةةن      1974 اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ “ التةةةةادر يف عةةةةام  
ى حنةةو لةةحيح، ل ةة  مي ةةن تعديلةةه  يوجةةد ألةة   حتىلةةظ، متةةاغ علةة  ال 

إذا كةةةان األمةةةر يتعلةةةق بةةةتحىلظ جديةةةد، وهةةةو   ، إال عامةةةا    12بعةةةد مضةةةّ   
يتعةةةةةارض مةةةةةا الشةةةةةرط الةةةةةزمين احملةةةةةدد لتةةةةةوغ التحىلظةةةةةات مبوجةةةةةب   مةةةةةا 

مةةةن    19واملةةةادة    ( 968) مةةةن االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان   64 املةةةادة 

 
no. 132, p. 28, para. 60 (see footnote 192 above)  وأنه، إذ  ال يوجد أ ،

بتةرف  -وأهنا تعتةرب نىلسةها ملزمةة هبةا  -رك يف أن  ويسرا ملزمة لالتىلاقية 
النظةر النظر عن لحة اإلع ن“، ينبغ  تابيق االتىلاقية على  ويسرا بترف 

 (..ibidعن اإلع ن )
  (964 ) See Cameron and Horn, “Reservations to the European 

Convention …” (footnote 205 above), pp. 69–129. 
قتةةرت  ويسةةرا  إع هنةةا“ علةةى اإلجةةراءات املدنيةةة ألهنةةا اعتةةربت  ( 965)  

 أن لوم احمل مة ال يشمل  وى  اجلانب اجلنائ “.
  (966 ) ontentieux de la validité des réserves à la CEDH Flauss, “Le c

…” (footnote 672 above), p. 301; see also W. A. Schabas, “Reservations 

to human rights treaties: time for innovation and reform”, Canadian 

Yearbook of International Law 1994, p. 39  ول طة ع علةى إحةاالت إىل .
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1496, No. 2889ذه اإلرعارات، انظر  ه 

pp. 234–235, United Nations, Treaty Series, vol. 1525, No. 2889, p. 213 

and the Appendix to Resolution DH (89) 24 of the Committee of 

Ministers of 19 September 1989, Yearbook of the European Convention 

on Human Rights 1989, vol. 32 (1989), p. 246. 
Cohen- اب طعنةةةةةوا يف لةةةةةحتها؛ انظةةةةةر  غةةةةةأ أن بعةةةةةز ال تةةةةةّ  ( 967)  

Jonathan, “Les réserves à la Convention européenne des droits de 

l’homme …” (footnote 724 above), p. 314 لىلات املستشهد . انظر أيضا  املؤ
مةةن جانةةب احمل مةةة  1992كةةانون األول/ديسةةمرب   17هبةةا يف احل ةةم التةةادر يف 
 ف. ضةةةد ر. وجملةةةس الدولةةةة ب ةةةانتون تورغةةةويفقضةةةية  االحتاديةةةة السويسةةةرية يف

 F. v. R. et Conseil d´État du canton deوتلةةك الةة  أوردهةةا فلةةوس  

Thurgovie (footnote 725 above) (para. 6 (b)), and Flauss, “Le 

contentieux de la validité des réserves à la CEDH …” (footnote 672 

above), p. 300. 
 أع ه. 958انظر احلارية  ( 968)  

http://conventions.coe.int/
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،  ةةةحبت  2000آب/أغسةةاس    29 . ويف ( 969) 1969اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةةام  
مةةةةن االتىلاقيةةةةة    6لملةةةةادة   ويسةةةرا رمسيةةةةا   اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ “ املتعلةةةق  

 األوروبية حلقوق اإلنسان. 
مي ن أن يستنتج من هةذا   وعلى الرغم من الشواهد األولية، ال  ( 10) 

احل ةم أنةةه عنةةدما تقةةرر هيئةةة مةن هيئةةات املعاهةةدات الةة  هلةةا ا تتةةاص  
ه مةةةن اجملةةةاالت( عةةةدم لةةةحة  غةةةأ  رقةةةايب )يف جمةةةال حقةةةوق اإلنسةةةان أو 

يل علةى الةتحىلظ موضةوع ا ة ف.  جيوز إد ةال أ  تعةد  حتىلظ ما، ال 
 فالواقا أن  

موقف احمل مة االحتادية السويسرية يرت ةز يف هةذه احلالةة علةى   - 
كةةةةان غةةةةأ لةةةةحيح يف    1974ف ةةةةرة أن  اإلعةةةة ن“ التةةةةادر يف عةةةةام  

تبالةةةه   ل   جمملةةةه )حةةةى وإن كانةةةت احمل مةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان 
 لراحة(؛ و تولا  أن 

 يل    م ذاته إىل ما احمل مة تشأ يف احل   - 
يعةةةدو أن ي ةةةون توضةةةيحا  وتقييةةةدا    ال   1988إذا كةةان اإلعةةة ن التةةةادر يف عةةةام   

رة ء حيةول دون القيةام هبةذا اإلجةراء. ومةا أنةه   ، فة  1974للتحىلظ التادر يف عام  
اتىلاقيةةةةةةة فيينةةةةةةا لقةةةةةةانون   إلنسةةةةةةان وال مةةةةةةن االتىلاقيةةةةةةة األوروبيةةةةةةة حلقةةةةةوق ا   64املةةةةةادة   ال 

( حتسةةم هةذه املسةألة بشةة ل واضةح، فينبغةة  أن  RS 0.111)   1969املعاهةدات لعةام  
يُعتةةةرب أن وضةةةا لةةةيغة جديةةةدة لةةةتحىلظ قةةةائم مم ةةةن دائمةةةا  كقاعةةةدة عامةةةة إذا كةةةان  

حيةةةد مةةةن االلتةةةزام الةةةدويل للدولةةةة   اهلةةةدف منةةةه تقييةةةد حتىلةةةظ قةةةائم. وهةةةذا اإلجةةةراء ال 
 . ( 970) ززه وفقا  ل تىلاقية املعنية، بل يع 

لأل ةةاس  للقةةانون الواجةةب التابيةةق و   وهةةذا ميثةةل عرضةةا  م ئمةةا   ( 11) 
الةةةذ  يسةةةتند إليةةةه  لةةةيس هنةةةاك أ   ةةةبب معقةةةول ملعارضةةةة قيةةةام دولةةةة  

من نااق حتىلظ  ابق من   ل  حبه، ولةو بتةورة جزئيةة؛    لحلد  ما 
جةةة  فهةةذا ي ىلةةل علةةى وجةةه أفضةةل  ةة مة املعاهةةدة، ولةةيس مسةةتبعدا  نتي 
نةةت  لةةذلك أن تسةةحب بعةةز األطةةراف األ ةةرى االعرتاضةةات الةة  كا 

. ولإلضةافة إىل ذلةك، وعلةى  ( 971) قد ألةدرهتا بشةأن الةتحىلظ األلةل  
 بقت اإلرارة إليه، فإن ا ةتبعاد هةذه اإلم انيةة خيةل لملسةاواة   حنو ما 

بةةةني األطةةةراف )علةةةى األقةةةل يف احلةةةاالت الةةة  توجةةةد فيهةةةا هيئةةةة لرلةةةد  
املعاهدة(   الدول ال  انضمت إىل االتىلاقية منذ أمةد طويةل قةد تعتةرب  

ضحية النعدام املسةاواة يف املعاملةة مقارنةة للةدول الة  لةدقت    نىلسها 
يةةة هيف تريةةخ أحةةدل ، ومةةن لب أوىل مقارنةةة لألطةةراف  علةةى االتىلاق 

__________ 
ة السويسةةةرية، وردت مقتاىلةةةات ماولةةةة مةةةن قةةةرار احمل مةةةة االحتاديةةة  ( 969)  

 Journal des Tribunaux (see footnote 725مرتمجةة  إىل اللغةة الىلرنسةية، يف  

above), vol. I: Droit fédéral, 1995, pp. 523–537   هيةرد الةنز األملةان يف
Europäische Grundrechte-Zeitschrift, vol. 20 (1993)  وترد املقاطا ذات .

 (.pp. 533–537من القرار ) 7التلة يف الىلقرة 
  (970 )  Journal, Thurgovie de canton du d´État Conseil et R. v. F.

des Tribunaux, 1995 (see footnote 725 above), p. 535. 
  (971 )  larations …Reservations and Interpretative DecSee Horn, 

(footnote 25 above), p. 223. 

وال   تنعم مبعرفةة مواقةف هيئةة الرلةد    ( 972) ال   تتعاقد يف املستقبل“ 
قةةةد تنةةةو  تقدميةةةه مةةةن حتىلظةةةات   شةةةأن لةةةحة التحىلظةةةات املماثلةةةة ملةةةا ب 

 تعديلها تبعا  لذلك. و ي ون إبم اهنا  
جعةةل اللجنةةة تةةرى يف   هةةو مةةا   ( 973) وهةةذا النةةوع مةةن االعتبةةارات  ( 12) 

ا ةةةةةةتنتاجاهتا األوليةةةةةةة بشةةةةةةأن التحىلظةةةةةةات علةةةةةةى املعاهةةةةةةدات املتعةةةةةةددة  
فيها معاهةدات حقةوق اإلنسةان، أنةه لةدى اختةاذ   األطراف الشارعة، مبا 

هةذا   قد يتمثةل   الدولة إجراء  يهدف إىل معاجلة عدم جواز حتىلظها، ف 
  لةةةة عةةةدم مقبوليتةةةه ء، مةةةث  ، إمةةةا يف تعةةةديل الدولةةةة لتحىلظهةةةا إلزا اإلجةةةرا 
إذا أتيحةةةةةةت هلةةةةةةا   مي ةةةةةةن أن يتحقةةةةةةق طبعةةةةةةا  إال  ؛ وهةةةةةةذا ال ( 974) ه... “ 

 ر تة تعديل التحىلظ من   ل السحب اجلزئ . 

وال ختلةةةةةةو املمار ةةةةةةة مةةةةةةن حةةةةةةاالت للسةةةةةةحب اجلزئةةةةةة . فىلةةةةةة    ( 13) 
حتىلظةةا  بتةةورة    47  ، أرةةار السةةيد هةةورن إىل أنةةه     ةةحب 1988 عةةام 

إعةة ان  تىلسةةأاي  مقةةدما     أو حتىلظةةا    1  522جزئيةةة“ مةةن ألةةل   كاملةةة أو 
. وأضاف  ( 975) بشأن معاهدات مودعة لدى األمني العام لألمم املتحدة 

يتعلةةةق بث ثةةةني إعةةة ان ، كةةةان   قةةةائ   إنةةةه  يف معظةةةم احلةةةاالت، أ  فيمةةةا 
السةةحب جزئيةةا . و ضةةا  ةةتة مةةن هةةذه اإلعةة انت لعمليةةات  ةةحب  

التوجةةه،    . وهةةذا ( 976) متتاليةة، أدت يف حةةالتني فقةةط إىل  ةةحب كامةةل“ 
يبةةد منةةذ ذلةةك احلةةني أنةةه يتباطةةأ. ومي ةةن   ي ةةن توجهةةا  متزايةةدا ، ل  وإن ل 

 احلتر، إىل احلاالت احلديثة التالية   اإلرارة، على  بيل املثال ال 
، أ اةةةرت ح ومةةةة ُكمنولةةةث جةةةزر  2011رةةةباط/فرباير    25يف   - 

)ح( مةةةن  1لعةةةام بقرارهةةةا  ةةةحب حتىلظهةةةا علةةةى الىلقةةةرة  البهامةةةا األمةةةني ا 
 ؛ ( 977) من اتىلاقية القضاء على مجيا أر ال التمييز ضد املرأة   16املادة  

__________ 
  (972 ) See Flauss, “Le contentieux de la validité des réserves à la 

CEDH …” (footnote 672 above), p. 299. 
 86، الىلقةةةةةةرة 95ص ، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان )اجلةةةةةةزء الثةةةةةةان(، 1997حوليةةةةةةة  ( 973)  
 .144-141الىلقرات ، 106و  105 وص
مةةةةةن اال ةةةةةتنتاجات األوليةةةةةة الةةةةة  اعتمةةةةةدهتا جلنةةةةةة  10 الىلقةةةةةرةانظةةةةةر  ( 974)  

بشأن التحىلظةات علةى املعاهةدات املتعةددة األطةراف الشةارعة، القانون الدويل 
، اجمللةد الثةان )اجلةزء الثةان(، 1997حوليةة   مبا فيها معاهدات حقةوق اإلنسةان 

 .3-5-4. انظر أيضا  املبدأ التوجيه  157، الىلقرة 109 ، يف ص108 ص
  (975 ) Reservations and Interpretative Declarations … orn, H

(footnote 25 above), p. 226 . ،ومةن بةني حةاالت السةحب السةبا واألربعةني
حةدثت إحةدى عشةرة حالةة يف  ةياق   فةة الةدول. فة  جةدال يف أنةه بو ةةا 

كليةا  حتىلظةات الدولةة السةلف )انظةر املةادة  الدولة ا لف أن تسحب جزئيا  أو
حوليةةة (؛ غةةأ أنةةه وفقةةا  ملةةا قررتةةه اللجنةةة )انظةةر 1978اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  مةةن 20

، اجمللةةةد الثةةةان 1997حوليةةةة ، و477، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان(، الىلقةةةرة 1995
(، فةةةإن مجيةةةا املشةةةاكل املتعلقةةةة للتحىلظةةةات فيمةةةا 221)اجلةةةزء الثةةةان(، الىلقةةةرة 

 دليل املمار ة. نيتتل خب فة الدول ه  موضوع اجلزء ا امس م
  (976 ) Reservations and Interpretative Declarations … Horn, 

(footnote 25 above), p. 226 وهةةذه اإلحتةةاءات تعاةة  مؤرةةرات مىليةةدة .
 ول ن ينبغ  النظر إليها بذر.

  (977 ) 8(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties … . 
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، قامت تيلنةد بسةحب 2010كانون األول/ديسمرب   13يف  - 
 ؛(978)من اتىلاقية حقوق الاىلل 7جزئ  لتحىلظها على املادة 

مةةةةةةةت ، بعةةةةةةةد عةةةةةةةدة اعرتاضةةةةةةةات، قا1995متوز/يوليةةةةةةةه  5يف  - 
الليبيةةةة بتعةةةديل الةةةتحىلظ العةةةام الةةةذ  كانةةةت قةةةد اجلماهأيةةةة العربيةةةة 

ألةةةدرته لةةةدى انضةةةمامها إىل اتىلاقيةةةة القضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةة ال 
،  جبعله 1979 كانون األول/ديسمرب  18التمييز ضد املرأة، املؤر ة 

 ؛(979)أكثر حتديدا “
، قامت السويد بسةحب 1988الثان/نوفمرب  تشرين 11يف  - 

مةةةن اتىلاقيةةةة حتتةةةةيل  9مةةةن املةةةةادة  2حىلظهةةةا علةةةةى الىلقةةةرة جزئةةة  لت
 ؛(980)1956حزيران/يونيه  20النىلقة يف ا ارو، املؤر ة 

، قامةةةةةت السةةةةويد أيضةةةةةا  بسةةةةةحب 1995و 1986يف عةةةةام   - 
كل  لبعز حتىلظاهتةا علةى االتىلاقيةة الدوليةة حلمايةة فنةان  جزئ  أو

، املؤر ةةة األداء ومنتجةة  التسةةجي ت التةةوتية واملنظمةةات اإلذاعيةةة
 .(981)1961تشرين األول/أكتوبر  26

ويف كةةل هةةذه احلةةاالت، املةةذكورة علةةى  ةةبيل املثةةال، أحةةاط األمةةني 
ات املشار إليها، علما  للتعديل دون إبةداء أيةة العام، وديا االتىلاقي

 م حظات.
غةةةأ أن ممار ةةةة األمةةةني العةةةام يف هةةةذا اجملةةةال ليسةةةت متسةةةقة   (14)

األمةةةر بتعةةةدي ت، وإن بةةةدت مقيةةةدة  ق  علةةة يت متامةةةا ، فقةةةد يلجةةةأ عنةةةدما  
هةةةةو معتةةةةاد يف حالةةةةة   لناةةةةاق التحىلظةةةةات املعنيةةةةة، إىل التتةةةةرف كمةةةةا 

وي تىلة   يف ضةوء ه...  املمار ةة   ، ( 982) التحىلظات املتةاغة متةأ را  
ل   املتبعة يف حاالت مماثلة“ بتلقة   اإلعة انت املعنيةة إليةداعها، مةا 

علةةى اإلجةةراء   ذاتةةه أو   تعةرتض دولةةة مةةن الةدول املتعاقةةدة علةةى اإليةداع 
مةوجز ممار ةة األمةني  . ويرد تربير هةذه املمار ةة يف  ( 983) املزما اختاذه“ 

جةةاء فيةةه أنةةه    ، إذ تعةةددة األطةةراف العةةام بتةةىلته وديعةةا  للمعاهةةدات امل 
__________ 

  (978 ) 11, chap. IV.Ibid.. 
  (979 ) 8, chap. IV.Ibid.. 
  (980 ) 1, chap. XX.Ibid. 1966؛ وانظةةةر أيضةةةا  قيةةةام السةةةويد يف عةةةام 
 إعةةادة لةةوغ“ أحةةد حتىلظاهتةةا علةةى االتىلاقيةةة ا الةةة بوضةةا ال جئةةني لعةةام  ب

 ,.ibid، وقيامهةةةةةا يف الوقةةةةةت ذاتةةةةةه بسةةةةةحب عةةةةةدة حتىلظةةةةةات أ ةةةةةرى )1951

chap.V.2 لةةةة  )يف عةةةةام ل (   السةةةةحب ا1963(، والسةةةةحب اجلزئةةةة  )يف عةةةةام
 (..ibid( لتحىلظ كانت  ويسرا قد ألدرته بشأن االتىلاقية نىلسها )1980
  (981 ) 3XIV., chap. Ibid. ؛ وانظةةةر أيضةةةا  تعةةةديل فنلنةةةدا لةةةتحىلظ علةةةى

 (..ibid) 1994رباط/فرباير  10االتىلاقية نىلسها، بتضييق نااقه، يف 
املبةةةةةةةةدأ ( مةةةةةةةن التعليةةةةةةةةق علةةةةةةةةى 13( إىل )11انظةةةةةةةر الىلقةةةةةةةةرات مةةةةةةةةن ) ( 982)  
 .3-2 لتوجيه ا

  (983 ) (see footnote General … -Summary of Practice of the Secretary

75 above), p. 142  .  انظةةر، علةةى  ةةبيل املثةةال، اإلجةةراء املتبةةا يف حالةةة التعةةديل
، وهةو تعةديل يضةيق بة  رةك  2000أيلول/ ةبتمرب    28الةذ  قدمتةه أذربيجةان يف  

ل الةة  كانةةت قةةد اعرتضةةت علةةى  مةةن ناةةاق حتىلظهةةا )ا ةةتجابة مل حظةةات الةةدو 
الربوتوكول اال تيار  الثان امللحق للعهد الدويل ا ةاص  التحىلظ األلل ( على 

 Multilateral) لحلقوق املدنية والسيا ية والذ  يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام  

Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.12) ). 

 إذا رغبت دول يف اال تعاضة عن حتىلظات ألدرهتا لةدى اإليةداع  
بتحىلظةةةةةةةةات جديةةةةةةةةدة ه...  فةةةةةةةةإن تتةةةةةةةةرفها يُعتةةةةةةةةرب مبثابةةةةةةةةة  ةةةةةةةةحب  

وإلةةةةدار    -يثةةةةأ أيةةةةة لةةةةعولت   ال  وهةةةةو مةةةةا   -لتحىلظةةةةات األلةةةةلية  ل 
يبةةدو، مةةذكرة   . وهةةذا املوقةةف تؤكةةده، فيمةةا ( 984) حتىلظةةات )جديةةدة(“ 

نيسةةان/أبريل    4لةةدرها املستشةةار القةةانون لألمةةم املتحةةدة يف  رةةىلوية أ 
وأوضح فيها  املمار ة ال  يتبعها األمني العام بتةىلته الوديةا   2000
 ةةبق أن   لةة  تةةرد مةةن الةةدول ملتمسةةة تغيةةأ مةةا يتعلةةق للر ةةائل ا  فيمةةا 

اف مودعةة لةدى  ألدرته من حتىلظات على معاهةدات متعةددة األطةر 
ىلهةةةم منهةةةا أهنةةةا تىليةةةد للتمةةةاس عمةةةل ذلةةةك“؛  قةةةد يُ  األمةةةني العةةةام، أو 

  90ومبوجةةب هةةذه املةةذكرة،   متديةةد مهلةةة رد األطةةراف األ ةةرى مةةن  
 . ( 985) يوما  إىل اثين عشر رهرا  

أنةةةه يتعةةارض مةةةا املمار ةةة السةةةائدة  ، فضةةة   عةةن  وهةةذا املوقةةف  (15)
على نااق وا ا يف احلاالت الة  حيةد فيهةا التعةديل املقةرتح مةن ناةاق  
الةةةةتحىلظ املعةةةةدل، فإنةةةةه خيتلةةةةف قلةةةةي   عمةةةةا يبةةةةدو عليةةةةه للوهلةةةةة األوىل.  

ينبغةةةةة  أن تُقةةةةةرأ، يف    2000نيسةةةةةان/أبريل    4فاملةةةةةذكرة الشةةةةةىلوية املؤر ةةةةةة  
نون يف اليةوم نىلسةه علةى مةذكرة  ستشةار القةا رونة برد امل حقيقة األمر، مق 

رةةىلوية للربتغةةال تشةةأ، ل ةةم االحتةةاد األورويب، إىل التةةعولت النامجةةة  
متيز هذه املذكرة بني  تعديل حتىلةظ   عن املهلة احملددة بتسعني يوما . إذ 

قةةةائم“ وبةةةني   ةةةحبه جزئيةةةا “. وفيمةةةا خيةةةز الر ةةةائل املتعلقةةةة للنةةةوع  
ملمثةةل الةةدائم الشةةواغل الةة  أبةةداها  القةةانون ا   طر املستشةةار الثةةان،  يشةةا 

جيةةةةر ، قةةةةدر املسةةةةتااع،   والةةةة  تقةةةةول أبنةةةةه مةةةةن املستتةةةةوب للغايةةةةة أال 
تعةةةةدو أن ت ةةةةون  ةةةةحبا  جزئيةةةةا  للتحىلظةةةةات   إ ضةةةةاع الر ةةةةائل الةةةة  ال 

 لإلجراء الذ  ينا ب تعدي ت التحىلظات“. 
 العام    إن األمني يعدو األمر أن ي ون تباينا  لىلظيا   وعليه، ال  (16)

ق لىلةةظ  تعةةدي ت“ علةةى حةةاالت السةةحب الةة  تو ةةا ناةةاق  يالةة 
التحىلظةات ويسةةتخدم تعبةةأ   ةةحب جزئةة “ يف حةةاالت السةةحب  

ينبغةةة  أن   ختضةةةا )أو ال  الةةة  تضةةةيق هةةةذا الناةةةاق، وهةةةذه األ ةةةأة ال 
ختضةةةا، رغةةةم أن املمار ةةةة يف هةةةذا التةةةدد يشةةةوهبا تةةةردد( لإلجةةةراءات  

ريةةب   . وال ( 986) أ ر تحىلظةةات املتةة حالةةة لةةوغ ال املعقةةدة الةة  تابةةق يف  
التحىلظ أثره    تقييد نااق يف أن فرض مهلة مدهتا عام قبل أن حُيدل  

 حق الةنقز“ مةن قبةل طةرف واحةد فحسةب   ل وإ ضاع هذا األثر  
من األطراف األ رى  يحدل نتةائج ع سةية و ةيتعارض مةا املبةدأ  

 .القاض  لحملافظة على   مة املعاهدة قدر املستااع 
وع االعتبةةةارات الةةة   ةةةبق ذكرهةةةا، رغةةةم علةةةى جممةةة  ويرتتةةةب (17)

بعةز الشة وك الةة  ت تنىلهةا، أن تعةديل الةةتحىلظ الةذ  يةةؤد  إىل 
__________ 

  (984 ) (see General … -cretarySummary of Practice of the Se

footnote 75 above), p. 62, para. 206. 
 2000القةةةانون )تغيةةةأ التحىلظةةةات(،  رةةةىلوية مةةةن املستشةةةار مةةةذكرة ( 985)  

أعةة ه(. ول طةة ع علةةى مزيةةد مةةن التىلالةةيل بشةةأن هةةذه  712)انظةةر احلارةةية 
 .1-3-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  9( و)8املهلة، انظر الىلقرتني )

 .2-3-2إىل  3-2انظر املبادئ التوجيهية من  ( 986)  



 175 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

تضةييق نااقةةه ينبغةة  أن خيضةةا لةنىلس النظةةام القةةانون الةةذ  خيضةةا 
 ةةةةةيما  لةةةةةه السةةةةةحب ال امةةةةةل. وتىلةةةةةاداي  أل  نةةةةةوع مةةةةةن اللةةةةةبس، ال

ألمةةةةم مةةةةني العةةةةام ليتعلةةةةق لملتةةةةالحات الةةةة  ا ةةةةتخدمها األ فيمةةةةا
 ، من األفضل احلديث هنا عن  السحب اجلزئ “.(987)املتحدة

إىل جعةةل    10-5-2وتشةةأ الىلقةةرة الثانيةةة مةةن املبةةدأ التةةوجيه    (18)
القواعةةةةد الواجبةةةةة التابيةةةةق علةةةةى السةةةةحب اجلزئةةةة  للتحىلظةةةةات ماابقةةةةة  

حتيةةل ضةةمنا     ، للقواعةةد الواجبةةة التابيةةق علةةى السةةحب ال لةة . ومةةن   
-2و    6-5-2و   5-5-2و   2-5-2و   1-5-2إىل املبةةةةةادئ التوجيهيةةةةةة  

يسةر    ال  تسر  لل امل على السحب اجلزئ . بيد أن هذا ال   5-8
 . ( 988) املتعلق أبثر السحب ال ل    7-5-2 على املبدأ التوجيه  

وت فيا  أل  لبس، رأت اللجنة أيضةا  أن مةن املىليةد تعريةف  (19)
عريةف قةرة أوىل. ويُسةتوحى هةذا التعريةف مةن تالسحب اجلزئ  يف ف

مةةةةن  2)د( مةةةةن املةةةةادة 1قةةةةرة التحىلظةةةةات نىلسةةةةه حسةةةةبما يةةةةرد يف الىل
 .1-1املبدأ التوجيه   ويف 1986و 1969اتىلاقي  فيينا لعام  

يوجةةد تاةةابق بةةني االثنةةني، فبينمةةا يعةةرَّف الةةتحىلظ   غةةأ أنةةه ال  (20)
لةةاحب الةةتحىلظ )وهةةذا  تعريىلةةا   ذاتيةةا “ لهلةةدف الةةذ  يسةةعى إليةةه  

  الةةةةواردة يف  “ ة بةةةةه“ هأو  هتةةةةدف بةةةةه تع سةةةةه عبةةةةارة  مسةةةةتهدف  مةةةةا 
احل مني املشار إليهما(، يعرَّف السحب اجلزئ  تعريىلا   موضةوعيا “  
مةةةةن  ةةةة ل األثةةةةر الةةةةذ  حيدثةةةةه. وتىلسةةةةأ هةةةةذا اال ةةةةت ف هةةةةو أن  

،  ( 989) ضةمنيا (  إذا   قبوله )قبوال  لةرحيا  أو  حيدل أثره إال  التحىلظ ال 
مةن دون أن  ُتشةرتط  جزئيةا ، حيةدل أثةره    ن  حبه،  واء كليةا  أو ل 

  ( 990) املنظمةةةة الدوليةةةة الةة  قبلةةةت الةةةتحىلظ“  لسةةحبه موافقةةةة الدولةةة أو 
أ  إجراء ر ل  إضةايف. وتشةأ إىل هةذا األثةر الىلقةرة األوىل مةن   وال 

)السةةحب اجلزئةة   حيةةد ه...  مةةن األثةةر    10-5-2املبةةدأ التةةوجيه   
،  املعاهةدة ك ةل  ي ىلل تابيق أح ةام املعاهةدة، أو القانون للتحىلظ و 

 . 11-5-2تابيقا  أو “( ويوضحه املبدأ التوجيه   
 اثر ال حب اجلزئ  للتحفع 2-5-11

يعد ل ال حب اجلزئ  للتحفع األثر القانون للةتحفع  -1 
ابلقدو املنصوص  ليه يف الصي ة اجلديدة للتحفع. وتظة  آاثو 

م يقةةةم  الةةةتحفع م ةةةتارة، مةةةااي ا ةةةرتاأ  ةةةيغ يشةةةأن  لةةةك 
ينطبةق حصةراا  لةى  لةك  اال ةرتاأ الةام   احبه ي حبه، وما

 ع الذي   سحبه.اجلزء مر التحف
ال جيوز  وغ ا رتاأ جديد  لى التحفع النةات   ةر  -2 

 إ ا تان هلذا ال حب اجلزئ  اثر متييزي. ال حب اجلزئ ، إال

__________ 
 ( أع ه.16( إىل )14انظر الىلقرات من ) ( 987)  
 عليق عليه.( من الت1والىلقرة ) 11-5-2انظر املبدأ التوجيه   ( 988)  
 .1-4من اتىلاقي  فيينا واملبدأ التوجيه   20انظر املادة  ( 989)  
 .1-5-2انظر املبدأ التوجيه   ( 990)  

 التعليق 
السةةةحب اجلزئةةة   إذا كةةةان مةةةن الواجةةةب أن يتاةةةابق رةةة ل (1)

اإلجةةةةراء املتعلقةةةةني للسةةةةحب واإلجةةةةراء املتبةةةةا بشةةةةأنه مةةةةا الشةةةة ل و 
إذا كةةان مةةن اجلةةائز  ، فةةإن ذلةةك يثةةأ مشةة لة حتديةةد مةةا(991)ال امةةل

)اآلاثر املرتتبة علةى  ةحب  7-5-2تابيق أح ام املبدأ التوجيه  
التحىلظ( على حالة السحب اجلزئة . والواقةا أنةه لةيس هنةاك جمةال 

مي ةةةن تشةةةبيه السةةةحب اجلزئةةة  لةةةتحىلظ مةةةن التحىلظةةةات  للةةةرتدد  ال
للةةةةتحىلظ  اجلزئةةةة مي ةةةةن الةةةةزعم أبن السةةةةحب  ب ال لةةةة  والللسةةةةح

لألح ةةةةةام الةةةةة  يتعلةةةةةق هبةةةةةا الةةةةةتحىلظ يف  كامةةةةةليةةةةةؤد  إىل تابيةةةةةق 
املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة الةةةةة  قامةةةةةت بسةةةةةحب  الع قةةةةةات بةةةةةني الدولةةةةةة أو

ومجيةةةا األطةةةراف األ ةةةرى، بتةةةرف النظةةةر عمةةةا إذا   جزئيةةةا  الةةةتحىلظ 
. (992)اعرتضةةةت عليةةةه كانةةةت هةةةذه األطةةةراف قةةةد قبلةةةت الةةةتحىلظ أو

ومةةةةن املؤكةةةةد أنةةةةه مي ةةةةن تابيةةةةق أح ةةةةام املعاهةةةةدة بتةةةةورة أكمةةةةل يف 
املنظمةةةةة الدوليةةةةة لةةةةاحبة الةةةةتحىلظ وبةةةةني  الع قةةةةات بةةةةني الدولةةةةة أو

مي ةةةةةن  الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة واملنظمةةةةةات املتعاقةةةةةدة األ ةةةةةرى؛ ول ةةةةةن ال
ض أن الةةتحىلظ يظةةل قائمةةا  أنةةه مةةن املىلةةرت  تابيقهةةا  لل امةةل“ مبةةا
 )ول ن يف لورة أضيق(.

يشةة ل   ومةةا ذلةةك، يف حةةني أن السةةحب اجلزئةة  للةةتحىلظ ال  (2)
، فإنةةه يةُةد ل تعةةدي   علةةى الةةنز السةةابق. ومةةن  ،  ( 993) حتىلظةةا  جديةةدا  

ُدل تعةديل  11-5-2تشأ اجلملة األوىل من املبةدأ التةوجيه    كما  ، حية 
لألثةةةر القةةةانون للةةةتحىلظ  للقةةةدر املنتةةةوص عليةةةه يف التةةةيغة اجلديةةةدة  

ه التةةيغة مةةن املىلةةردات املسةةتخدمة يف  للةةتحىلظ“. وقةةد ا ةةتوحيت هةةذ 
مةن دون ا ةوض    ( 994) 1986و   1969عةام   من اتىلةاقي  فيينةا ل   21املادة  

 ما ذلك يف مناقشة موضوعية آلاثر التحىلظات واالعرتاضات عليها. 
وتثةةةةار يف حالةةةةة السةةةةحب اجلزئةةةة  مشةةةة لة حمةةةةددة أ ةةةةرى.  (3)

فالسةةةةحب ال امةةةةل للتحىلظةةةةات يباةةةةل مىلعةةةةول االعرتاضةةةةات الةةةة  
، حى إذا اقرتنةت االعرتاضةات (995)ت بشأن التحىلظ األلل لدر 

، (996)مبعارضة بدء نىلاذ املعاهدة يف الع قات ما لاحب الةتحىلظ
ولةةيس هنةةاك  ةةبب يةةدعو إىل  ةةراين ذلةةك علةةى السةةحب اجلزئةة . 

املنظمةةةةةات  ريةةةةةب يف أنةةةةةه مةةةةةن املستتةةةةةوب أن تعيةةةةةد الةةةةةدول أو وال
رهتا وأن تقةةةوم الدوليةةةة النظةةةر يف االعرتاضةةةات الةةة  كانةةةت قةةةد ألةةةد

__________ 
 .10-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  18قرة )انظر الىل ( 991)  
 .7-5-2انظر املبدأ التوجيه   ( 992)  
 .10-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  15انظر الىلقرة ) ( 993)  
   أ  حتىلةظ يوضةا للنسةبة إىل طةرف 21من املادة  1انظر الىلقرة  ( 994)  

هأو املنظمةةةةة الدولةةةةة   )أ( يغةةةةأ، للنسةةةةبة إىل 23و 20و 19آ ةةةةر وفقةةةةا  للمةةةةواد 
املتحىلظة، يف ع قاهتا ما ذلةك الاةرف اآل ةر، أح ةام املعاهةدة الة  الدولية  
 هبا التحىلظ، إىل املدى الذ  يذهب إليه هذا التحىلظ“.يتعلق 
)  ةةةواء قبلةةةت هةةةذه  7-5-2مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   1انظةةةر الىلقةةةرة  ( 995)  

 اعرتضت عليه“(. األطراف التحىلظ أو
 .7-5-2من املبدأ التوجيه   2انظر الىلقرة  ( 996)  
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ها قد زالت بىلعل تعديل بسحبها إذا كانت األ باب ال  دعت إلي
، (997)رةةك يف أن إم انيةةة  ةةحبها ت ةةون متاحةةة هلةةةا الةةتحىلظ، وال

ي ون بو عها ب ل أتكيد أن حتتىلظ  وإن تعذر إلزامها بذلك، كما
ل ي ةن االعةرتاض قةد انتةب بشة ل  هبا إذا رأت ذلك منا با ، مةا

الةةذ     ةةحبه مةةن الةةتحىلظ. فىلةة  هةةذه احلالةةة واضةةح علةةى اجلةةزء 
سةةةقط االعةةةرتاض مةةةن تلقةةةاء نىلسةةةه؛ وهةةةذا هةةةو املقتةةةود األ ةةةأة، ي

ينابةةةق حتةةةرا  علةةةى ذلةةةك اجلةةةزء مةةةن  بعبةةةارة  مةةةا دام االعةةةرتاض ال
 التحىلظ الذ     حبه“. ول ن هنا يثور  ؤاالن.

إذا كةةةةةةان يتعةةةةةةني علةةةةةةى   يتعلةةةةةةق السةةةةةةؤال األول بتحديةةةةةةد مةةةةةةا  (4)
جيةب   تنابق عليه هذه التةىلة أتكيةده رمسيةا ، أم  ال  ألحاب اعرتاض 

ضةةةوء املمار ةةةة،   تبةةةاره  ةةةاراي  علةةةى الةةةتحىلظ بتةةةيغته اجلديةةةدة. ويف اع 
ليس هناك رك يف أنه جيب التمسةك بقرينةة اال ةتمرارية، ويبةدو أن  
األمني العام لألمم املتحدة، لعتبةاره وديعةا ، يعتةرب ا ةتمرار االعةرتاض  

اقيةةا  إىل حةةد بعيةةد  إن السةةحب  ذلةةك من   . ويبةةدو ( 998) مسةةألة بديهيةةة 
يشةةةةةةة ل حتىلظةةةةةةةا    يةةةةةةةؤد  إىل زوال الةةةةةةةتحىلظ األلةةةةةةةل  وال  اجلزئةةةةةةة  ال 

جديةةةدا ؛ ومةةةن حيةةةث املبةةةدأ، تظةةةل االعرتاضةةةات الةةة  لةةةدرت بشةةةأنه  
ل يقةةم ألةةحاهبا بسةةحبها. وتسةةتند اجلملةةة    ةةارية بتةةورة مشةةروعة مةةا 

 .ة احلقيق   إىل هذه   11-5-2من املبدأ التوجيه     1الثانية من الىلقرة  
أمةةا السةةؤال الثةةان، فهةةو يتمثةةل فيمةةا إذا كةةان مةةن املم ةةن،  (5)

علةةةةى ع ةةةةس ذلةةةةك، أن ميثةةةةل السةةةةحب اجلزئةةةة  للةةةةتحىلظ منا ةةةةبة 
جديدة ل عرتاض على ذلك التحىلظ بتيغته النامجة عن السحب 

يتعلق بتحىلظ جديد، ول ن بتيغة اىلىلة  أن األمر ال اجلزئ . ومبا
التزامةةات الدولةةة املتحىلظةةة واءمةةة ياغته ملمةةن حتىلةةظ قةةائم أعيةةدت لةة 

بشةة ل أكمةةةل مةةةا االلتزامةةةات الةة  تتو اهةةةا املعاهةةةدة، فقةةةد يبةةةدو، 
للوهلةةةة األوىل، مةةةةن املشةةةة وك فيةةةةه أن تسةةةةتايا األطةةةةراف املتعاقةةةةدة 

  إذا كانةت قةةد قبلةةت (999)األ ةرى االعةةرتاض علةى التةةيغة اجلديةةدة
يةد الةذ  التحىلظ األلل ، فيتعب تتور أن ترفز الةتحىلظ اجلد

نةةةه حيةةةدل آاثرا  اىلىلةةةة. ومةةةن  ، مةةةن حيةةةث املبةةةدأ، بقةةةدر يىلةةةرتض أ
جيةةوز  جيةةوز لدولةةة أن تعةةرتض علةةى السةةحب ال امةةل، فإنةةه ال ال مةةا

 هلا كذلك أن تعرتض على السحب اجلزئ .
وهنةةاك مةةا ذلةةك ا ةةتثناء مةةن هةةذا املبةةدأ. ورغةةم عةةدم وجةةود   (6)

حيةدل    اي . وقةد ا  متييةز أمثلة فيما يبدو، فقد حُيدل السحب اجلزئ  أثةر 
__________ 

، 10-5-2( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ التةةةةوجيه  11انظةةةةر الىلقةةةةرة ) ( 997)  
 .1-7-2أع ه؛ وانظر أيضا  املبدأ التوجيه   971ة واحلاري
امل سةةةةةيك  فنلنةةةةةدا أو السةةةةةويد أو ل تعةةةةةدَّل اعرتاضةةةةةات الةةةةةدامنرك أو ( 998)  
هأيةةةة العربيةةةة الليبيةةةة هولنةةةدا علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغته اجلما النةةةرويج أو أو

)انظةةر  1979بشةةأن اتىلاقيةةة القضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد املةةرأة لعةةام 
إعادة لياغة  أع ه( بعد  979، احلارية  10-5-2التعليق على املبدأ التوجيه   

 Multilateral Treaties … (footnote 37هةذا الةتحىلظ، وال تةزال مدرجةة يف  

above), chap. IV.8. 
ل ةةن مةةن املؤكةةد أهنةةا تسةةتايا إلغةةاء اعرتاضةةاهتا األلةةلية الةة  جيةةوز و  ( 999)  

 2 حبها، رأهنا يف ذلك رأن التحىلظات نىلسها، يف أ  وقت )انظةر الىلقةرة 
( مةن 11(؛ وانظةر الىلقةرة )1986و 1969 فيينةا لعةام  مةن اتىلةاقي  22مةن املةادة 

 .10-5-2التعليق على املبدأ التوجيه  

منظمةةةة دوليةةةة العةةةدول عةةةن حتىلةةةظ   قةةةررت دولةةةة أو  ذلةةةك مةةةث   إذا مةةةا 
جتةةةاه فئةةةات معينةةةة مةةةن األطةةةراف   جتةةةاه بعةةةز األطةةةراف أو   ةةةابق إال 

تلةك   فئات حمددة من اجلهات املستىليدة، ما ا تبعاد غأهةا. ويف  أو 
احلاالت، يبدو من الضرور  السماح هلذه األطراف لالعرتاض علةى  

ت ةن قةد اعرتضةت علةى الةتحىلظ األلةل  عنةدما    لةو ل لتحىلظ حى ا 
كةةةان يسةةةر  بشةةة ل موحةةةد علةةةى مجيةةةا الةةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةةات  

مبةةةدأ عةةةدم    11-5-2مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه     2املتعاقةةةدة. وتقةةةر الىلقةةةرة  
تقةر   جواز االعرتاض على الةتحىلظ مبنا ةبة  ةحبه  ةحبا  جزئيةا ، كمةا 

 التمييز . ة السحب  ك يف حال يف الوقت ذاته ا تثناء  من ذل 
 سحب اإل الانت التف ريية 2-5-12

جيةةةوز سةةةحب اإل ةةةالن التف ةةةريي يف اي وقةةة  مةةةر جانةةةب  
للانظاةةةة الدوليةةةة هلةةةذا  ال ةةةلطات الةةة  تفعتةةة    لةةةة للدولةةةة او

 ال رأ، و لك ابتباع نفس اإلجراءات ال اوية  لى  وغه.
 التعليق 

لتىلسةةةأ  ، فةةةإن اإلعةةة ن ا4-4-2وفقةةةا  للمبةةةدأ التةةةوجيه   (1)
ل تةةنز املعاهةةدة  ه  يف أ  وقةةت“، مةةاةهةة ة“  جيةةوز لوغ البسةةيط

. ويُسةتنتج مةن ذلةك ب ةل وضةوح (1000)خيالف ذلةك املعنية على ما
أنةةةةه جيةةةةوز أيضةةةةا   ةةةةحب هةةةةذا اإلعةةةة ن يف أ  وقةةةةت ودون اتبةةةةاع 

املعقول أن إجراءات  الة. وع وة على ذلك، فسي ون من غأ 
  أضيق نااقةا  مةن إم انيةة ت ون إم انية  حب اإلع ن التىلسأ 

 .(1001)راء مي ن اختاذه  يف أ  وقت“ حب التحىلظ، وهو إج
تلجةةةةةأ كثةةةةةأا  إىل  ةةةةةحب  وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن أن الةةةةةدول ال (2)

آذار/مةةارس  1إع انهتةةا التىلسةةأية، فةةإن ذلةةك حيةةدل أحيةةاان . فىلةة  
، أبلغةةةت ح ومةةةةة إيااليةةةةا األمةةةةني العةةةام لألمةةةةم املتحةةةةدة أهنةةةةا 1990

تعةةرتف مبوجبةةه أبح ةةام املةةادتني   ن الةةذ  ال قةةررت  ةةحب اإلعةة 
 28همةةةةةةن االتىلاقيةةةةةةة ا الةةةةةةة بوضةةةةةةا ال جئةةةةةةني، املؤر ةةةةةةة  18و 17

. ولملثل،  أبلغت ح ومة (1002)كتوليات“   إال1951متوز/يوليه  
__________ 

 .7-4-2ه  انظر املبدأ التوجي ( 1000)  
 1986و 1969مةن اتىلةاقي  فيينةا لعةام   22من املادة  1انظر الىلقرة  ( 1001)  

 .1-5-2واملبدأ التوجيه  
  (1002 ) 2(footnote 37 above), chap. V.Multilateral Treaties …    وتنبغ .

م حظةةةة أنةةةه ال تةةةزال هنةةةاك رةةة وك حةةةول طبيعةةةة هةةةذا اإلعةةة ن. وهنةةةاك أيضةةةا   
حبت فيهةةا  إعةة ان  ت لعةةدم االعةةرتاف“ )انظةةر، علةةى  ةةبيل املثةةال،  حةةاالت  ةةُ

وليةةةةةة  يتتةةةةةل لالتىلاقيةةةةةة الد   ةةةةحب اإلعةةةةة انت املتةةةةةرية املتعلقةةةةةة إب ةةةةةرائيل فيمةةةةةا 
االتىلاقيةةةة الوحيةةةدة   أو   1965للقضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةة ال التمييةةةز العنتةةةر  لعةةةام  

مةةن تنىليةةذ إلطةةار السةة م يف    1980  يف عةةام   ، يف أعقةةاب مةةا 1961للمخةةدرات،  
  17و ةط املتىلةق عليةه يف كامةب دافيةد، املوقّةا يف وارةنان العالةمة يف  الشةرق األ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1138, No. 17853)   1978أيلول/ ةبتمرب  

p. 39   )Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.2 or chap. 

VI.15  ليةةل املمار ةةة“ )انظةةر  هةةذه اإلعةة انت  ال هتةةد ل  يف ناةةاق د (، ول ةةن
 . ( 1-5-1املبدأ التوجيه   
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، 2001نيسةةان/أبريل  20 يف فنلنةةدا األمةةني العةةام هلألمةةم املتحةةدة ،
( عنةةد 2)7ة أهنةةا قةةررت  ةةحب اإلعةة ن الةةذ  ألةةدرته بشةةأن املةةاد

)لةةّدق هةةذا البلةةد علةةى  1969التتةةديق“ علةةى اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 
 .(1003)(1977االتىلاقية يف عام 

تتميةز بةه اإلعة انت التىلسةأية  وتتىلق هةذه املمار ةة مةا مةا (3)
 من بُعد عن الش ليات.

حب اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةأ  جيةةةةةب أن يةةةةةتم وفقةةةةةا  غةةةةةأ أن  ةةةةة  (4)
 مشروع  املبدأين التوجيهيني لإلجراءات القليلة املنتوص عليها يف

يتعلةةق للسةةلاات املختتةةة بتةةوغ إعةة ن  فيمةةا 5-4-2و 2-4-2
مةةةن هةةةذا القبيةةةل )وهةةة  نىلةةةس السةةةلاات الةةة  مي نهةةةا متثيةةةل الدولةةةة 

يف اإلعراب  وتوثيق نز معاهدة أ املنظمة الدولية يف اعتماد أو أو
املبةدأ عن موافقتها على االلتزام هبةا(. وحتيةل التةيغة املسةتخدمة يف 

 ضمنيا  إىل هذه األح ام. 12-5-2التوجيه  
  وغ اال رتاضات 2-6
 تعريف اال رتاضات  لى التحفظات 2-6-1

يعةةةةةة” لاال ةةةةةةرتاأال إ ةةةةةةالانا انفةةةةةةراةايا، اايا تانةةةةةة   ةةةةةةي ته  
منظاة ةولية وةاا  لى حتفع  اغته  اوت ايته، تصدوه ةولة   او

املنظاةةةة  منظاةةةة ةوليةةةة اخةةةرى، واةةةدف يةةةه الدولةةةة او ةولةةةة او
األوىل إىل منةةةةةةع الةةةةةةتحفع مةةةةةةر إحةةةةةةدا  اآلاثو املتوخةةةةةةاة منةةةةةةه 

 ى حنو آخر.تعاوأ يه التحفع  ل او
 التعليق 

هو تقةدمي تعريةف عةام  1-6-2اهلدف من املبدأ التوجيه   (1)
عرتاضةةات علةةى التحىلظةةات املنتةةوص ينابةةق علةةى مجيةةا فئةةات اال

، . وألجةةةةةةل ذلةةةةةةك1986و 1969عليهةةةةةةا يف اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا لعةةةةةةام  
للجنةةة بتعريةةف التحىلظةةةات نىلسةةها املنتةةوص عليةةةه يف ا رترةةدت ا

من اتىلاقي  فيينا والوارد يف املبدأ التوجيه    2)د( من املادة  1الىلقرة  
 ت.يتنا ب ما االعرتاضا من دليل املمار ة، وعدلته مبا 1-1
 ويتضمن تعريف التحىلظات مخسة عنالر  (2)

 راد “(؛األول يتعلق بابيعة الىلعل ) إع ن انىل - 
 تسميته“(؛ كانت ليغته أو  والثان يتعلق بتسميته ) أاي   - 
والثالةةةث يتعلةةةق لجلهةةةة الةةة  يتةةةدر عنهةةةا ) تتةةةدره دولةةةة  - 
 منظمة دولية“(؛ أو

__________ 
  (1003 ) 1(footnote 37 above), chap. XXIII.… Treaties Multilateral  .

وكان اإلع ن يتعلق بسلاات كل من رئةيس اجلمهوريةة ورئةيس احل ومةة ووزيةر 
ا ارجيةةة يف إبةةرام املعاهةةدات. انظةةر أيضةةا   ةةحب نيوزيلنةةدا إلعةة ن كانةةت قةةد 

 ,.ibid) االتىلةاق املنشةئ ملتةرف التنميةة اآل ةيو تتديقها علةى ألدرته عند 

chap. X.4.) 

يتةةةدر فيةةةه )عنةةةةد والرابةةةا يتعلةةةق للوقةةةت الةةةذ  ينبغةةة  أن  - 
 (؛(1004)اإلعراب عن املوافقة على االلتزام لملعاهدة

وهةةةةو  الغةةةةرض منةةةةه، ع الةةةةتحىلظ أووا ةةةةامس يتعلةةةةق مبوضةةةةو  - 
جرى تعريىله ا تنادا  إىل اهلدف الذ  يرم  إىل حتقيقةه لةاحب  ما

تعةةةةديل  املنظمةةةة إىل ا ةةةتبعاد أو الةةةتحىلظ ) وهتةةةدف بةةةه الدولةةةة أو
مةةن املعاهةدة مةن حيةةث انابةاق تلةةك األثةر القةانون ألح ةةام معينةة 
 (.(1005)هذه املنظمة الدولية“ األح ام على هذه الدولة أو

ينبغةة  أن يتضةةمن تعريةةف االعرتاضةةات للضةةرورة  ول ةةن ال (3)
ينابةةق بعضةةها علةةى التحىلظةةات حتةةرا  يف  مجيةةا تلةةك العنالةةر، إذ

حةةني يسةةتحق بعضةةها اآل ةةر مزيةةدا  مةةن التوضةةيح ألغةةراض تعريةةف 
 االعرتاضات.

وبةدا للجنةة بوجةه  ةاص أن مةن األفضةل عةدم اإلرةارة إىل  (4)
حتسةةما  فاتىلاقيتةةا فيينةةا ل الوقةةت الةةذ  مي ةةن فيةةه لةةوغ االعةةرتاض،

هةةةذه املسةةةألة بوضةةةوح، ومةةةن األفضةةةل معاجلتهةةةا علةةةى حةةةدة وحماولةةةة 
 .(1006)اد حل هلا بوا اة مبدأ توجيه  منىلتلإجي
ين من وعلى الع س من ذلك، جيب للتأكيد إدراو عنتر  (5)

عنالةةةةر تعريةةةةف التحىلظةةةةات يف تعريةةةةف االعرتاضةةةةات، فهةةةة  مثةةةةل 
تسةةةةميتها أويةةةةة  تةةةةيغتها أوالتحىلظةةةةات إعةةةة انت انىلراديةةةةة لةةةةيس ل

 دام الغرض منها يسمح بولىلها لالعرتاضات. ما
تةرتك أح ةام اتىلةاقي  فيينةا  يتعلةق لجلانةب األول، ال وفيما (6)

منظمةة دوليةة عةن  أ  جمال للشةك  يتةدر االعةرتاض عةن دولةة أو
حيسةةةةم مسةةةةألة  . بيةةةةد أن هةةةةذا ال(1007)ومي ةةةةن  ةةةةحبه يف أ  وقةةةةت

 دولية ال  جيوز هلا أن تتوغ اعرتاضا . املنظمات ال فئات الدول أو
يلةةةةةزم للضةةةةةرورة أن يتضةةةةةمن تعريةةةةةف  ويف هةةةةةذا التةةةةةدد، ال (7)

 20)ب( مةةن املةةادة 4االعةةرتاض التحديةةد املنتةةوص عليةةه يف الىلقةةرة 
 “*املتعاقةةةدةالةةة  تشةةةأ إىل  الدولةةةة  1986م مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةا

 ، وذلك لسببني (1008)“*املتعاقدةو املنظمة 

__________ 
 .1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 1004)  
 رجا نىلسه.امل ( 1005)  
 .عليهوالتعليق  12-6-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1006)  
، 21مةةةةةةن املةةةةةةادة  3، والىلقةةةةةةرة 20)ب( مةةةةةةن املةةةةةةادة 4انظةةةةةةر الىلقةةةةةةرة  ( 1007)  

. ويف 1986و 1969من اتىلةاقي  فيينةا لعةام   22)ب( من املادة 3و 2والىلقرتني 
 Baratta, Gli effetti delle riserve … (footnote 698هةذا التةدد، انظةر  

above), p. 341, or Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” 

(footnote 27 above), p. 313 ومةا ذلةك، ال يعةين هةذا أن االعةرتاض، علةى .
ال مي ةةةةةن أن يتةةةةةاغ بتةةةةةورة مشةةةةةرتكة مةةةةةن جانةةةةةب عةةةةةدة دول  غةةةةةرار الةةةةةتحىلظ،

 ه.أدان 4-6-2منظمات دولية. انظر املبدأ التوجيه   أو
 1969مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  20)ب( مةةةن املةةةادة 4ال تةةةذكر الىلقةةةرة  ( 1008)  

  متعاقدة“.ة دولة هال ل وى ا
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حتةةل مسةةألة    20)ب( مةةن املةةادة  4وىل، فةةإن الىلقةةرة  حيةةة أ مةةن ان  - 
على بدء نىلاذ املعاهدة بني اجلهةة الة     آاثرا  إذا كان االعرتاض يرتب   ما 

لةةةاغت الةةةتحىلظ وتلةةةك الةةة  لةةةاغت االعةةةرتاض، ول ةةةن هةةةذا الةةةنز  
منظمةةة   إذا كةةان لدولةةة أو  يتنةةاول علةةى اإلطةة ق املسةةألة املتعلقةةة مبةةا  ال 

منظمة متعاقدة لملعه املقتود يف الىلقةرة   دة أو دولية ليست دولة متعاق 
مي ةةن ا ةةتبعاد   تةةدر اعرتاضةةا ، وال مةةن االتىلاقيةةة أن ت   2)و( مةةن املةةادة  1

منظمةة كهةذه بتةوغ اعةرتاض، علةى أن ي ةون مىلهومةا  أن   قيام دولة أو 
)ب( مةةةن  4ينةةةتج اآلاثر املنتةةةوص عليهةةةا يف الىلقةةةرة   هةةةذا االعةةةرتاض ال 

ك املنظمةةة دولةةة متعاقةةدة  تلةة  تلةةك الدولةةة أو عنةةدما تتةةبح   إال   20املةةادة  
  21مةةةن املةةةادة    3رة  منظمةةةة متعاقةةةدة؛ وفضةةة   عةةةن ذلةةةك، فةةةإن الىلقةةة  أو 
املنظمةةة   تةةنز علةةى هةةذا التوضةةيح وت تىلةة  لإلرةةارة إىل  الدولةةة أو  ال 

الدوليةةةةة الةةةة  اعرتضةةةةت علةةةةى حتىلةةةةظ مةةةةا“ دون مزيةةةةد مةةةةن التىلتةةةةيل؛  
 ويستحق هذا اجلانب درا ة منىلتلة؛ 

يعاةة   إن تعريةف التحىلظةات ذاتةه اليةة أ ةرى، فةة ومةن انح - 
لدولية ال  حيق هلا أن تتوغ املنظمة ا حتديدا  دقيقا  لتىلة الدولة أو

حتىلظةةا ، وللتةةايل لةةيس مةةن املىليةةد إثقةةال تعريةةف االعرتاضةةات لتبةةاع 
 هنج مغاير.

يتعلةةةةق للعنتةةةةر الثةةةةان، ي ىلةةةة  التةةةةذكأ أبن القةةةةانون   وفيمةةةةا  (8)
لى املعاهدات، على النحو الذ  كر ته اتىلاقية  املتعلق للتحىلظات ع 

الدول أهم من املتةالحات    ، مابوع بىل رة أن نوااي 1969فيينا لعام 
ال  تسةتخدمها للتعبةأ عنهةا. فبحسةب التعريةف الةوارد يف االتىلاقيةة،  

’املعاهةةدة‘ اتىلةاق دويل ه...  أاي  كانةت تسةةميته    ( 1009)  يُقتةد بتعبةأ 
أبنةةه  إعةة ن مةةن  تحىلظ يعةةرَّف فيهةةا  . ولملثةةل، فةةإن الةة ( 1010) ا الةةة“ 

، وقةد ا ةتخدمت  ( 1011) تسةميته“  أو جانب واحةد، أاي  كانةت لةيغته  
. وجيةةب أن  ( 1012) اللجنةةة العبةةارة نىلسةةها لتعريةةف اإلعةة انت التىلسةةأية 

يسةةةةر  األمةةةةر نىلسةةةةه علةةةةى االعرتاضةةةةات   إن املهةةةةم هةةةةو النيةةةةة“ يف  
للب  احلالتني. ول ن جيب حتديد تلك النية، وه  مسألة تندرو يف  

 . 1-6-2التعريف الذ  يقرتحه املبدأ التوجيه   

__________ 
مي ةةن التسةةا ل عةةن مةةدى لةةحة أن تولةةف كلمةةة واحةةدة يف اللغةةة  ( 1009)  

“، غةةأ أن هةذا اال ةتخدام املتةةالح  قةد كر ةةه expressionأبهنةا   الىلرنسةية
 املستتوب أن يعاد النظر فيه.اال تعمال وال يبدو من 

. انظةةر أيضةةا ، 1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  2)أ( مةةن املةةادة 1الىلقةةرة  ( 1010)  
عةةةن حم مةةةة العةةةدل  1994متوز/يوليةةةه  1احل ةةةم التةةةادر يف علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، 

تعيةني احلةدود البحريةة واملسةائل اإلقليميةة بةني قاةر  بلقضية املتعلقة الدولية يف ا
 Maritime Delimitation and Territorial Questions between  والبحةرين

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

Reports 1994, p. 112, at p. 120, para. 23ىلاقةات الدوليةة    قةد تتخةذ االت
 عددا  من األر ال وتالق عليها تسميات اتلىلة“.

 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  2)د( من املادة 1الىلقرة  ( 1011)  
(  14والتعليةةةةق عليةةةةه )وخبالةةةةة الىلقةةةةرتن )   2-1انظةةةةر املبةةةةدأ التةةةةوجيه    ( 1012)  
(( واألمثلةةة علةةى  إعةةادة التسةةمية“ )املرجةةا نىلسةةه، ويف التعليةةق علةةى املبةةدأ  15و) 
  )التيغة والتسمية((.   2-3-1لتوجيه   ا 

خيىلةةى  وللوهلةةة األوىل، يبةةدو أن معةةه كلمةةة  اعةةرتاض“ ال (9)
 معجةةةةةةم القةةةةةةانون الةةةةةةدويل العةةةةةةام لعلةةةةةةى أحةةةةةةد. وهةةةةةة  تعةةةةةةين وفقةةةةةةا  

(Dictionnaire de droit international public  املعارضةة الة  )
ادعةاء لةادر  ويعرب عنها رخز من أرخاص القانون جتةاه فعةل أ
لولةةة دون نىلةةاذ عةةن رةةخز آ ةةر مةةن أرةةخاص القةةانون، بغيةةة احلي

. ويعّرف املعجم نىلسه (1013)دون أن ت ون له حجية إزاءه“ أثره أو
 االعرتاض على حتىلظ“ أبنه  إعراب دولة عن رفةز حتىلةظ علةى 
معاهةةدة لةةةاغته دولةةة أ ةةةرى، حيةةث ي ةةةون املقتةةود مةةةن الةةةتحىلظ 

موضةةةوع الةةةةتحىلظ علةةةةى  -ام األح ةةةة  أو -معارضةةةة تابيةةةةق احل ةةةم 
ا كانةت تلةك هة  النيةة املعلنةة للدولةة الع قات بني الةدولتني أو، إذ

التةةةةةادر عنهةةةةةا رد الىلعةةةةةل، احليلولةةةةةة دون بةةةةةدء نىلةةةةةاذ املعاهةةةةةدة بةةةةةني 
 .(1014)الدولتني“

من   21من املادة    3ويستند هذا التوضيح األ أ إىل الىلقرة   (10)
لتةةةةاحب  ز مبوجبهةةةةاالةةةة  جيةةةةو  1986و 1969اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا لعةةةةام  

دة بينةةةةةه وبةةةةةني لةةةةةةاحب االعةةةةةرتاض أن يعةةةةةارض بةةةةةدء نىلةةةةةاذ املعاهةةةةة 
جمةةةال للشةةةك يف نيةةةة لةةةاحب  مثةةةل هةةةذه احلالةةةة، ال الةةةتحىلظ. ويف

 اإلع ن االنىلراد  أن يعرتض على التحىلظ.
وقد خيتلف األمر فيما خيةز فئةات أ ةرى مةن ردود الىلعةل  (11)

ا للةتحىلظ دون على التحىلظ قد يسةتىلاد منهةا عةدم ارتيةاح ألةحاهب
 أن ي ون ذلك م افئا  العرتاض فعل . 

وكما أوضحت هيئةة التح ةيم امل لىلةة للبةت يف النةزاع بةني  (12)
فرنسا واململ ة املتحدة بشأن تعيني حدود اجلرف القار  يف قرارها 

  1977حزيران/يونيه  30التادر يف 
اظ مبوقةف احتىلة  إذا كان رد فعل كهذا يش ل جمرد تعليق، أو إن معرفة ما 
فةةةةةز إمجةةةةةايل ل ةةةةةل لةةةةةلة ر  رفةةةةةز للةةةةةتحىلظ املعةةةةةين فحسةةةةةب، أو أكثةةةةةر، أو ال

تعاهدية متبادلة ما الدولة املتحىلظة يف إطار املعاهدة، تتوقف للتايل على نية 
 .(1015)الدولة املعنية

تبةةت هيئةةة التح ةةيم لةةراحة يف طبيعةةة  رد فعةةل“   ويف هةةذه احلالةةة، ل 
،  ( 1016) لةةةةةو أنةةةةةه اعةةةةةرتاض“  اململ ةةةةةة املتحةةةةةدة، ول نهةةةةةا  تتةةةةةرفت كمةةةةةا 

__________ 
  (1013 ) , droit international public Dictionnaire deJ. Salmon (ed.), 

Brussels, Bruylant, 2001, p. 763. 
  (1014 ) 764, p. Ibid. ومةن البةديه  أن هةذا التعريةف ينابةق كةذلك علةى .

 االعرتاض الذ  تتوغه منظمة دولية.
  (1015 ) Case concerning the delimitation , 9771June  30Decision of 

of the Continental Shelf between the United Kingdom … (see footnote 

24 above), in particular pp. 32–33, para. 39 . 
  (1016 ) H. Imbert, “La question des réserves dans la décision -P.

arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau 

continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande 

Bretagne et d’Irlande du Nord”, AFDI, vol. 24 (1978), p. 45. 
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مةن    21مةن املةادة    3 الة أهنا طبقت القاعدة ال  تنز عليها الىلقةرة  
 ت ن ما ذلك انفذة بني الارفني.  ال  ل   1969اتىلاقية فيينا لعام  

، ول ةةةن (1017)وقةةةد انُتقةةةد هةةةذا اجلانةةةب للةةةذات مةةةن احل ةةةم (13)
جةةةدال يف أن لةةةةيغة اإلعةةةة ن الربياةةةان املعةةةةين تظهةةةةر  يبةةةدو أنةةةةه ال

املتحدة االعرتاض على حتىلظ فرنسا. فقد جةاء ضوح نية اململ ة بو 
 نز هذا اإلع ن كالتايل 

 .(1018)ال تستايا ح ومة اململ ة املتحدة املوافقة على التحىلظ )ب( 

وعةةدم قبةةول الةةتحىلظ هةةو للضةةبط غةةرض االعةةرتاض بسةةب املعةةه 
 ال امل والعاد  هلذه ال لمة.

ة، مي ةن الربياانية  -سةية وكما الحظت هيئةة التح ةيم الىلرن (14)
يش ل رد فعل على حتىلظ من التحىلظةات، وإن جةاء  ما ذلك أال

من اتىلةاقي   23إىل  20انتقاداي ، اعرتاضا  لملعه الوارد يف املواد من 
فيينةةا. ومي ةةن أن يتعلةةق األمةةر  تولةةةا  مبجةةرد تعليقةةات تعةةرب عةةةن 

ىلظ منظمةةة دوليةةة للةةتح الةةذ  تعايةةه دولةةة أو -الضةةيق  -التىلسةةأ 
الة  تضةعها ل ة  تعتةرب هةذا الةتحىلظ جةائزا . فعلةى  عن الشروط أو

  بيل املثال، 
، ردت اململ ةةةة املتحةةةدة وأملانيةةةا وفرنسةةةا علةةةى الةةةتحىلظ التةةةادر عةةةن  1979يف عةةةام  

الربتغةةال بشةةأن محايةةة حقةةوق املل يةةة الةةواردة يف املةةادة األوىل مةةن بروتوكةةول االتىلاقيةةة  
تحىلظ، كانةت الربتغةال عازمةة  ل إلةدار هةذا الة األوروبية حلقوق اإلنسان. فمةن  ة  

على جعل التةدابأ الوا ةعة الناةاق لنةزع املل يةة والتةأميم الة  اعُتمةدت عقةب  ثةورة  
قةةةوق  األوروبيةةةة حل  مةةةة  احمل القرنىلةةةل“ مبنةةةأى عةةةن أ  طعةةةن أمةةةام املىلوضةةةية األوروبيةةةة و 

ى  تبةةةةد الةةةةدول الةةةة  لةةةةدرت عنهةةةةا ردود فعةةةةل أ  اعةةةةرتاض رمسةةةة  علةةةة  اإلنسةةةةان. ول 
ن أن  مي ة  التحىلظ الذ  ألدرته الربتغال، ول نهةا ألةدرت إعة انت مىلادهةا أنةه ال 

خيل لملبادئ العامة للقانون الدويل ال  تستلزم تسديد تعةويز  ةريا وم ئةم وفعةال  
،  1987بت الربتغةةال هةةذا الةةتحىلظ يف عةةام  يف حالةةة نةةزع املل يةةة األجنبيةةة. وقةةد  ةةح 

 . ( 1019) ورية وتشريعية اعُتمد من تعدي ت د ت  يف أعقاب ما 

 ومي ن أن تىلسَّر األمثلة التالية للاريقة نىلسها  (15)
تةةرى أن  الب غةةات الةة  أفةةاد فيهةةا عةةدد مةةن الةةدول أبهنةةا ال - 

السةةةوفياتية اجلمهوريةةةة االرةةرتاكية التةةةادرة عةةن  ( 1020ه) اإلعةة انت
__________ 

  (1017 ) Ibid.. 
  (1018 ) Case concerning the delimitation of the Continental Shelf 

between the United Kingdom … (see footnote 24 above), p. 33, para. 40. 
  (1019 )  making in the Council of Europe-TreatyPolakiewicz, 

(footnote 638 above), p. 106.؛ واحلوار  حمذوفة 
هةةةذه اإلعةةةة انت الةةةة  اعتةةةةربت فيهةةةةا األطةةةةراف املعنيةةةةة أنةةةةه  لةةةةدى  ( 1020)  

ما ية، جيةب معاجلةة حدول تباين يف وجهات النظر بشأن حجم البعثة الدبلو 
هةةذه املسةةألة مةةن  ةة ل االتىلةةاق بةةني الدولةةة املوفةةدة والدولةةة املضةةيىلة“، كانةةت 

 … Multilateral Treatiesقد ولىلت من جانبها لةراحة  أبهنةا  حتىلظةات“  

(footnote 37 above), chap. III.3. 

واجلمهوريةةةةةة االرةةةةةرتاكية السةةةةةوفياتية األوكرانيةةةةةة واحتةةةةةةاد  البي رو ةةةةةية
ايت االرةةةةةرتاكية السةةةةوفياتية واجلمهوريةةةةةة الشةةةةعبية املنغوليةةةةةة اجلمهةةةةور 
مةةةةةةةن هاتىلاقيةةةةةةةة فيينةةةةةةةا للع قةةةةةةةات  11مةةةةةةةن املةةةةةةةادة  1الىلقةةةةةةةرة  بشةةةةةةةأن

  تعةةّدل أب  رةة ل مةةن األرةة ال احلقةةوق 1961 الدبلوما ةةية لعةةام
؛ ومي ةةن النظةةر إىل هةةذه (1021)لنامجةةة عةةن تلةةك الىلقةةرة“والواجبةةات ا

ملعنيةةة )أو للح ةةم الةةذ  الب غةةات بولةةىلها تىلسةةأات لإلعةة انت ا
 ةيما وأهنةةا ختتلةةف  قيةةة، التتناولةه( أكثةةر مةةن كوهنةا اعرتاضةةات حقي

 ؛ أو(1022)عن إع انت أ رى تتخذ رمسيا  ر ل االعرتاضات
أن الةةتحىلظ الةةب غ الةةذ  لةةدر عةةن الةةوالايت املتحةةدة بشةة  - 

األول الةةذ  لةةاغته كولومبيةةا علةةى اتىلاقيةةة األمةةم املتحةةدة مل افحةةة 
  20ملشةةةروع يف املخةةةدرات واملةةةؤثرات العقليةةةة، املؤر ةةةة االجتةةةار غةةةأ ا

، والةةذ  قالةةت فيةةه ح ومةةة الةةوالايت 1988كةةانون األول/ديسةةمرب 
املتحةةدة أهنةةا تىلهةةم أن الةةتحىلظ  ال يعىلةة  كولومبيةةا مةةن االلتزامةةات 

مةةةن االتىلاقيةةةة،  6، واملةةةادة 9و 6، يف فقرتيهةةةا 3ها املةةةادة الةةة  تىلرضةةة 
ا هبةةةذه االلتزامةةةات متعارضةةةا  مةةةا ي ةةةون وفةةةاء كولومبيةةة  بقةةةدر مةةةا إال

من د تورها السيا   )فيما خيز تسليم الرعااي  35دة  التزامها لملا
ي ةةةةةةون مقتةةةةةةودا  هبةةةةةةذا  وبقةةةةةةدر مةةةةةةاال ولةةةةةةومبيني ب ةةةةةةم الةةةةةةوالدة(؛ 

يعدو تسليم الرعةااي ال ولةومبيني ب ةم  * أن ينابق على ماالتحىلظ
تعةةةةةةةةةةةرتض علةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةوالدة، فةةةةةةةةةةةإن ح ومةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةوالايت املتحةةةةةةةةةةةدة 

علةةةةةى  ؛ وهةةةةةذا مثةةةةةال علةةةةةى  قبةةةةةول مشةةةةةروط“ ال(1023)“*حىلظالةةةةةت
  اض لملعه الدقيق لل لمة؛ أواعرت 
الب غةةةةةات الةةةةة  تقةةةةةدمت هبةةةةةةا اململ ةةةةةة املتحةةةةةدة والنةةةةةةرويج  - 

يتعلةةةةق لإلعةةةة ن الةةةةذ  لةةةةدر عةةةةن كمبةةةةوداي بشةةةةأن  واليةةةةوانن فيمةةةةا
 .(1024)االتىلاقية املتعلقة لملنظمة البحرية الدولية

نوات حنةو ت“ هذه متيل منذ بضا  إن  أرباه االعرتاضا (16)
انتشةةةار ممار ةةةة  احلةةةوار املتعلةةةق للتحىلظةةةات“.  مةةةا لطةةةرادالتزايةةةد 

__________ 
  (1021 ) Ibid. أ ةةةرتاليا وتيلنةةةد والةةةدامنرك وفرنسةةةا وكنةةةدا ومالاةةةة واململ ةةةة ،
 ملتحدة ونيوزيلندا.ا
  (1022 ) Ibid.عن  ، اإلع انت التادرة عن ل سمربغ وهولندا واليوانن، أو

ظةةر مجهوريةة تنزانيةا املتحةدة، واإلعة ن األكثةةر غموضةا  التةادر عةن بلجي ةا. ان
أيضا ، على  ةبيل املثةال، الىلقةرة األ ةأة مةن الةب غ الةذ  تقةدمت بةه اململ ةة 

ت املرفقة بتك تتديق احتاد اجلمهورايت واإلع ان  التحىلظاتاملتحدة بشأن  
 (،ibid., chap. XXIII.1) 1969االرةرتاكية السةوفياتية علةى اتىلاقيةة فيينةا لعةام 

 11التةةةادر عةةةن فرنسةةةا يف  رد فعةةةل النةةةرويج علةةةى  اإلعةةة ن“ التتةةةحيح  أو
امللحةق لالتىلاقيةة الدوليةة ملنةا  1978بشأن بروتوكول عةام  1982آب/أغساس 
)وهةةو إعةة ن بةةدا بوضةةوح   )اتىلاقيةةة مةةاربول( 1973، عةةن السةةىلن التلةةول النةةاجم

كةةتحىلظ، واعرتضةةت عليةةه كةةل مةةن السةةويد وإيااليةةا علةةى هةةذا األ ةةاس( قائلةةة 
 IMO, Status of Multilateral Conventionsإهنةا تعتةربه إعة ان  ولةيس حتىلظةا   

and Instruments … (footnote 693 above), p. 118, footnote 1 . 
  (1023 ) 19e 37 above), chap. VI.(footnotMultilateral Treaties …  .

 (..ibidوقد  حبت كولومبيا هذا التحىلظ يف وقت الحق )
  (1024 ) 1, chap. XII.Ibid.. 
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هةةةةذا اإلطةةةةار، ُتالةةةةا الةةةةدول اجلهةةةةة لةةةةاحبة الةةةةتحىلظ، بتةةةةور  ويف
بعةةةةدا  عةةةةن الشةةةة ل الرمسةةةة ، علةةةةى األ ةةةةباب الةةةة   تتىلةةةةاوت قةةةةرل  أو

. تعديله توضيحه أو جتعلها تعترب أنه ينبغ   حب هذا التحىلظ أو
أ أن األمر ومي ن أن تش ل هذه الب غات اعرتاضات حقيقية، غ

بىلةتح  -حيدل يف غالب األحيةان  وهو ما -مي ن أن يتعلق أيضا  
حةةةوار قةةةد يةةةؤد  فعةةة   يف هنايةةةة املاةةةاف إىل اعةةةرتاض، ل نةةةه مي ةةةن 

 ةحبه. وواضةح أن رد فعةل  أيضا  أن ينتهة  إىل تعةديل الةتحىلظ أو
اغتها مةةةاليزاي لةةةدى انضةةةمامها إىل فنلنةةةدا علةةةى التحىلظةةةات الةةة  لةةة 

ينةةةدرو يف الىلئةةةة األوىل ويشةةة ل  1989ىلةةةل لعةةةام اتىلاقيةةةة حقةةةوق الا
 رك اعرتاضا   ب 
مةةن الواضةةح أن الةةتحىلظ، يف لةةيغته احلاليةةة، يتنةةا  مةةا موضةةوع االتىلاقيةةة  

مةةةن  51مةةن املةةةادة  2وغرضةةها، وهةةةو للتةةايل غةةةأ مقبةةةول وفقةةا  ألح ةةةام الىلقةةةرة 
*. ظتعةةرتض علةةى هةةذا الةةتحىلنلنديةةة ولةةذا، فةةإن احل ومةةة الىلههةةذه االتىلاقيةةة . 

وت حةةةةةظ ح ومةةةةةة فنلنةةةةةدا أيضةةةةةا  أن الةةةةةتحىلظ التةةةةةادر عةةةةةن ح ومةةةةةة مةةةةةاليزاي 
 .(1025)ترتتب عليه أ  آاثر قانونية ال

لةةرد الىلعةةل التةةادر عةةن النمسةةا   وحيةةيط للاةةابا االعرتاضةة  (17)
علةةةةى التحىلظةةةةات ذاهتةةةةا قةةةةدر أكةةةةرب مةةةةن الشةةةةك، علمةةةةا  أبنةةةةه معةةةةزز 

ن النمسةا حلجج ويسةعى إىل أهةداف مماثلةة؛ فةاإلع ن التةادر عة ل
__________ 

  (1025 ) 11, chap. IV.Ibid.  وقةةد جةةاء الةةنز ال امةةل هلةةذا االعةةرتاض علةةى .
 النحو التايل  

يسية مةن هاالتىلاقيةة  يشمل التحىلظ الذ  ألدرته ماليزاي عدة أح ام رئ 
املةذكورة . وإن الاةابا الوا ةا الناةاق للةتحىلظ املةذكور ال يسةمح مبعرفةة مةةدى 
 ا ةةةتعداد مةةةاليزاي ل لتةةةزام لالتىلاقيةةةة والوفةةةاء لاللتزامةةةات الةةة  تىلرضةةةها عليهةةةا.
وتةةةةرى ح ومةةةةة فنلنةةةةدا أن لةةةةوغ حتىلظةةةةات عامةةةةة إىل هةةةةذا احلةةةةد مةةةةن رةةةةأنه أن 

 ن. لدولية حلقوق اإلنسايساهم يف تقويز أ اس املعاهدات ا
 وتةةةذّكر ح ومةةةة فنلنةةةدا أيضةةةا  أبن الةةةتحىلظ املةةةذكور خيضةةةا للمبةةةدأ العةةةام  

للتقيةةةد لملعاهةةةدات الةةةذ  ال جييةةةز لاةةةرف مةةةن األطةةةراف االحتجةةةاو أبح ةةةام 
قانونةةةه الةةةدا ل ، فضةةة   عةةةن  يا ةةةاته الوطنيةةةة، بغيةةةة تربيةةةر عةةةدم أداء التزاماتةةةه 

طةةراف املتعاقةةدة يف ل تقتضةة  أن ت ةةون األالتعاهديةةة. فاملتةةلحة املشةةرتكة للةةدو 
املعاهةةةةةدات الدوليةةةةةة مسةةةةةتعدة للقيةةةةةام للتعةةةةةدي ت التشةةةةةريعية ال زمةةةةةة للوفةةةةةاء 
مبقتضةةةيات موضةةةوع وغةةةرض املعاهةةةدة. وعةةةة وة علةةةى ذلةةةك، فةةةإن التشةةةةريعات 

و يا ةةاته الوطنيةةة عرضةةة أيضةةا  ألن تةُةد ل عليهةةا تعةةدي ت  الدا ليةةة لبلةةد مةةا
 ال  ترتتب على التحىلظ.آلاثر غأ املعلومة مي ن أن تو ا من نااق ا

 وواضةةةةح أن الةةةةتحىلظ، يف لةةةةيغته احلاليةةةةة، يتنةةةةا  مةةةةا موضةةةةوع وغةةةةرض  
مةةةن  51مةةةن املةةةادة  2االتىلاقيةةةة، وهةةةو للتةةةايل غةةةأ مقبةةةول وفقةةةا  ألح ةةةام الىلقةةةرة 

*. تعةةةرتض علةةةى هةةةذا الةةةتحىلظهاالتىلاقيةةةة املةةةذكورة . لةةةذا فةةةإن ح ومةةةة فنلنةةةدا 
الةةةةتحىلظ الةةةةذ  ألةةةةدرته ح ومةةةةة مةةةةاليزاي أيضةةةةا  أن  وت حةةةةظ ح ومةةةةة فنلنةةةةدا

 يرتتب عليه أ  أثر قانون. ال
 وتولةةة  ح ومةةةة فنلنةةةدا ح ومةةةة مةةةاليزاي إبعةةةادة النظةةةر يف حتىلظهةةةا علةةةى  

 هاالتىلاقية املذكورة “.
ول طةةة ع علةةةى اعرتاضةةةات أرةةةد وضةةةوحا  علةةةى حتىلظةةةات مةةةاليزاي، انظةةةر  

لسةةةويد والنةةةرويج وهولنةةةدا لربتغةةةال وااإلعةةة انت التةةةادرة عةةةن أملانيةةةا وأيرلنةةةدا وا
(. وقةةةد  ةةةحبت مةةةاليزاي يف .ibidوالب غةةةات التةةةادرة عةةةن بلجي ةةةا والةةةدامنرك )

 (. .ibidوقت الحق جزءا  من حتىلظاهتا )

يتضةةةةةةةةةةةةةةمن أ  عبةةةةةةةةةةةةةةارات تةةةةةةةةةةةةةةدل  ال 1996حزيران/يونيةةةةةةةةةةةةةةه  18يف 
الةةةةةةرفز القةةةةةةاطا لتحىلظةةةةةةات مةةةةةةاليزاي ويعةةةةةةرب لألحةةةةةةرى عةةةةةةن  علةةةةةةى
 املرتقب   موقف
من اتىلاقية فيينا لقانون املعاهدات الة  يتجسةد مضةموهنا  19وفقا  للمادة  

وع قوق الاىلل ، جيب أن يتوافق التحىلظ ما موضىلاقية حمن هات  51يف املادة 
وغةةةرض املعاهةةةدة املعنيةةةة ل ةةة  ي ةةةون مقبةةةوال  مبوجةةةب القةةةانون الةةةدويل. وي ةةةون 
الةةةتحىلظ متنافيةةةا  مةةةا موضةةةوع وغةةةرض املعاهةةةدة إذا كةةةان يُقتةةةد بةةةه احليةةةد عةةةن 

 أح ام ي ون تنىليذها ضروراي  للوفاء مبقتضيات موضوع وغرض املعاهدة.

بشةةةةةةةأن  الةةةةةةةتحىلظ الةةةةةةةذ  ألةةةةةةةدرته مةةةةةةةاليزاي     ومةةةةةةةة النمسةةةةةةةا لقةةةةةةةد فحتةةةةةةةت ح  
مي ةن االضةا ع بتقيةيم   هاالتىلاقية . وللنظر إىل الاابا العام هلذه التحىلظات، ف  

 *. هنائ  ملقبوليته يف إطار القانون الدويل من دون توافر مزيد من اإليضاحات 

ة املرتتبةةةة * أن حتةةةدد مةةةاليزاي مبزيةةةد مةةةن الدقةةةة ناةةةاق اآلاثر القانونيةةة ولنتظةةةار 
تةةؤثر يف أ   ة النمسةةا أن هةةذه التحىلظةةات العلةةى هةةذا الةةتحىلظ، تعتةةرب مجهوريةة 

 ح م ي ون تنىليذه ضروراي  للوفاء مبقتضيات موضوع وغرض هاالتىلاقية .

* كةان إن وما ذلك، تعرتض النمسا علةى اعتبةار هةذه التحىلظةات مقبولةة  
تتحملةةةةه  ...  ملةةةةالتابيةةةةق هةةةةذا الةةةةتحىلظ أن يةةةةؤثر  ةةةةلبا  علةةةةى امتثةةةةال مةةةةاليزاي ه

 تزامات ضرورية للوفاء مبقتضيات موضوعها وغرضها.مبوجب هاالتىلاقية  من ال

وال مي ةةةن للنمسةةةا أن تعتةةةرب الةةةتحىلظ الةةةذ  ألةةةدرته مةةةاليزاي ه...  مقبةةةوال   
 19مةن هاتىلاقيةة حقةوق الاىلةل  واملةادة  51مبوجب النظةام الةذ  تىلرضةه املةادة 

عةةةةرب تقةةةةدمي * تقةةةةم مةةةةاليزاي ه... ، ل امةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لقةةةةانون املعاهةةةةدات مةةةة 
*، لضةمان كةون التحىلظةةات مةن  ة ل املمار ةةة ال حقةة مةات إضةافية أومعلو 

 .(1026)متوافقة ما األح ام الضرورية لتنىليذ موضوع وغرض هاالتىلاقية 

وهنةةا أيضةةا ، مي ةةن للمةةرء أن يعتةةرب هةةذا قبةةوال  مشةةروطا  )أو اعرتاضةةا  
دولةةةة املتحىلظةةةة تعةةةود عةةةن مشةةةروطا ( ذا أهةةةداف واضةةةحة )جعةةةل ال

أكثر منه اعرتاضا  لرحيا ، ل نةه ذو وضةا قةانون  تعدله( حتىلظها أو
وآاثر غةةةأ مؤكةةةدة، وذلةةةك، علةةةى األقةةةل، ألن الشةةةروط نىلسةةةها الةةة  

مي ةةةةةن تقييمهةةةةةا بتةةةةةةورة  رفضةةةةةه ال أُ ضةةةةةا هلةةةةةا قبةةةةةول الةةةةةةتحىلظ أو
 يتم حتديد أ  أجل معني. موضوعية وألنه ل

ثلةةة لتلةةك النامجةةة  اإلعةة انت مشةةاكل مما ويثةةأ هةةذا النةةوع مةةن   (18)
منظمةةةةةةةة دوليةةةةةةةة   الب غةةةةةةةات الةةةةةةة   حتةةةةةةةتىلظ“ مبوجبهةةةةةةةا دولةةةةةةةة أو   عةةةةةةةن 

يتعلةةق جبةةواز الةةتحىلظ. وه ةةذا، مي ةةن التسةةا ل حةةول    مبوقىلهةةا“ فيمةةا 
األثةةر املرتتةةب علةةى إعةة ن هولنةةدا الةةذ   احتىلظةةت“ مبوجبةةه ح ومةةة  

ألةةةةدرهتا  يتعلةةةق للتحىلظةةةات الةةة    هةةةذا البلةةةد  ب امةةةل حقوقهةةةا فيمةةةا 
هاتىلاقيةةة البحةر اإلقليمة  واملناقةةة  ح ومةة فنةزوي  لةةدى تتةديقها علةى  

مةةةةةةن    3و   2والىلقةةةةةةرتني    12  فيمةةةةةةا يتتةةةةةةل لملةةةةةةادة  1958لعةةةةةةام    املتامخةةةةةةة 
على اإلعة ن التةادر عةن اململ ةة املتحةدة الةذ    ، أو ( 1027) “ 24 املادة 

__________ 
  (1026 ) Ibid. انظر أيضا  رد الىلعل التادر عةن السةويد بشةأن حتىلةظ كنةدا .

ط/فرباير رةبا 25ر ةة املؤ  اتىلاقية تقيةيم األثةر البيئة  يف إطةار عةابر للحةدودعلى 
1991 (ibid., chap. XXVII.4.) 
  (1027 ) 1XXI. chap. ,Ibid. ورن  هة . انظر أيضا  األمثلة ال   ةاقها Horn,

Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), 
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ذكةةةرت فيةةةه أهنةةةا  لةةةن تسةةةتايا اختةةةاذ موقةةةف مةةةن التحىلظةةةات املزعومةةةة  
لحلقوق املدنيةة والسيا ةية   ة كوراي على العهد الدويل ا اص  هجلمهوري 

يف ظل عدم وجود توضيح كاف ألثرها املتو ى حتقيقةه، وفقةا  ألح ةام  
اتىلاقيةةة فيينةةا لقةةانون املعاهةةدات وممار ةةة األطةةراف يف العهةةد. ولنتظةةار  
احلتول على توضةيح مةن هةذا النةوع، حتةتىلظ ح ومةة اململ ةة املتحةدة  

ل حتديةد طةابا  يسةه  . كةذلك، ال ( 1028) مبوجب العهةد“   ب امل حقوقها 
على القيود ال  وضعتها    ( 1029) ردود الىلعل التادرة عن عدد من الدول 

السةابقة مةن    25تركيا على قبوهلا احلةق يف الاعةن الىلةرد  مبوجةب املةادة  
االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان  لقةةةد أبلغةةةت هةةةذه الةةةدول األمةةةني  

ظ  مة  لةةةةةياغات عديةةةةةدة، أبهنةةةةةا  حتةةةةةتىل العةةةةةام جمللةةةةةس أورول، مسةةةةةتخد 
مبوقىلها“ لنتظار لدور قرار عةن هيئةات االتىلاقيةة موضةحة  أن  عةدم  

ينبغةة  ه...  اعتبةةاره   وجةةود رد فعةةل رمسةة  خبتةةوص لةةميم املشةة لة ال 
. ويبةةةدو مةةةن  ( 1030) اعرتافةةةا  ضةةةمنيا  ه...  بتحىلظةةةات احل ومةةةة الرتكيةةةة“ 

ت،  التةةةةةةةةةةةعب النظةةةةةةةةةةةر إىل ردود الىلعةةةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةةةذه بولةةةةةةةةةةةىلها اعرتاضةةةةةةةةةةةا 
قبةةةول“ املؤقةةةت املةةةرتبط مبوقةةةف الرتقةةةب.   عةةةدم ال  ب إ اةةةار   هةةة   وإمنةةةا 
املقابةةل، يشةة ل االعةةرتاض اختةةاذا  ملوقةةف رمسةة  يهةةدف إىل احلةةؤول   ويف 

 لاغته.  دون إحدال التحىلظ اآلاثر ال  تتو اها منه اجلهة ال  
وال يرتتةةةةةب علةةةةةى ذلةةةةةك أن ردود الىلعةةةةةل، مةةةةةن قبيةةةةةل تلةةةةةك  (19)

ة تتةةةةةةةدر عةةةةةةةن الةةةةةةةدول املتعاقةةةةةةةد قةةةةةةةد ، الةةةةةةة (1031)املةةةةةةةذكورة أعةةةةةةة ه
املنظمات املتعاقدة األ رى يف املعاهدة بشأن حتىلظات لاغتها  أو

حةةى أهنةةا عدميةةة  منظمةةة دوليةةة هةة  ردود فعةةل ممنوعةةة، وال دولةةة أو
األثةةةةةر القةةةةةانون. ول نهةةةةةا ليسةةةةةت اعرتاضةةةةةات لملعةةةةةه املقتةةةةةود يف 

األفعةةةةةال  اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا، وآاثرهةةةةةا تتعلةةةةةق إمةةةةةا بتىلسةةةةةأ املعاهةةةةةدة أو
 احلةةةةةةةةةوار املتعلةةةةةةةةةق  بة يف التحىلظةةةةةةةةةات، وإمةةةةةةةةةا االنىلراديةةةةةةةةةة املتمثلةةةةةةةةة 

املنظمةةةات املتعاقةةةةدة  للتحىلظةةةات“ الةةةذ  تةةةود الةةةةدول املتعاقةةةدة أو

 
pp. 318 and 336  رد الىلعةةةةل التةةةةادر عةةةةن كنةةةةدا بشةةةةأن حتىلظةةةةات فرنسةةةةا(

 وص اتىلاقية اجلرف القار (.وإع انهتا خبت
  (1028 ) 4(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties …   انظةر .

مةةن    10أيضةةا  الةةب غ التةةادر عةةن هولنةةدا خبتةةوص حتىلظةةات أ ةةرتاليا علةةى املةةادة  
(؛ ومةةةن انحيةةةة أ ةةةرى، يبةةةدو رد الىلعةةةل التةةةادر عةةةن هولنةةةدا بشةةةأن  .ibidالعهةةةد ) 

مةةةن العهةةةد أقةةةرب إىل أن ي ةةةون تىلسةةةأا     50و   2  حتىلظةةةات أ ةةةرتاليا علةةةى املةةةادتني 
   (. .ibidللتحىلظات املعنية ) 

بلجي ةةا والةةدامنرك والسةةويد ول سةةمربغ والنةةرويج. وال تشةة ل هةةذه  ( 1029)  
مةةةةن املبةةةةدأ  2 ةةةةة )انظةةةةر الىلقةةةةرة القيةةةةود حتىلظةةةةات لملعةةةةه الةةةةوارد يف دليةةةةل املمار 

د، علةةى  ةةبيل (، غةةأ أن املثةةال الةةذ   ةةاقه بةةوالكيىليتش يعةة 3-5-1التةةوجيه  
 Polakiewicz, Treaty-making in theالقيةةاس، الفتةةا  للنظةةر بةةذات القةةدر  

Council of Europe (footnote 638 above), p. 107 . 
إع ن ل سمربغ. وتةرد نتةوص اتلةف هةذه اإلعة انت يف احل ةم  ( 1030)  

 التادر عةن احمل مةة األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان يف 1995آذار/مارس  23املؤر  
 Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections)  لويزيةدو ضةد تركيةاقضةية 

(see footnote 304 above), Series A no. 310, pp. 12–13, paras. 18–24. 
( من التعليق على املبةدأ التةوجيه  17( إىل )13انظر الىلقرات من ) ( 1031)  

 احلايل.

األ ةةةةرى فتحةةةةةه مةةةةا لةةةةةاحب الةةةةتحىلظ. وتبقةةةةةى حقيقةةةةة أن أوجةةةةةه 
يقةةةةةةةني هةةةةةةةذه ُتظهةةةةةةةر جبةةةةةةة ء الىلائةةةةةةةدة ال امنةةةةةةةة يف ا ةةةةةةةتعمال  الةةةةةةة 

يف ولةةف رد الىلعةل علةةى متةالحات دقيقةة و اليةةة مةن الغمةوض 
حتديةةةةةد الناةةةةاق الةةةةةذ  ينةةةةو  لةةةةةاحبه  لةةةةيغته، ويف الةةةةتحىلظ، ويف

 .(1032)إعااءه ل عرتاض
رةةك يف   يتعلةةق للنقاةةة األوىل، ولةةف رد الىلعةةل، ال  وفيمةةا  ( 20) 

الىلعل   أن احلل األكثر حذرا  يتمثل يف ا تخدام كلمة  اعرتاض“ أو 
،  ( 1033)  تعةةةةةةةةرتض“. بيةةةةةةةةد أن عبةةةةةةةةارات مثةةةةةةةةل  معارضةةةةةةةةة/تعارض“ 

إىل ذلةةةك،   و عةةةدم قبةةةول/ال تقبةةةل“، ومةةةا ،  ( 1034) ِفز/تةةةرفز“  ر  و 
ي ةن السةياق   ل  جيب أن تُعتةرب هة  أيضةا  دلةي   علةى االعةرتاض. ومةا 

 الةةةةةةا  جةةةةةةدا ، ينابةةةةةةق ذلةةةةةةك أيضةةةةةةا  علةةةةةةى تعةةةةةةابأ مثةةةةةةل  ال تقبةةةةةةل  
 الةةةةةةتحىلظ الةةةةةةذ  لةةةةةةاغته ...   أو   ( 1035) “ ...... حتىلةةةةةةظ   ح ومةةةةةةة 

ل  . وي ةةون احلةةا ( 1036) مي ةةن املوافقةةة عليةةه“  مرفةةوض/ال مي ةةن قبولةةه/ال 
 ممنةوع   منظمةة دوليةة أن حتىلظةا  مةا  كذلك أيضةا  حةني تعلةن دولةة أو 

جمةةرد أنةةه   ، أو ( 1038)  عةةدمي األثةةر متامةةا “  ، أو ( 1037) مبوجةةب املعاهةةدة“ 

__________ 
د الىلعةل علةى التحىلظةات“  انظر يف هذا التدد  البنود النموذجية لردو  ( 1032)  

مةةةن جانةةةب جلنةةةة    1999أاير/مةةةايو    18املعتمةةةدة يف    R (99) 13املرفقةةةة للتولةةةية رقةةةم  
  وزراء جملس أورول. ومن اجلدير للةذكر أن مجيةا  يةارات التةياغة املقرتحةة يف تلةك 
الوثيقةةةةة تسةةةةتخدم لةةةةراحة كلمةةةةة  اعةةةةرتاض“. وخبتةةةةوص  ةةةةلبيات االعرتاضةةةةات  

 Horn, Reservations and Interpretativeنظةةةةر   الغامضةةةة وغةةةةأ الدقيقةةةة، ا 

Declarations … (footnote 25 above), pp. 184–185; see also pp. 191–197 and 

221–222. 
انظر أيضا  اعرتاض فنلندا على حتىلظ ماليزاي املتعلق لتىلاقية حقوق  ( 1033)  

 (.1025( أع ه، احلارية 16الاىلل )الىلقرة )
اض غواتيمةةةاال علةةةى حتىلظةةةات كةةةول علةةةى اتىلاقيةةةة انظةةةر مةةةث   اعةةةرت  ( 1034)  

 … Multilateral Treaties) 1961فيينةةةا للع قةةةات الدبلوما ةةةية لعةةةام 

(footnote 37 above), chap. III.3). 
انظةةةر مةةةث   اعرتاضةةةات ح ومةةةة أ ةةةرتاليا علةةةى عةةةدة حتىلظةةةات علةةةى  ( 1035)  

 .ibid., chap) 1948عليهةا لعةةام  اتىلاقيةة منةا جرميةةة اإللدة اجلماعيةة واملعاقبةةة

IV.1 واعرتاضةةات ح ومةةة هولنةةدا علةةى حتىلظةةات عديةةدة علةةى اتىلاقيةةة أعةةايل ،)
(. وانظةةر أيضةةا  االعةةرتاض الربياةةان ibid., chap. XXI.2) 1958البحةةار لعةةام 

مةةن اتىلاقيةةة اجلةةرف القةةار  )الىلقةةرة  6علةةى الةةتحىلظ الىلرنسةة  )ب( علةةى املةةادة 
 (.1018( أع ه، احلارية 13)
مةةث   رد فعةةل اليةةالن علةةى التحىلظةةات التةةادرة بشةةأن اتىلاقيةةة انظةةر  ( 1036)  

 ,Multilateral Treaties … (footnote 37 above)) 1958أعةايل البحةار لعةام 

chap. XXI.2اعةرتاض أملانيةا علةى حتىلةظ غواتيمةاال علةى االتىلاقيةة ا الةة  ( أو
 (.ibid., chap. V.2) 1951بوضا ال جئني لعام 

مةةوع الب غةةات املتتةةلة لإلعةة انت التةةادرة مبوجةةب انظةةر مةةث   جم ( 1037)  
 .ibid., chap) 1982مةن اتىلاقيةة األمةم املتحةدة لقةانون البحةار لعةام  310املادة 

XXI.6.) 
انظةةةةر مةةةةث   ردود فعةةةةل اجلماعةةةةة األوروبيةةةةة علةةةةى إعةةةة انت بلغةةةةاراي  ( 1038)  

لنقةةل الةةدويل االتىلاقيةةة اجلمركيةةة املتعلقةةة لومجهوريةةة أملانيةةا الدميقراطيةةة خبتةةوص 
 .ibid., chap) 1975الةةرب  لعةةام للبضةةائا مبقتضةةى دفةةاتر النقةةل الةةدويل 

XI.A.16.) 
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، مةةةةن دون أن  ( 1039)  يتنةةةةا  مةةةةا موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا“ 
حيةةةدل كثةةةأا    ختلةةةز لةةةراحة إىل نتيجةةةة مرتتبةةةة علةةةى ذلةةةك، وهةةةو مةةةا 

احة  لةاحب اإلعةة ن الةذ  يتةاغ علةةى  يهةةدف لةر  ا ال جةدا . وبينمة 
هةةةةذا النحةةةةو إىل منةةةةا اآلاثر املرتتبةةةةة علةةةةى الةةةةتحىلظ، فإنةةةةه يعةةةةرب مةةةةا  

أو، بعبارة أ رى، عن انتراف  -عن معارضته هلذا التحىلظ  ذلك 
نيته جداي  إىل عدم قبول التحىلظ. وكذلك تش ل هذه اإلع انت 

وعبةةةةارة  تعةةةةةارض نةةةةا. اعرتاضةةةةات لملعةةةةين املقتةةةةود يف اتىلةةةةةاقي  فيي
 1-6-2الةةةتحىلظ علةةةى حنةةةو آ ةةةر“ الةةةواردة يف املبةةةدأ التةةةوجيه   بةةةه

 . تراع  ذلك
ويبقةةةةةةى أن الةةةةةةدول تقتةةةةةةد، يف بعةةةةةةز احلةةةةةةاالت، حتميةةةةةةل  (21)

 3اعرتاضةاهتا آاثرا  مغةايرة لة اثر املنتةوص عليهةا لةراحة يف الىلقةرة 
  مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةا، ومي ةةةن عندئةةةذ التسةةةا ل عمةةةا إذا 21مةةن املةةةادة 

 األمر يتعلق لعرتاضات لملعه الدقيق لل لمة. كان
 وال يتتور هذا احل م  وى احتمالني  (22)

تنابةق فيمةا بةني  إما أن  األح ام ال  يتناوهلةا الةتحىلظ ال )أ( 
املنظمةةة املعرتضةةة إىل املةةدى  املنظمةةة املتحىلظةةة والدولةةة أو الدولةةة أو

 دىن“الةةةةةةةةذ  يةةةةةةةةذهب إليةةةةةةةةه الةةةةةةةةتحىلظ“؛ وهةةةةةةةةذا هةةةةةةةةو  األثةةةةةةةةر األ
 ل عرتاضات؛

املنظمةة  تةد ل املعاهةدة حيةز النىلةاذ بةني الدولةة أو وإمةا أال )ب( 
املنظمة املتحىلظة، وذلك  الدولية ال  لاغت االعرتاض والدولة أو

املنظمةةة املعرتضةةة قةةد أعربةةت لةةراحة  عةةن هةةذه  إذا كانةةت الدولةةة أو
 يسةةمى عمومةةا   ؛ وهةةذا مةةا20)ب( مةةن املةةادة 4النيةةة تابيقةةا  للىلقةةرة 

 .(1040)ألثر األقتى“ ل عرتاضات ا
ول ةةةن، يتبةةةني مةةةةن املمار ةةةة وجةةةود طةةةةور و ةةةيط بةةةني األثةةةةرين   ( 23) 

 األدىن“ و األقتةةى“ ل عةةرتاض اللةةذين يتو اوةةا هةةذا احل ةةم. فقةةد  
أن ي ةةةون هلةةةا ع قةةةات تعاهديةةةة مةةةا   حيةةةدل للىلعةةةل أن تةةةود دولةةةة مةةةا 

ض  رتا الدولةةةة لةةةاحبة الةةةتحىلظ وأن تةةةرى يف الوقةةةت نىلسةةةه أن أثةةةر االعةةة 
 . ( 1041) 21من املادة    3تنز عليه الىلقرة   ينبغ  أن يتجاوز ما 

__________ 
اتىلاقيةةةة انظةةةر مةةةث   إعةةة ن الربتغةةةال بشةةةأن حتىلظةةةات ملةةةديف علةةةى  ( 1039)  

( ibid., chap. IV.8) 1979لعةام  القضةاء علةى مجيةا أرة ال التمييةز ضةد املةرأة
اتىلاقيةةةة حقةةةوق الاىلةةةل لعةةةام  وإعةةة ن بلجي ةةةا بشةةةأن حتىلظةةةات  ةةةنغافورة علةةةى

1989 (ibid., chap. IV.11.) 
  (1040 ) (footnote Las reservas a los tratados… Riquelme Cortado, 

150 above), pp. 279–280; Horn, Reservations and Interpretative 

Declarations … (footnote 25 above), pp. 170–172. 
والتعليةةق عليهمةةا. ويف  7-3-4و 2-4-3انظةةر املبةةدأين التةةوجيهيني  ( 1041)  

علةى اتىلاقيةة فيينةا لعةام   ةوريةعرتاض كندا على حتىلةظ هذا الشأن، انظر مث   ا
   ال تعترب كندا نىلسةها مرتباةة بع قةات تعاهديةة مةا اجلمهوريةة العربيةة 1969

السةورية فيمةةا يتعلةق أبح ةةام اتىلاقيةةة فيينةا لقةةانون املعاهةةدات الة  تنابةةق عليهةةا 
ات التوفيةةةةةةق اإللزاميةةةةةةة املنتةةةةةةوص عليهةةةةةةا يف مرفةةةةةةق تلةةةةةةك االتىلاقيةةةةةةة“  إجةةةةةةراء

Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XXIII.1 ول طة ع .
علةةةةى أمثلةةةةة أ ةةةةرى وعلةةةةى مناقشةةةةة خبتةةةةوص مشةةةةروعية هةةةةذه املمار ةةةةة، انظةةةةر 

كذلك، قد حيدل أن الدولة لاحبة االعرتاض تود حتميله  (24)
يف القةول  الةذ  يتمثةل ال (1042)يولةف لألثةر  فةوق األقتةى“ ما

فحسةةةب أبن الةةةتحىلظ املعةةةرتض عليةةةةه غةةةأ لةةةحيح، بةةةل أيضةةةةا  أن 
يةةةةةةا  علةةةةةةى الع قةةةةةةات بةةةةةةني املعاهةةةةةةدة، للتةةةةةةايل، تنابةةةةةةق برمتهةةةةةةا تلقائ

فعلتةةه، علةةى  ةةبيل املثةةال، السةةويد يف اعرتاضةةها  الةةدولتني. وهةةذا مةةا
علةةى الةةتحىلظ الةةذ  لةةاغته  2002تشةةرين الثةةان/نوفمرب  27املةةؤر  
دى انضةةةةمامها إىل الربوتوكةةةةول اال تيةةةةار  امللحةةةةق لتىلاقيةةةةة قاةةةةر لةةةة 

حقةةةوق الاىلةةةل بشةةةأن بيةةةا األطىلةةةال وا ةةةتغ ل األطىلةةةال يف البغةةةاء 
  2000أاير/مايو  25املواد اإللحية، املؤر   ويف
ال يعوق هذا االعرتاض بدء نىلاذ االتىلاقيةة بةني قاةر والسةويد. ويبةدأ نىلةاذ  

 .(1043)الدولتني من دون أن تستىليد قار من حتىلظهااالتىلاقية أبكملها بني 

وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن التشةةةةة يك يف األثةةةةةر املرتتةةةةةب علةةةةةى هةةةةةذه   (25)
لةةةةةةةاحبة هةةةةةةةذه  هةةةةةةةو أن اجلهةةةةةةةات  ، فةةةةةةةإن الواقةةةةةةةا  ( 1044) االعرتاضةةةةةةةات 
 قتةةةةوى“.   أن جتعةةةةل هلةةةةا آاثرا  متو ةةةةاة أو   إىل   ترمةةةة  االعرتاضةةةةات  

، فةةةةإن اللجنةةةةة  جوازهةةةةا ميةةةةس مبسةةةةألة   أن تعريةةةةف التحىلظةةةةات ال  وكمةةةةا 
علةةى أنةةه، مةن  ةة ل االعةةرتاض،    1-6-2بنتةها يف املبةةدأ التةوجيه   
املنظمةةةةةةة ه...  إىل منةةةةةةا الةةةةةةتحىلظ مةةةةةةن    هتةةةةةةدف ه...  الدولةةةةةةة أو 

ايةةةدا  متامةةةا   اثر املتو ةةةاة منةةةه“، أرادت أن تتخةةةذ موقىلةةةا  حم إحةةةدال اآل 
يتعلةةةةةةق بتةةةةةةحة اآلاثر الةةةةةة  تريةةةةةةد اجلهةةةةةةة املعرتضةةةةةةة أن حيةةةةةةدثها   فيمةةةةةةا 

 اعرتاضها. وتندرو هذه املسألة يف إطار درا ة آاثر االعرتاضات. 
أما عبارة  أو تعارض به التحىلظ على حنو آ ر“، فاهلدف   (26)

لةةةةةاحبة االعةةةةةرتاض تةةةةةدرك أحيةةةةةاان  أن  منهةةةةا هةةةةةو التةةةةةذكأ أبن اجلهةةةةةة  
نتج آاثرا  من الناحيةة العمليةة. وهةذا واضةح بوجةه  ةاص  ي  حتىلظها لن 

يتعلق لالعرتاضات على التحىلظات ال  تعتربهةا اجلهةة لةاحبة   فيما 
. ومةةا ذلةةك،  ( 1045) االعةةرتاض االىلةةة ملوضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا 

 
 Edwards, “Reservations to treaties” (footnote 59انظةر أيضةةا    أدانه.

above), p. 400. 
  (1042 ) —See B. Simma, “Reservations to human rights treaties

some recent developments”, in G. Hafner (ed.), Liber Amicorum, 

Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in honour of his 80th birthday, 

The Hague, Kluwer, 1998, p. 659, and Riquelme Cortado, Las reservas 

a los tratados … (footnote 150 above), pp. 300–305 وانظةر، بشةأن هةذه .
 والتعليق عليه. 3-5-4املسألة، املبدأ التوجيه  

  (1043 ) .C11(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties …  ؛
 (..ibid) 2002كانون األول/ديسمرب   30وانظر أيضا  اعرتاض النرويج املؤر  

 والتعليق عليه. 3-5-4انظر املبدأ التوجيه   ( 1044)  
)ردود الىلعةةل علةةى حتىلةةظ يُعتةةرب غةةأ  2-5-4انظةةر املبةةدأ التةةوجيه   ( 1045)  

 A. Pellet( مةن التعليةق عليةه؛ وانظةر أيضةا  7لةحيح( وبوجةه  ةاص الىلقةرة )

and D. Müller, “Reservations to treaties: an objection to a reservation is 

definitely not an acceptance”, in E. Cannizzaro (ed.), The Law of 

Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, 2011, 

pp. 54–59. 
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ل األثةةةر  يتمثةةة  حةةةى يف حالةةةة االعةةةرتاض علةةةى حتىلةةةظ لةةةحيح، قةةةد ال 
ى الع قة التعاهدية  يف حدود  القانون ل عرتاض يف أثر ملموس عل 

ينىلةة  ذلةةك أن األمةةر هنةةا يتعلةةق   . وال ( 1046) يةةنز عليةةه الةةتحىلظ“  مةةا 
لعةةرتاض لملعةةه الةةدقيق لل لمةةة وأنةةه يرتةةب، يف هنايةةة املاةةاف، آاثرا   

يتعلةةةةق بنىلةةةةاذ   اتلىلةةةةة عةةةةن اآلاثر املرتتبةةةةة علةةةةى القبةةةةول، ال ةةةةيما فيمةةةةا 
 .  ( 1047) عاهدة للنسبة للجهة لاحبة التحىلظ امل 
هةةذا، وعلةةى الةةرغم مةةن الةةةرأ  املخةةالف الةةذ  أبةةداه بعةةةز  (27)

، لةةةيس هنةةةاك يف القةةةانون الةةةدويل قاعةةةدة تىلةةةرض علةةةى (1048)املةةةؤلىلني
املنظمةةةة الدوليةةة التزامةةةا  أبن تبةةني أ ةةةباب اعرتاضةةها علةةةى  الدولةةة أو

يف ي ةةةةةةةةن حتىلةةةةةةةةظ معةةةةةةةةني مةةةةةةةةأذوان  بةةةةةةةةه لةةةةةةةةراحة   ل الةةةةةةةةتحىلظ. ومةةةةةةةةا
 ةرى هلةا حريةة رفضةه، بةل ، فةإن الةدول واملنظمةات األ(1049)معاهدة

وحى احلق يف عدم الد ول يف ع قات تعاهدية ما الارف الذ  
 يل   أبدى التحىلظ. واإلع ن الذ  ت ون ليغته كما

 (1050)... تنو  ح ومة ... لوغ اعرتاض على التحىلظ التادر عن 

__________ 
 Pellet and؛ وانظةر أيضةا    6-3-4مةن املبةدأ التةوجيه     1انظةر الىلقةرة   ( 1046)  

Müller, “Reservations to treaties …” (see previous footnote), p. 50 . 
  (1047 ) Pellet and Müller, “Reservations to treaties …” (footnote 

1045 above), pp. 42–46 and p. 53. 
  (1048 ) Reservations to UN Human Rights Treaties … Lijnzaad, 

(footnote 463 above), p. 45ر ، وتستشهد لينزاد يف هذا التدد ب ل من كون
 R. Kühner, Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichenو ةافارتس  

Verträgen, Berlin, Springer-Verlag, 1986, p. 183 and Szafarz, 

“Reservations to multilateral treaties” (footnote 27 above), p. 309 ؛
موقىلهةةا حقةةا . وخبتةةوص هةةذه املؤلّ ىلةةة األ ةةأة، ال يبةةدو مةةا ذلةةك أن هةةذا هةةو 

وقد تبني من املمار ة أن الدول ال تعترب نىلسها ملزمة بتربير اعرتاضاهتا؛ انظر، 
 … Horn, Reservations and Interpretative Declarationsبتةىلة  الةة  

(footnote 25 above), p. 131 and pp. 209–219. 
  1977يةةه  حزيران/يون   30انظةةر، يف هةةذا التةةدد، قةةرار التح ةةيم املةةؤر    ( 1049)  

   تعيةةةةةةني حةةةةةةدود اجلةةةةةةرف القةةةةةةار   بالىلرنسةةةةةةية املتعلقةةةةةةة    -يف القضةةةةةةية اإلن ليزيةةةةةةة  
قبلةةةةت مسةةةةبقا    مي ةةةةن اعتبةةةةار أن األطةةةةراف يف هاتىلاقيةةةةة اجلةةةةرف القةةةةار   قةةةةد   ال 

 Caseحتىلظةةا  بعينةةه إال إذا كانةةت املةةادة قةةد أجةةازت إلةةدار حتىلظةةات حمةةددة“   

concerning the delimitation of the Continental Shelf between the United 

Kingdom … (footnote 24 above) p. 32, para. 39  أمبةأ أنةه مي ةن  . ويةرى
 Imbert, Les réserves aux traitésاالعةرتاض حةى علةى حتىلةظ جمةاز لةراحة   

multilatéraux (footnote 25 above), pp. 151–152  انظةةةر أيضةةا  املبةةةدأ .
 أدانه.   13-8-2التوجيه   

انظةةةةةر، ضةةةةةمن أمثلةةةةةة عديةةةةةدة، إعةةةةة انت أ ةةةةةرتاليا بشةةةةةأن حتىلظةةةةةات   ( 1050)  
  1958قليمةةةةةةةةة  واملناقةةةةةةةةةة املتامخةةةةةةةةةة لعةةةةةةةةةام  امل سةةةةةةةةةيك علةةةةةةةةةى اتىلاقيةةةةةةةةةة البحةةةةةةةةةر اإل 

 (Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XXI.1 و )  اتىلاقيةة
(. انظةةر أيضةةا  إعةة انت إيااليةةا  ibid., chap. XXI.2)   1958أعةةايل البحةةار لعةةام  

وبلجي ةةةا وفنلنةةةدا واململ ةةةة املتحةةةدة والنةةةرويج فيمةةةا يتعلةةةق للةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغه  
االتىلاقيةةة الدوليةةة للقضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز العنتةةر  لعةةام    الةةيمن بشةةأن 

1965   (ibid., chap. IV.2 أو ،)   اإلعةةة انت الةة  ألةةةدرهتا النمسةةا فيمةةةا يتعلةةةق
قةوق األرةخاص ذو  اإلعاقةة  للتحىلظ الذ  لاغته السلىلادور بشأن اتىلاقيةة ح 

 (. ibid., chap. IV.15)   2006لعام  

 ةةوانن العةةرتاض آ ةةةر لةةه نىلةةس احلجيةةةة والتةةحة القانونيةةة اللتةةةني ت
. بيد أنةه ي حةظ وجةود نزعةة، ألةبحت (1051)ماولةمدعوم بجج 

حديثا  قوية جدا ، إىل حتديةد وتىلسةأ األ ةباب املةربرة ل عةرتاض يف 
يرمةة  إىل تشةةجيا الةةةدول  9-6-2نظةةر لةةاحبه، واملبةةدأ التةةوجيه  

 واملنظمات الدولية على القيام بذلك.
لى اإلرةارة إىل أن كلمةة وحترص اللجنة من انحية أ رى ع (28)

 تتةدرهره“ املستخدمة يف التعريف ) إع ان  انىلراداي  ه...   ُتتد
منظمة دولية“( تستدع  املناقشة، فه  إذا أُ ةذت حرفيةا   دولة أو

دل آاثرا  مةن تلقةاء  مي ن أن تبعث على االعتقاد أبن االعرتاض حيةُ
ىلظ ذاتةةه دون أن يقتضةة  ذلةةك ا ةةتيىلاء أ  رةةرط آ ةةر. وقةةد احةةتُ 

التاةةةابق مةةةا تعريةةةف التحىلظةةةةات،  بتعبةةةأ  ُتتةةةدره“ حرلةةةا  علةةةةى
املقابةل، ا تتةوبت اللجنةة اإلرةارة إىل  حيث يرد التعبأ ذاتةه. ويف

منظمة دولية  دولة أو لاغتهأن االعرتاض يتدر  ردا  على حتىلظ 
دل آاثرا  مةا أن الةتحىلظ ال أ ةرى“، مبةا ل  يوضةا للنسةةبة إىل  حيةُ

 .(1052)“23و 20و 19د طرف آ ر وفقا  للموا
دولةةةةةةة ردا  علةةةةةةى حتىلةةةةةةظ لةةةةةةاغته يىلهةةةةةةم مةةةةةةن عبةةةةةةارة  وقةةةةةةد  (29)
املنظمةة الدوليةة أن  جيةوز للدولةة أو منظمة دوليةة أ ةرى“ أنةه ال أو

الةةتحىلظ. ويبةةدو هةةذا مناقيةةا  للوهلةةة  لةةوغبعةةد  تتةةدر اعرتاضةةا  إال
 األوىل، ول ن اللجنة ترى أن هذا اال تنتاو متسرع إىل حد ما.

الةةةةةدول تتةةةةةدر أيضةةةةةا   ممار ةةةةةة الةةةةةدول تبةةةةةني أن اقا أنفةةةةةالو  (30)
اعرتاضات ألغراض  وقائية“. فشيل ، على  بيل املثال، لاغت 

 على النحو التايل  1969 اعرتاضا  على اتىلاقية فيينا لعام
الةة  قةةد  تتةةوغ مجهوريةةة رةةيل  اعرتاضةةا  علةةى التحىلظةةات الةة  لةةدرت أو 

 .(1053)من االتىلاقية 62ة من املاد 2تتدر يف املستقبل بشأن الىلقرة 

 وعلى نىلس املنوال، أبدت اليالن االعرتاض التايل  
تعةةةرتض ح ومةةةة اليةةةالن علةةةى أ  حتىلةةةظ يسةةةتهدف منةةةا تابيةةةق أح ةةةام  
يتعلةةق لإلجةةةراءات اإللزاميةةةة  الةةبعز منهةةةا، فيمةةةا واملرفةةةق، مجيعهةةةا أو 66املةةادة 

تعاهديةةة مةةا أ  تعتةةرب أن اليةةالن ترباهةةا ع قةةات  لتسةةوية املنازعةةات، وهةة  ال
يتعلةق أبح ةام   تتوغ، حتىلظا  من هذا القبيل، وذلةك فيمةا ت، أودولة لاغ

تنابةةق عليهةةا اإلجةةراءات اإللزاميةةة املشةةار  البةاب ا ةةامس مةةن االتىلاقيةةة الةة  لةةن
 .(1054)إليها بىلعل التحىلظ املذكور

غةةأ أن ح ومةةة اليةةالن أوضةةحت يف اجلةةزء الثةةان مةةن اعرتاضةةها أن 
اجلمهوريةة العربيةة تةونس و  اض ينبغة  أن تسةر  جتةاهآاثر هذا االعرت 

السةورية. وقةد كةررت إع هنةا هةذا الحقةا ، موضةحة أن نىلةةس اآلاثر 
__________ 

انظر اعرتاض فنلندا علةى حتىلةظ مةاليزاي علةى اتىلاقيةة حقةوق الاىلةل  ( 1051)  
 أع ه(. 1025)احلارية 

 من دليل املمار ة. 1-4؛ وانظر أيضا  الىلرع 21من املادة  1الىلقرة  ( 1052)  
  (1053 ) 1e), chap. XXIII.(footnote 37 abovMultilateral Treaties … . 
  (1054 ) Ibid.. 
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ينبغةةةة  أن تسةةةةر  جتةةةةةاه احتةةةةاد اجلمهةةةةةورايت االرةةةةرتاكية السةةةةةوفياتية 
مجهوريةةة أملانيةةا الدميقراطيةةة اللةةذين كةةاان قةةد لةةاغا حتىلظةةات مماثلةةة و 

وقةةةدمت دول . (1055)السةةةورية اجلمهوريةةةة العربيةةةةتةةةونس و لتحىلظةةةات 
أ رى، بدورها، اعرتاضات جديدة ردا  على كل حتىلظ لاغته دولة 

 .(1056)طرف أ رى بشأن نىلس األح ام
وأوضةةةةةةح اعةةةةةةرتاض اليةةةةةةالن علةةةةةةى حتىلظةةةةةة  ح ومةةةةةةة البحةةةةةةرين   ( 31) 

  1961وح ومةةةة قاةةةر بشةةةأن اتىلاقيةةةة فيينةةةا للع قةةةات الدبلوما ةةةية لعةةةام  
، بةةل أن  لةةحيحني  مةةا غةةأ لةةيس فقةةط أن التحىلظةةني املقتةةودين بعينه 

 هةةةةةذا املوقةةةةةف هموقةةةةةف اليةةةةةالن  يسةةةةةر  أيضةةةةةا  علةةةةةى أ  حتىلظةةةةةات  
 .  ( 1057) تتدرها بلدان أ رى يف املستقبل لنىلس الغرض“ 

واعةةةةرتاض اليةةةةوانن علةةةةى التحىلظةةةةات علةةةةى اتىلاقيةةةةة منةةةةا جرميةةةةة   ( 32) 
اإللدة اجلماعيةةةةةةة واملعاقبةةةةةةة عليهةةةةةةا ينةةةةةةدرو أيضةةةةةةا  يف هةةةةةةذه الىلئةةةةةةة مةةةةةةن  

 يل    ه ما وقد جاء في   االعرتاضات املسبقة. 
قةد   نقبةل أ  حتىلظةات لةدرت فعة   أو  نقبةل وال  ونعلن فض   عن ذلك أننا ل  

البلةةدان   تتةةدر، مةةن اآلن فتةةاعدا ، مةةن جانةةب البلةةدان املوقعةةة علةةى هةةذا التةةك أو 
 . ( 1058) قد تنضم إليه فيما بعد  ال  انضمت إليه أو 

قةة لملةادة تعلاملوقدمت هولندا أيضا  اعرتاضا  عاما  على التحىلظةات 
التا ةةةعة مةةةن االتىلاقيةةةة نىلسةةةها. وعلةةةى الةةةرغم مةةةن أن االعةةةرتاض قةةةد 
عّدد الدول ال  لاغت فع   حتىلظا  مةن هةذا القبيةل، فقةد جةاء يف 
 تامةةةةةه أن   ح ومةةةةةة ممل ةةةةةة هولنةةةةةدا تعتةةةةةرب للتةةةةةايل أن أ  دولةةةةةة 

*، حتىلظةةةا  مةةةن هةةةذا القبيةةةل ليسةةةت طرفةةةا  يف  تتةةةدر ألةةةدرت، أو
رر يف عةةةامن هةةة  أاالتىلاقيةةةة“. غةةةأ بشةةةأن  1996 ذا االعةةةرتاض قةةةد كةةةُ

حب  يف نىلةةس  -التحىلظةةات الةة  ألةةدرهتا مةةاليزاي و ةةنغافورة، و ةةُ
فيمةةةةا خيةةةةز هنغةةةةاراي وبلغةةةةاراي ومنغوليةةةةا الةةةة  كانةةةةت قةةةةد  -املنا ةةةةبة 

 .(1059) حبت حتىلظاهتا
ويتضةةح للتةةايل أن ممار ةةة الةةدول غةةأ متسةةقة إط قةةا  يف هةةذا   ( 33) 

مينةةةا قيةةةام دولةةةة   نةةةه لةةةيس هنةةةاك مةةةا لةةةك أ مةةةا ذ التةةةدد. وتةةةرى اللجنةةةة  
منظمةة دوليةةة بتةةوغ اعرتاضةات ألغةةراض وقائيةةة، إمةا قبةةل أن يتةةاغ   أو 

أبن تعلةةةةن، عقةةةةب لةةةةوغ الةةةةتحىلظ، أهنةةةةا تعةةةةارض   الةةةةتحىلظ ألةةةة  ، أو 
 مشابه.   مسبقا  كل حتىلظ مماثل أو 

حتةةدل بابيعةةة احلةةال اآلاثر  وهةةذه االعرتاضةةات املسةةبقة ال ( 34) 
 21مةن املةادة  3والىلقةرة  20مةن املةادة  4 ىلقةرة الاملنتوص عليهةا يف
__________ 

  (1055 ) Ibid.. 
انظةةةر، علةةةى  ةةةبيل املثةةةةال، إعةةة انت واعرتاضةةةات أملانيةةةا واململ ةةةةة  ( 1056)  

وهولندا والةوالايت املتحةدة بشةأن حتىلظةات مشةاهبة لةاغتها  املتحدة ونيوزيلندا
 (..ibid) 1969عدة دول على اتىلاقية فيينا لعام 

  (1057 ) 3, chap. III.Ibid.. 
  (1058 ) 1, chap. IV..Ibidمت . وللةةةرغم مةةةن هةةةذا االعةةةرتاض العةةةام، قةةةد

 (. .ibidاليوانن اعرتاضني آ رين بشأن حتىلظ الوالايت املتحدة )
  (1059 ) Ibid.. 

يتةةن مةةن جانةةب  دام أن الةةتحىلظ املقتةةود ل مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا مةةا
ختتلةف  املنظمةات املتعاقةدة األ ةرى. وال إحدى الدول املتعاقةدة أو

هةةةذه احلالةةةة ا ت فةةةا  كبةةةأا  عةةةن حالةةةة الةةةتحىلظ الةةةذ  تتةةةوغه دولةةةة 
فةةا  بعةةد، وي ةةون حمةةل ح طر تتةةب منظمةةة دوليةةة موّقعةةة، ول نهةةا ل أو

منظمةة متعاقةدة أ ةرى؛ فهةذا  اعرتاض من جانةب دولةة متعاقةدة أو
عنةةةدما تعةةةرب الدولةةةة املتحىلظةةةة عةةةن  حيةةةدل آاثره إال االعةةةرتاض ال

. غةةةأ أن االعةةةرتاض املسةةةبق (1060)قبوهلةةةا النهةةةائ  ل لتةةةزام لملعاهةةةدة
ة. معينة  تقبةل حتىلظةات يش ل تنبيها  من اجلهة املعرتضة إىل أهنا لةن

أرارت حم مة العدل الدولية، فإن هذا التنبيةه يتةون حقةوق  ماوك
الدولة املعرتضة، من جهة، وينبه، من جهة أ رى، الةدول األ ةرى 
الةةةةةةة  تعتةةةةةةةةزم لةةةةةةةوغ حتىلةةةةةةةةظ مماثةةةةةةةل إىل أن هةةةةةةةةذا الةةةةةةةتحىلظ  ةةةةةةةةيثأ 

 .(1061)اعرتاضا  
 حق  وغ اال رتاضات 2-6-2

لةةةى للانظاةةة الدوليةةة ان تصةةوغ ا رتاضةةاا   جيةةوز للدولةةة او 
 التحفع يصرف النظر  ر جواز هذا التحفع. 

 التعليق 
ملنظمةةةة دوليةةةة أن  مةةةن املسةةةلم بةةةه حاليةةةا  أنةةةه جيةةةوز لدولةةةة أو (1)

منظمةةةة دوليةةةة أ ةةةرى  ُتتةةةدر اعرتاضةةةا  علةةةى حتىلةةةظ لةةةاغته دولةةةة أو
م مةةةن أن . وعلةةى الةةرغ(1062)بتةةرف النظةةر عةةن جةةواز هةةةذا الةةتحىلظ

 هذا احلق وا ا للغاية، فإنه ليس مالقا . 
أ   1969وال تةةدع األعمةةال التحضةةأية التىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  (2)

يتعلةةةق للاةةةابا التقةةةدير  لتةةةوغ االعرتاضةةةات،  جمةةةال للشةةةك فيمةةةا
يتعلةةةةق  تتميةةةةز للوضةةةةوح فيمةةةةا حةةةةى وإن كانةةةةت هةةةةذه األعمةةةةال ال

 .(1063)بتحديد من جيوز له لوغ هذه االعرتاضات
عةةام  وكانةةت حم مةةة العةةدل الدوليةةة، يف فتواهةةا التةةادرة يف (3)

، قد عاجلت مسألة جواز االعرتاضات أب لوب مماثل ملعاجلة 1951
 يل   جواز التحىلظات نىلسها، ورأت ما

يىلةةةرض موضةةةوع االتىلاقيةةةة والغةةةرض منهةةةا إذ ن حةةةدودا  علةةةى حريةةةة إلةةةدار  
السةواء. وبنةاء  علةى ذلةك، فةإن التحىلظات وعلى حرية االعرتاض عليهةا، علةى 

جيةةةب أن يشةةة ل  والغةةةرض منهةةةا هةةةو مةةةا توافةةةق الةةةتحىلظ مةةةا موضةةةوع االتىلاقيةةةة
الدولةةةة الةةة  تتةةةدر حتىلظةةةا  لةةةدى انضةةةمامها  املعيةةةار الةةةذ  يسةةةتند إليةةةه موقةةةف

وكةةذلك الدولةةة الةة  جتةةر  تقييمةةا  بشةةأن االعةةرتاض علةةى الةةتحىلظ. وتلةةك هةة  
__________ 

 .11-6-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1060)  
 Reservations to) 1951انظةر املقتاىلةات مةن فتةوى احمل مةة لعةام  ( 1061)  

the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (footnote 604 above)( الةةواردة يف الىلقةةرة )مةةن التعليةةق علةةى 5 )
 .11-6-2 املبدأ التوجيه 

 والتعليق عليه. 2-5-4انظر أيضا  املبدأ التوجيه   ( 1062)  
 والتعليق عليه. 3-6-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1063)  
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كةةل دولةةة يف التقيةةيم الةةذ  جيةةب أن قاعةةدة التتةةرف الةة  جيةةب أن هتتةةد  هبةةا  
ويةةةةة التقيةةةةيم ا الةةةةة هبةةةةا، بشةةةةأن مقبوليةةةةة تضةةةةالا بةةةةه، بتةةةةورة فرديةةةةة ومةةةةن زا

 .(1064)التحىلظ

الةذ  اعتمدتةه  20)ب( مةن مشةروع املةادة 2وكانت الىلقرة  (4)
، بعةةةةةةةةةةةةد مناقشةةةةةةةةةةةةات 1962اللجنةةةةةةةةةةةةة يف القةةةةةةةةةةةةراءة األوىل يف عةةةةةةةةةةةةام 

االعةةةرتاض وبةةةني عةةةدم ، تتبةةةه هةةةذا املوقةةةف وتةةةربط بةةةني (1065)ُمضةةةنية
كةةان  مةةاتوافةةق الةةتحىلظ مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا، وهةةو 

غه عنةه جلةواز كةل مةن الةتحىلظ  يبدو الشرط الذ  ال يش ل فيما
 يل   عرتاض على حد  واء. وكانت تلك الىلقرة تنز على ماواال
حيةةول االعةةرتاض الةةذ  تتةةدره دولةةة مةةن الةةدول بشةةأن حتىلةةظ تعتةةربه منافيةةا   

املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا دون د ةةةول املعاهةةدة حيةةةز النىلةةةاذ بةةةني الدولةةةة  ملوضةةوع
 .(1066)ل تعرب الدولة املعرتضة عن نية االىلة رتضة والدولة املتحىلظة، مااملع

ويف أعقةةةةةةاب تعليقةةةةةةات لةةةةةةدرت عةةةةةةن ح ومةةةةةةات أ ةةةةةةرتاليا   (5)
د ل املقةةرر ا ةةاص عةةن املوقةةةف  ( 1067) والةةدامنرك والةةوالايت املتحةةدة  ، عةةة 

للجنةةةةة يف القةةةةراءة األوىل وحةةةةذف اإلرةةةةارة إىل معيةةةةار  الةةةةذ  اختذتةةةةه ا 
. غةأ  ( 1068) الةذ  قدمةه   19من مشروع املادة  (  )ب 3التوافق يف الىلقرة  

أن السةةأ وىلةةر  والةةدوك  ةةاند املوقةةف املنةةاقز مةةن جديةةد يف أثنةةاء  
مينا جلنة التياغة من أن حتذف   ، ل ن هذا ل ( 1069) مناقشات اللجنة 

من دون تقدمي تىلسأات هبذا    -توافق مرة أ رى اإلرارة إىل معيار ال 
)ب( من مشةروع املةادة  4ىلقرة . ووفقا  ملوقىلها هذا، فإن ال ( 1070) الشأن 

تقتتةةر علةةى الةةنز علةةى    1965 املعتمةةد يف القةةراءة الثانيةةة يف عةةام   19
أن  اعرتاض دولةة متعاقةدة أ ةرى علةى حتىلةظ مةن التحىلظةات حيةول  

الدولةةةةةةة املعرتضةةةةةةة والدولةةةةةةة  دون د ةةةةةةول املعاهةةةةةةدة حيةةةةةةز النىلةةةةةةاذ بةةةةةةني  
 . ( 1071) عن نية االىلة“   املعرتضة ل تعرب الدولة   ، ما املتحىلظة 

__________ 
  (1064 ) on the Prevention and Reservations to the Convention 

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 24. 
معيةةةار التوافةةةق مةةةا موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا  كانةةةت مسةةةألة دور   ( 1065)  

، اجمللةةد  1962حوليةةة  انظةةر  للتحىلظةةات ) مسةةألة حموريةةة يف املناقشةةات األوىل املتعلقةةة  
ن روزيةةن مةةن أرةةد أنتةةار الةةربط بةةني هةةذا املعيةةار  (. وكةةا 656-651األول، اجللسةةات  

وبني ردود الىلعل علةى التحىلظةات، وقةد ا ةتند يف حججةه إىل فتةوى حم مةة العةدل  
 (. 79، الىلقرة  651، اجمللد األول، اجللسة 1962حولية  الدولية يف هذا الشأن ) 

 .176 ، ص/5209A، اجمللد الثان، الوثيقة 1962ة حولي ( 1066)  
، اجمللةةةد الثةةةان، 1965حوليةةةة  بةةةا عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات،الرا التقريةةةر ( 1067)  

 .47-45 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقة 
 .10، الىلقرة 52 املرجا نىلسه، ص ( 1068)  
. انظةر  65، الىلقةرة  169 ، ص 799املرجا نىلسه، اجمللد األول، اجللسةة   ( 1069)  

أ   . ول طةة ع علةةى ر 69، الىلقةةرة  169 أيضةةا  السةةيد تسةةوروكا، املرجةةا نىلسةةه، ص 
 . 37، الىلقرة  167 االف، انظر السيد تون ني، املرجا نىلسه، ص 

، وخبالةة  71-30  ، الىلقةرات 268-265 ، ص 813املرجا نىلسه، اجللسة   ( 1070)  
 .66-57، الىلقرات  268-267 ص 
 .162 ، ص/6009A، اجمللد الثان، الوثيقة 1965حولية  ( 1071)  

وللةةةةةةةرغم مةةةةةةةن الشةةةةةةة وك الةةةةةةةة  أعةةةةةةةرب عنهةةةةةةةا عةةةةةةةدد مةةةةةةةةن  (6)
متر األمةةم املتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات لعةةام  يُعةة د مةةؤ  ، ل(1072)الوفةةود
النظةةةةةةةةر يف ذلةةةةةةةةةك الىلتةةةةةةةةل بةةةةةةةةةني االعةةةةةةةةرتاض وبةةةةةةةةةني  1968-1969
جةةةةةةةواز الةةةةةةةتحىلظ. وردا  علةةةةةةةى  ةةةةةةةؤال طرحةةةةةةةه ممثةةةةةةةل كنةةةةةةةدا،   معةةةةةةةايأ
موقةةةةةف ا بةةةةةأ اال تشةةةةةار ، السةةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةةدوك، علةةةةةى  كةةةةةان

ه جلنة لع س، واضحا  بش ل  اص يف أتييده للحل الذ  ا تارتا
 دويل القانون ال

ي ن الةتحىلظ مسةموحا  بةه  السؤال الثان املاروح هو السؤال التايل  إذا ل 
ي ةةن كةةذلك مةةن التحىلظةةات الةة  حتظرهةةا الىلقةةرة الىلرعيةةة )و( مةةن  لةراحة، ول

يستند إىل عدم التوافق  ال  ، فهل حيق لدولة متعاقدة أن تقدم اعرتاضا  16 املادة
لتأكيةد هةو لإلجيةاب. فل ةل دولةة هدة والغةرض منهةاا والةرد لما موضوع املعا

* يف أن تقةةةةرر بنىلسةةةها، وفقةةةةا  ملتةةةةاحلها ا الةةةةة، قبةةةةول مالةةةةق احلريةةةةةمتعاقةةةدة 
 .(1073)عدم قبوله التحىلظ أو

ويف هةةةةةةذا التةةةةةةدد، حييةةةةةةد نظةةةةةةام فيينةةةةةةا عةةةةةةن احلةةةةةةل الةةةةةةذ   (7)
لدوليةةةةةةةةةةةةة يف فتواهةةةةةةةةةةةةا التةةةةةةةةةةةةادرة يف اعتمدتةةةةةةةةةةةةه حم مةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةةدل ا

يعةةةةةةةد لةةةةةةةةاحلا  للتأكيةةةةةةةةد  ل، وهةةةةةةةةو احلةةةةةةةل الةةةةةةةةذ  (1074)1951 عةةةةةةةام
. فمةةةةةةةةن حةةةةةةةةق (1075)يعةةةةةةةةد يواكةةةةةةةةب القةةةةةةةةانون الوضةةةةةةةةع  احلةةةةةةةةايل ول

املنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة أن تتةةةةةةوغ اعرتاضةةةةةةا  علةةةةةةى كةةةةةةل مةةةةةةن  الدولةةةةةةة أو
يلةةةةةة  معةةةةةةايأ اجلةةةةةةواز والةةةةةةتحىلظ الةةةةةةذ  تعتةةةةةةربه  الةةةةةةتحىلظ الةةةةةةذ  ال
الةةةةة“ علةةةةى الةةةةرغم مةةةةن جةةةةوازه. ا ا تةةةةاحلهوفقةةةةا  ملغةةةةأ مقبةةةةول  
__________ 

انظةةةةةةةةةر، علةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةه ا تةةةةةةةةةوص، تعةةةةةةةةةديل الةةةةةةةةةوالايت املتحةةةةةةةةةدة   ( 1072)  
A/CONF.39/C.1/L.127, Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 135, para. 179 ،
 Official Records of the Unitedوتعليقةات ممثةةل الةوالايت املتحةةدة  

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session … 

(A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 21st meeting of the 

Committee of the Whole, p. 108, para. 11 وانظةر أيضةا  االنتقةادات .
 ,.ibid، والىللبةةني  ibid., 21st meeting, para. 29التةةادرة عةةن اليةةالن  

para. 58املتحةةدة   ، واململ ةةةibid., para. 74  و ويسةةرا ،ibid., para. 41 ،
 .ibid., para. 49، وأ رتاليا  ibid., 22nd meeting, para. 32والسويد  

  (1073 ) 3th meeting, para. 25, Ibid.. 
 Coccia, “Reservations to( أعة ه. انظةر أيضةا   3انظةر الىلقةرة ) ( 1074)  

multilateral treaties …” (footnote 196 above), pp. 8–9; Edwards, 

“Reservations to treaties” (footnote 59 above), p. 397; Lijnzaad, 

Reservations to UN Human Rights Treaties … (footnote 463 above), 

p. 51; and K. Zemanek, “Some unresolved questions concerning 

reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Études 

de droit international en l’honneur du Juge Manfred Lachs, The 

Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 333. 
ملش وك فيه أيضا  أن ي ون هذا احلل معرّبا  عةن حالةة القةانون من ا ( 1075)  

يسةبق قةط فيمةا يبةدو أن ادوعة  أن احلةق يف لةوغ  . فلةم1951الوضع  يف عةام 
االعرتاضات يف إطار نظام اإلمجاع يةرهتن بتنةايف الةتحىلظ مةا موضةوع املعاهةدة 

 والغرض منها.
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نظمةةةةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةةةةة أن تتةةةةةةةةةةةةةدر وبعبةةةةةةةةةةةةارة أ ةةةةةةةةةةةةةرى، للةةةةةةةةةةةةةدول وامل
اعرتاضةةةةات بريةةةةة أل   ةةةةبب مةةةةن األ ةةةةباب،  ةةةةواء تعلةةةةق األمةةةةةر 

 .(1076)أب   بب آ ر بعدم جواز التحىلظ أو
مىلةةةةر منةةةةه مبوجةةةةب مبةةةةدأ الرتاضةةةة   وهةةةةذا احلةةةةل هةةةةو حةةةةل ال (8)

دات برمته، بسب يف قانون املعاه السائد يف نظام التحىلظات كما
  1951أرارت إليه احمل مة يف فتواها لعام  ما

جيةةةةةوز إلةةةةةزام الدولةةةةةة يف ع قاهتةةةةةا التعاهديةةةةةة مةةةةةن دون  مةةةةةن الثابةةةةةت أنةةةةةه ال 
ي ون  ار  املىلعول جتاه دولة من الدول مةن  رضاها، وللتايل فإن التحىلظ ال

 .(1077)دون موافقتها عليه

لدوليةةةةةةةةةة( أبةةةةةةةةةدا  تتقيةةةةةةةةةد الدولةةةةةةةةةة )أو املنظمةةةةةةةةةة ا وعليةةةةةةةةةه، ال (9)
رغمةةةةةةةةةا  عةةةةةةةةةن إرادهتةةةةةةةةةا. والدولةةةةةةةةةة الةةةةةةةةة   (1078)للتزامةةةةةةةةةات تعاهديةةةةةةةةةة
تعةةةةةةةةدو بةةةةةةةةذلك أن تقةةةةةةةةرتح تعةةةةةةةةدي   للع قةةةةةةةةات  تتةةةةةةةةوغ حتىلظةةةةةةةةا  ال

. ول ةةةةةةةةن، علةةةةةةةةى (1079)التعاهديةةةةةةةةة املنتةةةةةةةةوص عليهةةةةةةةةا يف املعاهةةةةةةةةدة
 -ت ةةةةةون أ  دولةةةةةة ملزمةةةةةة بقبةةةةةول هةةةةةذه التعةةةةةدي ت  الع ةةةةةس، ال

يزهةةةةةةا املعاهةةةةةةدة فيمةةةةةةا عةةةةةةدا التعةةةةةةدي ت النارةةةةةةئة عةةةةةةن حتىلظةةةةةةات جت
تتنةةةةةةةا  مةةةةةةةا موضةةةةةةةوع املعاهةةةةةةةدة  نةةةةةةةت الحةةةةةةةى وإن كا -لةةةةةةةراحة 

. وجعةةةةةةةةةةل احلةةةةةةةةةةق يف لةةةةةةةةةةوغ االعرتاضةةةةةةةةةةات (1080)والغةةةةةةةةةةرض منهةةةةةةةةةةا

__________ 
لملبةةادئ العامةةة للقةةانون الةة  غةةين عةةن البيةةان أن ذلةةك يةةرهتن فقةةط  ( 1076)  

ملبةةةدأ مي ةةةن أن تقيةةةد ممار ةةةة السةةةلاة التقديريةةةة للةةةدول علةةةى التةةةعيد الةةةدويل ول
 الذ  حيظر إ اءة ا تعمال احلقوق.

  (1077 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 21  .
  وقةةةةد رةةةةدد القضةةةةاة ألةةةةحاب الةةةةرأ  املخةةةةالف أيضةةةةا  علةةةةى هةةةةذا املبةةةةدأ يف رأيهةةةةم 

و أ ةةاس االلتزامةةات التعاهديةةة. والقةةانون املةةنظّ م  اجلمةةاع    إن رضةةا األطةةراف هةة 
للتحىلظةةات لةةيس  ةةوى حالةةة  الةةة مةةن حةةاالت تابيةةق هةةذا املبةةدأ األ ا ةة ،  

عنةةةةةد تقدميةةةةةه   أو  ةةةةةواء حتةةةةةلت موافقةةةةةة األطةةةةةراف علةةةةةى الةةةةةتحىلظ قبةةةةةل تقدميةةةةةه  
(. وانظةةر أيضةةا  الةةرأ  الشةةهأ للمح مةةة الدائمةةة  ibid., pp. 31–32بعةةده“ )  أو 

   تنبثق قواعد القانون امللز مة للةدول   لوتس“   س. س. يف قضية للعدالة الدولية 
يف   للتايل من اإلرادة احلةرة هلةذه الةدول،  ةواء جتلةت هةذه اإلرادة يف اتىلاقيةات أو 

م لعتبارهةةا تعةةرب عةةن مبةادئ القةةانون وُكر ةةت لتنظةةيم  ممار ةات حظيةةت بقبةةول عةا 
لتحقيةةةةق أهةةةةداف   أو الع قةةةةات بةةةةني هةةةةذه اجملتمعةةةةات املسةةةةتقلة يف تعايشةةةةها معةةةةا   

 Theفةة  وجةةه الفةةرتاض وجةةود قيةةود علةةى ا ةةتق ل الةةدول“     ، مشةةرتكة. ومةةن   

case of the S.S. “Lotus”, Judgment, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, 

p. 18  ،1996حوليةة  . وانظر أيضا  التقرير الثان عن التحىلظةات علةى املعاهةدات  ،
،  A/CN.4/478و   Add.1و   A/CN.4/477  وثيقتني الةةةةةة اجمللةةةةةد الثةةةةةان )اجلةةةةةزء األول(،  

 . 99و   97  الىلقرتني 
ال يعةةةين ذلةةةك بابيعةةةة احلةةةال عةةةدم تقيةةةد الةةةدول للتزامةةةات قانونيةةةة  ( 1078)  

 من دليل املمار ة(. 4-4انرئة عن متادر أ رى )انظر الىلرع 
 .1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  6انظر الىلقرة ) ( 1079)  
  (1080 ) ns and Interpretative Declarations … ReservatioSee Horn, 

(footnote 25 above), p. 121, and C. Tomuschat, “Admissibility and legal 

effects of reservations to multilateral treaties. Comments on arts. 16 and 

17 of the ILC’s 1966 draft articles on the law of treaties”, Zeitschrift für 

يقتتةةةةةر علةةةةةةى التحىلظةةةةةةات الةةةةة  تتنةةةةةةا  مةةةةةةا أحةةةةةد معةةةةةةايأ اجلةةةةةةواز 
مةةةةن رةةةةأنه أن يشةةةة ل انتهاكةةةةا  للحةةةةق  19الةةةة  تةةةةنز عليهةةةةا املةةةةادة 
وأن  (1081)يةةةةةةةةةةرفةةةةةةةةةز االلتزامةةةةةةةةةات التعاهد السةةةةةةةةةياد  يف قبةةةةةةةةةول أو

دام  يتنةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةا مبةةةةةةةةةدأ املسةةةةةةةةةاواة يف السةةةةةةةةةيادة بةةةةةةةةةني الةةةةةةةةةدول مةةةةةةةةةا
 يسةةةةةمح للدولةةةةةة )أو املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة( املتحىلظةةةةةة بىلةةةةةرض إرادهتةةةةةا 

املنظمةةةةةةةةةةةات املتعاقةةةةةةةةةةةدة  مةةةةةةةةةةةن جانةةةةةةةةةةةب واحةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةدول أو
. ومةةةةةةةةةةةن رةةةةةةةةةةةأن هةةةةةةةةةةةذا أن جيعةةةةةةةةةةةل آليةةةةةةةةةةةة القبةةةةةةةةةةةول (1082)األ ةةةةةةةةةةةرى

 . (1083)واالعرتاض عدمية اجلدوى يف الواقا
لدول واملنظمةات الدوليةة يف لةوغ اعرتاضةات ق لووجود ح (10)

علةةةةى التحىلظةةةةات بنةةةةاء علةةةةى  ةةةةلاتها التقديريةةةةة يبةةةةدو للتةةةةايل أمةةةةرا  
الةةذ   1-6-2جةةدال فيةةه. ويرتتةةب ذلةةك علةةى املبةةدأ التةةوجيه   ال

يعةةةةّرف االعةةةةرتاض وفقةةةةا  للهةةةةدف الةةةةذ  ينشةةةةده لةةةةاحبه، مةةةةن دون 
 ليةةةةةهمبةةةةةدى جةةةةةواز الةةةةةتحىلظ الةةةةةذ  ينتةةةةةب ع االهتمةةةةةام مبربراتةةةةةه أو

االعةةرتاض. وهةةذا يعةةةين قبةةول أنةةه مي ةةةن للجهةةة املعرتضةةة أن متةةةارس 
هذا احلق بترف النظر عن مسألة جواز التحىلظ، أ  أنه جيوز هلا 
أن تتةةدر اعرتاضةةا  أل   ةةبب مةةن األ ةةباب، حةةى لةةو كةةان  ةةببا  

متعلقةةةا  بةةةدواع  امل ءمةةةة فحسةةةب، مةةةن دون أن ت ةةةون   يا ةةةيا  أو
يشوبه هو نىلسه  دام االعرتاض ال ما -  (1084ا)ملزمة بتوضيح دوافعه

 .(1085) بب من أ باب عدم اجلواز
، (1086)تعةةةةةين  تعسةةةةةىلية“ والواقةةةةةا أن كلمةةةةةة  تقديريةةةةةة“ ال (11)

رةةةةةك مةةةةةن  ةةةةةلاة الاةةةةةرف املعةةةةةين  ورغةةةةةم أن هةةةةةذا احلةةةةةق انبةةةةةا بةةةةة 
يتعلةةق بتقيةةيم األمةةور، فإنةةه لةةيس مالقةةا . فممار ةةة هةةذا احلةةق  فيمةةا

حلةةدود النارةةةئة عةةةن القيةةةود جيةةب يف املقةةةام األول أن ت ةةةون ضةةةمن ا
اإلجرائية والش لية املبّينة للتىلتيل يف املبادئ التوجيهية التالية من 
 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Heidelberg Journal of 

International Law, vol. 27 (1967), p. 466 . 
  (1081 ) Tomuschat, “Admissibility and legal effects of reservations 

…” (see previous footnote). 
بادئ التوجيهية ال  تنابةق  امل انظر، يف هذا التدد، املبدأ التا ا من   ( 1082)  

للةةةدول الةةةة  مي ةةةن أن تنشةةةئ التزامةةةةات قانونيةةةة الةةةة   علةةةى اإلعةةة انت االنىلراديةةةةة  
 .207 أع ه(، ص   249)احلارية    اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثامنة وا مسني 

  (1083 ) : 20Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), pp. 513–514, para. 62 ؛ وانظةر أيضةا  مدا لةة السةيد لل يف اجللسةة
 (.5، الىلقرة 153لسة ، اجمللد األول، اجل1962حولية للجنة ) 653
 .9-6-2ا الشأن املبدأ التوجيه  وما ذلك، انظر يف هذ ( 1084)  
 والتعليق عليه. 2-4-3انظر املبدأ التوجيه   ( 1085)  
 ,Restriction des S. Jovanović انظةةر علةةى وجةةه ا تةةوص  ( 1086)  

compétences discrétionnaires des États en droit international, Paris, 

Pedone, 1988, pp. 88 et seq., in particular pp. 90–93 ؛ وانظةر أيضةا  احل ةم
 للةةةوالتةةةادر عةةةن احمل مةةةة اإلداريةةةة ملنظمةةةة العمةةةل الدوليةةةة يف قضةةةية  191رقةةةم 

 (.www.ilo.org/tribunal)مي ن االط ع على نز احل م على  
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هةةةذا الىلةةةرع مةةةن دليةةةل املمار ةةةة. فعلةةةى  ةةةبيل املثةةةال، تىلقةةةد الدولةةةة 
املنظمةةة الدوليةةة الةة  قبلةةت حتىلظةةا  احلةةق  يف لةةوغ اعةةرتاض علةةى  أو

قبةةةةةةول الةةةةةةتحىلظ نىلسةةةةةةه الحقةةةةةةا . وينةةةةةةتج ذلةةةةةةك ضةةةةةةمنا  عةةةةةةن قرينةةةةةةة 
مةن اتىلةاقي   20مةن املةادة  5التحىلظات املنتوص عليها يف الىلقةرة 

 2-8-2فيينةةةا، وهةةة  القرينةةةة الةةة  تشةةة ل موضةةةوع املبةةةدأ التةةةوجيه  
املتعلق إبجراءات القبول. وعة وة علةى ذلةك، فةإن املبةدأ التةوجيه  

 ي رس لراحة  الاابا النهائ  للقبول. 2-8-13
عةةةدم جةةةوازه وبةةةني   الةةةتحىلظ أو   وانتىلةةةاء التةةةلة هةةةذا بةةةني جةةةواز  (12)

حيسم متاما  ما ذلك مسألة لحة االعةرتاض. ومةن   االعرتاض عليه، ال 
املسةةةةلم بةةةةه أن ممار ةةةةة احلةةةةق يف لةةةةوغ االعةةةةرتاض جيةةةةب أن تةةةةتم وفقةةةةا   

وهةذا أمةر بةديه     -ألح ام اتىلاقي  فيينا وأح ةام دليةل املمار ةة هةذا  
 . 2-6-2 توجيه  تر اللجنة ضرورة لإلرارة إليه يف نز املبدأ ال  ل 
  احب اال رتاأ 2-6-3

 جيوز  وغ اال رتاأ  لى التحفع مر ق ب : 
 منظاة متعاقدة؛ اي ةولة متعاقدة او  ا( 

منظاة ةولية حيق هلا ان تصبع طرفاا  اي ةولة او و ب(
ينت   ر هذا اال رتاأ اي اثر  هذه احلالة، ال يف املعاهدة؛ ويف

الدوليةة  ةر موافقتهةا  نظاةةامل اوقانون إىل حة  إ ةراب الدولةة 
  لى االلتزام ابملعاهدة.

 التعليق 
املتعلةةةق بتعريةةةف االعرتاضةةةات  1-6-2إن املبةةةدأ التةةةوجيه   (1)
املنظمةةات الدوليةةة  جييةةب عةةن السةةؤال ا ةةاص بتحديةةد الةةدول أو ال

منظمةةة  تتةةوغ اعرتاضةةا  علةةى حتىلةةظ دولةةة أ ةةرى أو أن الةة  مي نهةةا
 .3-6-2أ التوجيه  املبدض من دولية أ رى. وهذا هو الغر 

وتتضمن اتىلاقيتةا فيينةا إرةارات إىل مسةألة حتديةد اجلهةات الة    ( 2) 
من اتىلاقية فيينةا    20)ب( من املادة  4حيق هلا أن تقدم اعرتاضا . فالىلقرة  

املنظمةةةة املتعاقةةةدة   تشةةةأ إىل  اعةةةرتاض الدولةةةة املتعاقةةةدة أو   1986لعةةةام  
دول املتعاقةدة واملنظمةات  على حتىلظ ما“. ويتبني مةن هةذا الةنز أن الة 
مةن اتىلاقيةة    2)و( من املادة  1الدولية املتعاقدة لملعه املقتود يف الىلقرة  

رك جهات حيق هلا تقدمي اعرتاضات. وهذه   ه  ب    1986فيينا لعام  
 . 3-6-2ه  موضوع الىلقرة الىلرعية )أ( من املبدأ التوجيه     احلالة 
فيينةةةا عةةةن مسةةةألة  وبسةةةب أحةةةد اآلراء، فةةةإن  ةةة وت اتىلاقيةةةة   ( 3) 

املنظمةةةةات الدوليةةةةة   ن جانةةةةب الةةةةدول أو احلةةةةق يف لةةةةوغ اعرتاضةةةةات مةةةة 
األ ةةرى الةة  حيةةق هلةةا أن تتةةبح أطرافةةا  يف املعاهةةدة هةةو  ةة وت ينبغةة   

ئةةةةة مةةةةن التمتةةةةا لحلةةةةق يف لةةةةوغ  أن يىلسةةةةر علةةةةى أنةةةةه يسةةةةتبعد هةةةةذه الىل 
االعرتاضةةةات. وبنةةةاء علةةةى ذلةةةك، فةةةإن اإلعةةة انت الةةة  تتةةةوغها دول  

يةةةةةة حيةةةةةق هلةةةةةا فحسةةةةةب أن تتةةةةةبح أطرافةةةةةا  يف املعاهةةةةةدة  ومنظمةةةةةات دول 
 . ( 1087) ينبغ  أن تولف أبهنا اعرتاضات  ال 

__________ 
 ,B. Clarkكة رك     يبدو هو املوقف الةذ  دافعةت عنةه  هذا على ما  ( 1087)  

“The Vienna Convention reservations regime and the Convention on 

Discrimination Against Women”, AJIL, vol. 85, No. 2 (1991), p. 297 . 

)ب(  4ويف واقا األمةر، وفقةا  لةرأ  اللجنةة، فةإن أح ةام الىلقةرة   ( 4) 
تستبعد مالقا  إم انية قيةام   من اتىلاقي  فيينا ال   20من املادة    5والىلقرة  

أطرافةةةا  يف املعاهةةةدة    الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة الةةة  حيةةةق هلةةةا أن تتةةةبح 
بتوغ اعرتاضات لملعه املقتود يف التعريةف الةوارد يف املبةدأ التةوجيه   

، بةةةل علةةةى الع ةةةس، فهةةة  تشةةةأ ضةةةمنا  إىل هةةةذه اإلم انيةةةة.  2-6-1
تقتتةةةةةةر علةةةةةةى حتديةةةةةةد اآلاثر احملتملةةةةةةة    20ادة  )ب( مةةةةةةن املةةةةةة 4والىلقةةةةةةرة  

منظمةةةة متعاقةةةدة، ل ةةةن عةةةدم   العةةةرتاض يتةةةدر عةةةن دولةةةة متعاقةةةدة أو 
ل اثر املرتتبة على االعرتاضات الة  تتةوغها دول غةأ    4حتديد الىلقرة  

يعةةين مالقةةا    منظمةةات غةةأ املنظمةةات املتعاقةةدة، ال  الةةدول املتعاقةةدة، أو 
حيةةةةةةةةةةةق هلةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةوغ   املنظمةةةةةةةةةةةات األ ةةةةةةةةةةةرى ال  أن هةةةةةةةةةةةذه الةةةةةةةةةةةدول أو 

. وحتديةةةد اجلهةةةات الةةة  مي ةةةن أن تقةةةدم اعرتاضةةةا  علةةةى  ( 1088) اعرتاضةةةات 
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا    20املةةةادة    )ب( مةةةن 4لىلقةةةرة  قةةةد تةةةوح  بةةةه ا  حنةةةو مةةةا 

ينةتج عةن االعةرتاض مةن   املتعلقةة مبةا   21من املةادة    3يت رر يف الىلقرة   ال 
آاثر علةةةةةى تابيةةةةةق املعاهةةةةةدة يف حةةةةةال عةةةةةدم اعةةةةةرتاض اجلهةةةةةة لةةةةةاحبة  
االعرتاض على د ول املعاهدة حيز النىلاذ بينها وبني الدولة املتحىلظةة.  

،  23مةةن املةةادة    1ىلقةةرة  إليةةه بوضةةوح ال تشةةأ   وفضةة   عةةن ذلةةك، وفةةق مةةا 
ن الةةةةتحىلظ، وكةةةةذلك القبةةةةول التةةةةريح واالعةةةةرتاض، لةةةةيس فقةةةةط إىل   يبلةةةةَّ
الةةةدول املتعاقةةةةدة واملنظمةةةات الدوليةةةةة املتعاقةةةدة، بةةةةل أيضةةةا  إىل  الةةةةدول  
األ ةةرى واملنظمةةات الدوليةةة األ ةةرى الةة  حيةةق هلةةا أن تتةةبح أطرافةةا  يف  

ا كةةان حيةةق هلةةذه  إذ  معةةه إال   ي ةةون هلةةذا اإل اةةار  . وال ( 1089) املعاهةةدة“ 
الةةدول األ ةةرى واملنظمةةات الدوليةةة األ ةةرى الةةرد علةةى الةةتحىلظ بتةةوغ  

اعرتاض. وأ أا ، رأت اللجنة، يف املقام األول، أن هذا   قبول لريح أو 
  1-6-2املوقف هةو وحةده الةذ  يتىلةق مةا روح ونةز املبةدأ التةوجيه   

ة  اثر املرتتبةةةة تبعةةةةا  لةةةة   الةةةةذ  يعةةةةّرف االعرتاضةةةةات علةةةةى التحىلظةةةةات ال 
املنظمةةةةات الدوليةةةةة   الةةةةدول أو الةةةة  هتةةةةدف  عليهةةةةا، ول ةةةةن تبعةةةةا  لةةةة اثر  

 . ( 1090) إىل حتقيقها منها   املعرتضة 
وهذا الرأ  أكدته أيضا  فتوى حم مة العدل الدوليةة بشةأن  (5)

 التحىلظات على اتىلاقية منا جرميةة اإللدة اجلماعيةة واملعاقبةة عليهةا
وق فتواهةةةةةا، ضةةةةةوح، يف مناةةةةة . فقةةةةةد أقةةةةةرت احمل مةةةةةة بو 1951لعةةةةةام 

إم انيةةةةة قيةةةةام الةةةةدول الةةةة  حيةةةةق هلةةةةا أن تتةةةةبح أطرافةةةةا  يف االتىلاقيةةةةة 
 بتوغ اعرتاضات  

 ترى احمل مة ه...  

تتةةّدق بعةةد  أن االعةةرتاض علةةى الةةتحىلظ التةةادر عةةن دولةةة موقّعةةة ل )أ( 
مي ن أن ي ون له األثر القانون املوضح يف الةرد علةى السةؤال  على االتىلاقية ال

__________ 
 ,Les réserves aux traités Imbertانظةةةر يف هةةةذا التةةةدد   ( 1088)  

multilatéraux (footnote 25 above), p. 150. 
مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  77و)و( مةةن املةةادة  )ه(1انظةةر أيضةةا  الىلقةةرة  ( 1089)  

( بشةأن وظيىلةة الوديةا فيمةا خيةز 1986من اتىلاقية فيينةا لعةام  78)املادة  1969
  الدول واملنظمات الدولية ال  حيق هلا أن تتبح أطرافا “.

)د( مةن املةادة 1لين تعريف التحىلظات نىلسه، كما ورد يف الىلقةرة  ( 1090)  
، بةةنىلس الاريقةةة  1-1ا ُتنسةةخ يف املبةةدأ التةةوجيه  مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا وكمةةا  2

حتقيةةق آاثر معينةة )ول ةةن  تسةتهدفاملقتةود للتحىلظةات هةةو اإلعة انت الةة  
 ليس من الضرور  أن حتققها فع  (.
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د التتةةديق. وإىل أن حيةةني ذلةةك الوقةةت، يقتتةةر أتثةةأه علةةى تنبيةةه عنةة  ألول إالا
 الدولة األ رى إىل املوقف الذ  حُيتمل أن تتخذه الدولة املوقعة؛

أن  دولةة حيةق هلةا أن توقّةا أو أن االعرتاض على التحىلظ التادر عةن )ب( 
 .(1091)تىلعل ذلك بعد، ليس له أثر قانون تنضم، ول نها ل

ممار ة الدول، تتوغ الدول غةأ املتعاقةدة يف كثةأ مةن  ويف (6)
األحيةةان اعرتاضةةةات علةةى التحىلظةةةات. فقةةةد اعرتضةةت هةةةاي  علةةةى 
حتىلظات البحرين على اتىلاقية فيينا للع قات الدبلوما ية يف وقت 

. ولملثةةةةل، (1092)ت ةةةةن فيةةةةه حةةةةى قةةةةد وّقعةةةةت علةةةةى هةةةةذه االتىلاقيةةةةة ل
تونس ضني على حتىلظات لاغت الوالايت املتحدة األمري ية اعرتا

، يف حةةني 1969اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية علةةى اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام و 
. (1093)دولةةةة متعاقةةةدة يف هةةةذه االتىلاقيةةةة -وليسةةةت  -ت ةةةن  أهنةةةا ل

وكذلك، يف األمثلة التاليةة، كانةت الةدول لةاحبة االعرتاضةات، يف 
  لتريخ لوغ هذه االعرتاضات، جمرد دول موّقعة على املعاهدة )ا

 لدقت عليها الحقا ( 
اعةةةةرتاض ل سةةةةمربغ علةةةةى التحىلظةةةةات الةةةة  ألةةةةدرها احتةةةةاد  - 

اجلمهورية االررتاكية السةوفياتية اجلمهورايت االررتاكية السوفياتية و 
واجلمهوريةةةةةةة االرةةةةةةرتاكية السةةةةةةوفياتية األوكرانيةةةةةةة بشةةةةةةأن  البي رو ةةةةةية

 ؛(1094)اتىلاقية فيينا للع قات الدبلوما ية
املتحةةةةةةدة لربياانيةةةةةا العظمةةةةةى وأيرلنةةةةةةدا ة ل ةةةةة اعرتاضةةةةةات املم - 

اجلمهوريةةةةةةة الشةةةةةةمالية علةةةةةةى حتىلظةةةةةةات تشي و ةةةةةةلوفاكيا وبلغةةةةةةاراي و 
واجلمهوريةة االرةرتاكية السةوفياتية االررتاكية السةوفياتية البي رو ةية 

األوكرانيةة ورومانيةةا واحتةةاد اجلمهةورايت االرةةرتاكية السةةوفياتية وإيةةران 
، وعلةةى (1095)املناقةةة املتامخةةةو  مةة وتةةونس علةةى اتىلاقيةةة البحةةر اإلقلي

__________ 
  (1091 ) vention on the Prevention and Reservations to the Con

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 30, 

opinion on Question III  علةةى الةةرغم مةةن التةةيغة الةة  وردت هبةةا الىلقةةةرة(
الىلرعيةةةةة )ب(، رأى بعةةةةز أعضةةةةاء اللجنةةةةة أن احمل مةةةةة ل ت ةةةةن تقتةةةةد  ةةةةوى 

 أيضةا  موقةف السةأ وىلةر  والةدوك يف تقريةرهاألطةراف املوقعةة(. وكةان هةذا هةو 
املختةةةةةةةز لل امةةةةةةةل  ،19األول عةةةةةةةن قةةةةةةةانون املعاهةةةةةةةدات. فمشةةةةةةةروع املةةةةةةةادة 

ل عرتاضات وآاثرها، كان ينز على أنه  حيق ل ل دولةة طةرف يف املعاهةدة، 
، 1962حوليةةةة *، أن تقةةةدم اعرتاضةةا  ه... “ )حيةةق هلةةةا أن تتةةبح طرفةةةا  فيهةةا أو

(. وي حةةظ مةةا ذلةةك أن 62 ، صAdd.1و A/CN.4/144ة اجمللةةد الثةةان، الوثيقةة 
 فيما يتعلق لالعرتاضات. 1969ام هذه التيغة ل تدرو يف اتىلاقية فيينا لع

  (1092 ) 3(footnote 37 above), chap. III.Multilateral Treaties …     تريةخ(
 .( 1978رباط/فرباير   2، وتريخ االنضمام   1972أاير/مايو    9االعرتاض  

  (1093 ) 1, chap. XXIII.Ibid.. 
  (1094 ) 3, chap. III.Ibid.   ريةةخ ، وت1962رةةباط/فرباير  2)تريةةخ التوقيةا

آب/أغسةاس  17، وتريةخ التتةديق  1965كةانون الثان/ينةاير   18االعرتاض  
1966.) 
  (1095 ) 1, chap. XXI.Ibid.   1958أيلول/ ةةةةبتمرب  9)تريةةةخ التوقيةةةا ،

 14، وتريةةةةةةخ التتةةةةةةةديق  1959تشةةةةةةرين الثةةةةةةان/نوفمرب  6وتريةةةةةةخ االعةةةةةةرتاض  
 (.1960آذار/مارس 

اجلمهوريةةة االرةةرتاكية السةةوفياتية حتىلظةات بلغةةاراي وهنغةةاراي وبولنةدا و 
ورومانيةةةةا  واجلمهوريةةةةة االرةةةةرتاكية السةةةةوفياتية األوكرانيةةةةة البي رو ةةةةية

وتشي و ةةلوفاكيا واحتةةاد اجلمهةةورايت االرةةرتاكية السةةوفياتية وإيةةران 
 ؛(1096)على اتىلاقية أعايل البحار

لجي ةةةا علةةةى حتىلةةةظ الربازيةةةل علةةةى اتىلاقيةةةة األمةةةم اض باعةةةرت  - 
املشةةةةةروع يف املخةةةةةدرات واملةةةةةؤثرات  املتحةةةةةدة مل افحةةةةةة االجتةةةةةار غةةةةةأ

 .(1097)العقلية
ووفقةةةةةا  ملمار ةةةةةة األمةةةةةني العةةةةةام بولةةةةةىله وديعةةةةةا ، فةةةةةإن تلةةةةةك  (7)

منظمةةةةات دوليةةةةة حيةةةةق هلةةةةا أن  االعرتاضةةةةات الةةةة  تتةةةةوغها دول أو
ه تتةةةبح أطرافةةةةا  يف املعاهةةةةدة تو  ولةةةةيس  (1098)ا  ب غةةةةات“بشةةةةأهنجةةةةَّ

ن“ هةةةةةو بةةةةة  رةةةةةك   إ اةةةةةارات مةةةةةن الوديةةةةةا“، ول ةةةةةن  مةةةةةا يبلةةةةةَّ
 .1-6-2اعرتاضات لملعه املقتود يف املبدأ التوجيه  

ويبةةدو للتةةايل أنةةه أمةةر مم ةةن متامةةا  أن تقةةوم دول ومنظمةةات   (8)
دولية حيق هلةا أن تتةبح أطرافةا  يف املعاهةدة بتةوغ اعرتاضةات لملعةه  

، علةةى الةةرغم  1-6-2التعريةةف الةةوارد يف املبةةدأ التةةوجيه   املقتةةود يف  
من عدم إعراهبا عن موافقتها على االلتزام لملعاهدة. وهذه اإلم انيةة  

 .3-6-2لىلقرة الىلرعية )ب( من املبدأ التوجيه   م ر ة يف ا 
ويف واقةةا األمةةر، يبةةدو أنةةه لةةيس فقةةط مةةن املم ةةن، بةةل مةةن  (9)

املنظمات الدولية الة   م الدول أواحل مة ومن املىليد أيضا ، أن تقو 
قتهةةا علةةى تعةةرب بعةةد عةةن مواف حيةةق هلةةا أن تتةةبح أطرافةةا  ول نهةةا ل

عةةةةين وإبةةةةداء وجهةةةةة نظرهةةةةا االلتةةةةزام، إبعةةةة ن معارضةةةةتها للةةةةتحىلظ امل
أرةةارت حم مةةة العةةدل الدوليةةة يف فتواهةةا التةةادرة يف  بشةةأنه. وكمةةا

بيةةه الدولةةة ، فةةإن هةةذا االعةةرتاض  يقتتةةر أتثةةأه علةةى تن1951عةةام 
. (1099)ل أن تتخةةذه الدولةةة املوقعةةة“األ ةرى إىل املوقةةف الةةذ  حُيتمة 

نظمةةة امل وهةةذا التنبيةةه مي ةةن أن ي ةةون مىليةةدا  أيضةةا   ةةواء للدولةةة أو
 املتحىلظة أو، يف بعز احلاالت، هليئات رلد املعاهدات.

غةةةةأ أنةةةةه لةةةةيس هنةةةةةاك جمةةةةال للشةةةةك يف أن االعةةةةرتاض الةةةةةذ    ( 10) 
تعةةةةةرب بعةةةةةد عةةةةةن موافقتهةةةةةا علةةةةةى االلتةةةةةزام   منظمةةةةةة ل  تتةةةةةوغه دولةةةةةة أو 

دل علةةةةى الىلةةةةور اآلاث  لملعاهةةةةدة ال  ر القانونيةةةةة الةةةة  تنشةةةةدها اجلهةةةةة  حيةةةةُ
  1951 مةن مناةوق الىلتةوى التةادرة يف عةام   املعرتضة. ويتبني هةذا أيضةا  

__________ 
  (1096 ) 2, chap. XXI.Ibid. 1958أيلول/ ةةةةبتمرب  9يةةةا  )تريةةةخ التوق ،

 14، وتريةةةةةةخ التتةةةةةةةديق  1959تشةةةةةةرين الثةةةةةةان/نوفمرب  6وتريةةةةةةخ االعةةةةةةرتاض  
 (.1960آذار/مارس 

  (1097 ) 19, chap. VI.Ibid.   وتريةةخ 1989أاير/مةةايو  22)تريةةخ التوقيةا ،
تشةةةةةرين  25، وتريةةةةةخ التتةةةةةديق  1989كةةةةةانون األول/ديسةةةةةمرب   27االعةةةةةرتاض  
 (.1995األول/أكتوبر 

  (1098 ) (footnote General … -Summary of Practice of the Secretary

75 above), para. 214. 
  (1099 ) vention and Reservations to the Convention on the Pre

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 30, 

opinion on Question III. 
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االعةةةةرتاض  ال مي ةةةةن أن ي ةةةةون لةةةةه األثةةةةر  الةةةةذ  يةةةةنز علةةةةى أن هةةةةذا  
مةةةن    عنةةةد التتةةةديق“  ول إال القةةةانون املوضةةةح يف الةةةرد علةةةى السةةةؤال األ 

. فةةةاألثر القةةةةانون احملتمةةةةل  ( 1100) املنظمةةةة الةةةة  لةةةةاغته  جانةةةب الدولةةةةة أو 
أن تتبح طرفا  يف املعاهدة  منظمة دولية قبل   العرتاض تتوغه دولة أو 

االنضةةةةةةةمام إليهةةةةةةةا   عنةةةةةةةد التتةةةةةةةديق علةةةةةةةى املعاهةةةةةةةدة أو  يتحقةةةةةةةق إال  ال 
الشةة ل الرمسةة (    املوافقةة عليهةةا )إذا كةان األمةةر يتعلةق مبعاهةةدة تتخةذ  أو 
ط(. وهةةةذا   أو  التوقيةةةا عليهةةةا )إذا تعلةةةق األمةةةر لتىلةةةاق ذ  رةةة ل مبسةةةَّ
نهةةةةةةةا  مينةةةةةةةا مةةةةةةةن ولةةةةةةةف هةةةةةةةذه اإلعةةةةةةة انت أبهنةةةةةةةا اعرتاضةةةةةةةات، ل   ال 

 معلقة على ررط“، مبعه أن آاثرها القانونيةة مرهونةة    مشروطة“ أو 
 االلتزام.  بىلعل حمدد  التعبأ عن املوافقة النهائية على 

 ضات يصووة مشرتتة رتااال  وغ 2-6-4
منظاةةةةات ةوليةةةةة يف  ةةةةوغ  ال يةةةةؤثر اشةةةةرتاك  ةةةةدة ةول او 

 اال رتاأ  لى الطايع االنفراةي لذلك اال رتاأ.
 التعليق 

علةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةةن أن االعةةةةةةةةةرتاض هةةةةةةةةةو إعةةةةةةةةة ن انىلةةةةةةةةةراد ،   ( 1) 
متامةا    ، فإنةه مةن املم ةن 1-6-2للتعريف الوارد يف املبدأ التوجيه    وفقا  

االعةةرتاض.    أو عةةدة منظمةةات دوليةةة يف لةةوغ أن تشةةرتك عةةدة دول و/ 
 واملمار ة يف هذا اجملال غأ را خة، ول نها ليست معدومة.  

ويف إطةةةةةةار املنظمةةةةةةات اإلقليميةةةةةةة، وحتديةةةةةةدا  دا ةةةةةةل جملةةةةةةس  (2)
أورول، تسةةعى الةةدول األعضةةاء إىل تنسةةيق ردود أفعاهلةةا واعرتاضةةاهتا 

الةرغم مةن  التوفيق بينها قدر اإلم ةان. وعلةىعلى التحىلظات وإىل 
تتةةةةوغ اعرتاضةةةةاهتا بتةةةةورة منىلةةةةردة، فإهنةةةةا تةةةةزال  أن هةةةةذه الةةةةدول ال

تتشةةةةةةةاور فيمةةةةةةةا بينهةةةةةةةا لةةةةةةةيس فقةةةةةةةط بشةةةةةةةأن مةةةةةةةدى م ءمةةةةةةةة لةةةةةةةوغ 
. (1101)االعرتاضةةةات، ول ةةةن أيضةةةا  بشةةةأن لةةةيغة هةةةذه االعرتاضةةةات

ومةةةن الناحيةةةة الىلنيةةةة، تظةةةل هةةةذه االعرتاضةةةات مةةةا ذلةةةك إعةةة انت 
  تقدمها.دية من جانب كل دولة من الدول ال انىلرا
ول ةةةن مي ةةةن اإلرةةةارة أيضةةةا  إىل حةةةاالت قامةةةت فيهةةةا دول  (3)

ومنظمةةةات دوليةةةة بتةةةوغ اعرتاضةةةات بتةةةورة مشةةةرتكة للىلعةةةل. فقةةةد 
اعرتضةةةةةت اجلماعةةةةةة األوروبيةةةةةة ودوهلةةةةةا األعضةةةةةاء التسةةةةةا )يف ذلةةةةةك 
 احلني(، يف نىلس التك، على  اإلع انت“ الة  لةاغتها بلغةاراي

مةةةةةن  52مةةةةةن املةةةةةادة  3شةةةةةأن الىلقةةةةةرة ومجهوريةةةةةة أملانيةةةةةا الدميقراطيةةةةةة ب
االتىلاقيةةةة اجلمركيةةةة املتعلقةةةة للنقةةةل الةةةدويل للبضةةةائا مبقتضةةةى دفةةةاتر 

، وهةة  1975تشةةرين الثةةان/نوفمرب  14النقةةل الةةدويل الةةرب ، املؤر ةةة 
االقتتةةةادية أبن تتةةةبح  الىلقةةةرة الةةة  تسةةةمح ل حتةةةادات اجلمركيةةةة أو

__________ 
  (1100 ) Ibid.. 
ى  ةةةبيل املثةةةال، اعرتاضةةةات بعةةةز الةةةدول األعضةةةةاء يف انظةةةر، علةةة  ( 1101)  

جملةةس أورول بشةةأن االتىلاقيةةة الدوليةةة لقمةةا اهلجمةةات اإلرهابيةةة للقنابةةل لعةةةام 
1997  Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XVIII.9، 
 .ibid., chap) 1999بشةةأن االتىلاقيةةة الدوليةةة لقمةةا متويةةل اإلرهةةاب لعةةام  أو

XVIII.11.) 

ز االعرتاضةةات ولةةاغت اجلماعةةة األوروبيةةة أيضةةا  بعةة  .(1102)أطرافةةا  
 .(1103)ادية األوروبية والدول األعضاء فيها“ ل م اجلماعة االقتت

يعيةةةةب ارةةةةرتاك عةةةةدة دول   وبةةةةدا للجنةةةةة أنةةةةه لةةةةيس هنةةةةاك مةةةةا  ( 4) 
يوجةةد  ةةبب واضةةح مينعهةةا   منظمةةات دوليةةة يف لةةوغ اعةةرتاض  ال  أو 

رةك أن تقةوم     من أن تشةرتك يف القيةام بشة ء تسةتايا كةل منهةا بة 
ة  الشةةروط. وهةةذه املرونةةة ضةةرورية، وخبالةة بةةه بشةة ل مسةةتقل وبةةنىلس  

ألنةةه مةةا تزايةةد األ ةةواق املشةةرتكة واالحتةةادات اجلمركيةةة واالقتتةةادية،  
اإلعةةةة انت   يةةةةرجَّح أن تتزايةةةةد السةةةةوابق الةةةة  تنشةةةةئها االعرتاضةةةةات أو 

قا ةةم  أن هةةذه املؤ سةةات تت  التىلسةةأية املشةةرتكة املشةةار إليهةةا آنىلةةا ، مبةةا 
ا الدول األعضاء فيهةا؛ وماالبةة  يف كثأ من األحيان ا تتالات م 

الدول للتتةرف بشة ل مسةتقل عةن املؤ سةة الة  تنتمة  إليهةا  هذه 
يوجةةد للتةةايل مةةن الناحيةةة    ةةيناو  علةةى قةةدر كبةةأ مةةن التتةةنوا. وال 

يةةةؤثر   مينةةةا لةةةوغ اعةةةرتاض بتةةةورة مشةةةرتكة. غةةةأ أن هةةةذا ال  الىلنيةةةة مةةةا 
 با االنىلراد  ل عرتاض. مالقا  على الاا 

 اضاتال رت شك  ا 2-6-5
 جيب ان يصاغ اال رتاأ تتايةا. 

 التعليق 
  1969مةن اتىلةاقي  فيينةا لعةام     23مةن املةادة    1مبوجب الىلقرة   (1)
، فإن االعرتاض  جيب أن هيتاغ  ه...  كتابة ، وأن يبلةَّن إىل  1986و 

الدول األ ةرى هواملنظمةات  الدول املتعاقدة هواملنظمات املتعاقدة  وإىل  
 “. ال  حيق هلا أن تتبح أطرافا  يف املعاهدة الدولية األ رى  

، فةةإن رةةرط تقةةدمي  ( 1104) وكمةةا هةةو احلةةال للنسةةبة للتحىلظةةات  (2)
ي ةةةةن قةةةةط موضةةةةا رةةةةك يف أثنةةةةاء   االعرتاضةةةةات يف رةةةة ل كتةةةةايب ل 

يف أثنةةةةةاء مةةةةةؤمترات األمةةةةةم   املناقشةةةةةات الةةةةة  جةةةةةرت دا ةةةةةل اللجنةةةةةة أو 
يهيا . فةةالتقرير  املتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات، وقةةد طةُةرح لعتبةةاره أمةةرا  بةةد 

األول عةةن قةةانون املعاهةةدات للسةةأ وىلةةر  والةةدوك، وهةةو أول مقةةرر  
)أ(  2رد أح امةةا  ل عرتاضةةات، قةةد نةةز للىلعةةل يف الىلقةةرة   ةةاص يىلةة 

علةةةةى أن  يتةةةةاغ االعةةةةرتاض علةةةةى الةةةةتحىلظ    19مةةةةن مشةةةةروع املةةةةادة  
.  ( 1106) ، دون أن يثأ هةذا الشةرط الشة ل  أ  تعليقةات ( 1105) كتابة “ 

__________ 
  (1102 ) 16, chap. XI.A.Ibid.. 
انظةةر، علةةى  ةةبيل املثةةال، االعةةرتاض علةةى اإلعةة ن التةةادر عةةن احتةةةاد   ( 1103)  

 Multilateral   1986اجلمهورايت االررتاكية السوفياتية بشأن اتىلاقية جتةارة القمةح،  

Treaties … (footnote 37 above), chap. XIX.28 (a) ،    واالعةرتاض املاةابق علةى
التادر عن احتاد اجلمهةورايت االرةرتاكية السةوفياتية بشةأن االتىلةاق الةدويل    اإلع ن 

(. ويف السةةةياق نىلسةةةه، انظةةةر  ibid., chap. XIX.26)   1983لأل شةةةاب املداريةةةة،  
يف إطةةار جملةةس أورول فيمةةا خيةةز التحىلظةةات علةةى    2002املمار ةةة املتبعةةة منةةذ عةةام  

 ( أع ه(. 2لقة مب افحة اإلرهاب )الىلقرة ) االتىلاقيات املتع 
 )ر ل التحىلظات( والتعليق عليه. 1-1-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1104)  
 .62 ، ص .1Addو   .144/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة  1962حولية   ( 1105)  
( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى مشةةةةةروع 22، الىلقةةةةةرة )68 املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، ص ( 1106)  

)املرجةا  17ة ال  ت تىل  إبحالة القارئ إىل التعليق على مشةروع املةاد 19 املادة
 ((.11، الىلقرة )66 نىلسه، ص
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عةةةةدي ت جذريةةةةة علةةةةى  املقةةةةرر ا ةةةةاص أد ةةةةل ت وعلةةةةى الةةةةرغم مةةةةن أن  
 ومتةةةان واقرتحتةةةا  األح ةةةام اإلجرائيةةةة مراعةةةاة مل حظةةةات لةةةاغتها ح 

، فةةةةإن رةةةةرط  ( 1107) مةةةةا“  فيهةةةةا  تبسةةةةيط األح ةةةةام اإلجرائيةةةةة إىل حةةةةد 
 تقدمي االعرتاضات كتابة  ظل يُذكر لراحة  

الةة  اعتمةةدهتا اللجنةةة يف القةةراءة  19مةةن املةةادة  5يف الىلقةةرة  - 
(   يتةةاغ االعةةرتاض علةةى الةةتحىلظ كتابةةة  ويةةتم 1962ام األوىل )عةة 

 ؛(1108)اإل اار به“
الةةة  اقرتحهةةةا املقةةةرر ا ةةةاص يف  20مةةةن املةةةادة  5 يف الىلقةةةرة - 

(   جيةةةةةب أن ي ةةةةةون االعةةةةةرتاض علةةةةةى 1965تقريةةةةةره الرابةةةةةا )عةةةةةام 
 ؛(1109)التحىلظ كتابة “

الةة  اعتمةةدهتا اللجنةةة يف القةةراءة  20مةةن املةةادة  1يف الىلقةةرة  - 
(   يتةةةاغ الةةةتحىلظ والقبةةةول التةةةريح للةةةتحىلظ 1965نيةةةة )عةةةام الثا

ن إىل الةةةةةةةدول املتعاقةةةةةةةدة واالعةةةةةةةرتاض علةةةةةةةى  الةةةةةةةتحىلظ كتابةةةةةةةة ، ويبلةةةةةةةَّ
 ؛(1110)األ رى“

للتيغة ال  اعتمدهتا هبا اللجنةة  18من املادة  1يف الىلقرة  - 
   يتةاغ الةتحىلظ والقبةول التةريح 1966يف هناية املاةاف يف عةام 
لى الةتحىلظ كتابةة ، ويبلةَّن إىل الةدول األ ةرى للتحىلظ واالعرتاض ع

 .(1111)تتبح أطرافا  يف املعاهدة“حيق هلا أن ال  
ول ي ن الش ل ال تايب أيضا  موضا رك يف مةؤمتر األمةم املتحةدة 

. بةةةل علةةةى الع ةةةس، لقةةةد 1969-1968لقةةةانون املعاهةةةدات لعةةةام  
رط يتعلةق لحل ةم املعةين رة  تضمنت مجيا التعةدي ت املقرتحةة فيمةا

 .(1112)الش ل ال تايب
رةةك. فةةالواقا  بةة والشةة ل ال تةةايب ل عرتاضةةات ضةةرور   (3)

أن اإل اةةةار، وهةةةو رةةةرط إجرائةةة  آ ةةةر يسةةةر  علةةةى االعرتاضةةةات 
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا(، يتالةةب وثيقةةة  23مةةن املةةادة  1)مبوجةةب الىلقةةرة 

تسةجيله لةدى  مي ن إيداعةه أو م توبة؛ فالب غ الشىلو  احملز ال
__________ 

يُقتةةد بةةذلك ح ومتةةا السةةويد والةةدامنرك. انظةةر التقريةةر الرابةةا عةةن  ( 1107)  
، اجمللةةةةد 1965حوليةةةةة قةةةةانون املعاهةةةةدات الةةةةذ  أعةةةةده السةةةةأ وىلةةةةر  والةةةةدوك، 

 .13، الىلقرة 53، وص 47و 46 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الثان، الوثيقة 
 .176 ، ص/5209Aالثان، الوثيقة  ، اجمللد1962حولية  ( 1108)  
 .53 ، ص .1Add-2و   .177/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة  1965حولية   ( 1109)  
 . 162 ، ص/6009Aاملرجا نىلسه، الوثيقة  ( 1110)  
 .208 ، ص/1Rev./6309A، اجمللد الثان، الوثيقة 1966حولية  ( 1111)  
حىلظ وقبةول  انظر التعديل الذ  قدمتةه إ ةبانيا   جيةب أن يتةاغ الةت  ( 1112)  

ن علةةةى النحةةةو الواجةةةب، مةةةةن   الةةةتحىلظ واالعةةةرتاض علةةةى الةةةتحىلظ كتابةةةةة  وأن يبلةةةَّ
الة  اعرتضةت عليةه، إىل   ال  قبلةت الةتحىلظ أو  جانب اجلهة املقدمة للتحىلظ أو 

رافةةةا  فيهةةةا“   الةةة  حيةةةق هلةةةا أن تتةةةبح أط  الةةةدول األ ةةةرى األطةةةراف يف املعاهةةةدة أو 
A/CONF.39/C.1/L.149, Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 138 . 

إر ةةاله إىل الةةدول األ ةةرى املعنيةةة. وفضةة   عةةن  ، والوديةةا املعاهةةدة
اعتبةةارات اليقةةني القةةانون تةةربر األ ةةذ للشةة ل ال تةةايب  ذلةةك، فةةإن

يغيةةب عةةن األذهةةان أن االعةةرتاض  وتسةةتلزمه. وينبغةة  يف الواقةةا أال
دل آاثرا  قانونيةةةةة هامةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق بجيةةةةة الةةةةتحىلظ  مي ةةةةن أن حيةةةةُ

الدولةةة املتحىلظةةة والدولةةة الةة   ووجةةوب تابيةةق أح ةةام املعاهةةدة بةةني
مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا(  21املةةةةادة مةةةةن  3لةةةةاغت االعةةةةرتاض )الىلقةةةةرة 

(. 20مةن املةادة  4خيةز د ةول املعاهةدة حيةز النىلةاذ )الىلقةرة  وفيما
وعةة وة علةةى ذلةةك، يُسةةقط االعةةرتاض افةةرتاض القبةةول النارةةئ عةةن 

 تةةايب مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا، وي ةةون الشةة ل ال 20مةةن املةةادة  5الىلقةةرة 
فعةةةة    ذا كانةةةةت الدولةةةةة قةةةةد أعربةةةةتإ دليةةةةل إثبةةةةات هامةةةةا  لتقريةةةةر مةةةةا

اعرتاضةةها علةةى الةةتحىلظ  ةة ل املهلةةة الزمنيةةة احملةةددة يف ذلةةك  عةةن
إذا كةةةةةةةةان جيةةةةةةةةب، يف احلالةةةةةةةةة الع سةةةةةةةةية، اعتبارهةةةةةةةةا  احل ةةةةةةةةم أو مةةةةةةةةا

 التحىلظ. قبلت قد
للتةةايل ل تنسةةا  ارةةرتاط    5-6-2وي تىلةة  املبةةدأ التةةوجيه    ( 4) 

مةةن    1بدايةةة الىلقةةرة   تةةايب ل عرتاضةةات املنتةةوص عليةةه يف  الشةة ل ال 
  1-1-2من اتىلاقي  فيينا، ويشة ل نظةأا  للمبةدأ التةوجيه    23املادة 

 املتعلق للش ل ال تايب للتحىلظات. 
احلةةةق يف معاوضةةةة يةةةدء نفةةةا  املعاهةةةدة يف العالقةةةة مةةةع  2-6-6

  احب التحفع
 رتاضةةاا  لةةى للانظاةةة الدوليةةة الةة  تصةةوغ ا جيةةوز للدولةةة او 

املعاهةةدة يينهةةا ويةة  فةةا  حتفةةع مةةر التحفظةةات ان تعةةاوأ يةةدء ن
  احب التحفع.

 التعليق 
إن احلةةةق يف لةةةوغ االعرتاضةةةات بتةةةرف النظةةةر عةةةن جةةةواز  (1)

عدم جواز( التحىلظ، وهةو احلةق الةذ  ي ر ةه املبةدأ التةوجيه   )أو
، يشمل أيضا  حةق معارضةة بةدء نىلةاذ املعاهةدة بةني الدولةة 2-6-2
، مةةن ملنظمةة الدوليةةة املتحىلظةةة، مةةن جهةة، ولةةاحب االعةةرتاضا أو

)ب( مةةن املةةادة 4جهةةة أ ةةرى. وُتسةةتمد هةةذه اإلم انيةةة مةةن الىلقةةرة 
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا اللتةةةني حتةةةددان  21مةةةن املةةةادة  3ومةةةن الىلقةةةرة  20

 آاثر االعرتاض.
)ب( مةةةن 4 ةةةيما الىلقةةةرة  وقةةةد جةةةاءت هةةةذه األح ةةةام، وال (2)

، بعةد اةاض عسةأ. فمقةررو 1969فيينةا لعةام مةن اتىلاقيةة  20املادة 
اللجنةةة ا الةةون األوائةةل، وقةةد كةةانوا أنتةةارا  أقةةوايء لنظةةام اإلمجةةاع، 

  (1113)يهتمةةةوا كثةةةأا  لالعرتاضةةةات الةةة  رأوا أن آاثرهةةةا آليةةةة حمضةةةة ل
لقد بدا هلم أن من البديه  أن مينا االعرتاض الدولة املتحىلظةة مةن 

. وكان السأ وىلةر  والةدوك، رغةم (1114)أن تتبح طرفا  يف املعاهدة
__________ 

 .1-3-4انظر التعليق على املبدأ التوجيه   ( 1113)  
  (1114 ) (footnote 28 above), Introduction au droit des traités Reuter, 

p. 73, para. 132. 
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، علةةةى حنةةةو 1962ه للنظةةةام املةةةرن، مؤيةةةدا  هلةةةذا الةةةرأ  يف عةةةام احنيةةةاز 
الةةةذ  قدمةةةه يف  19)و( مةةةن مشةةةروع املةةةادة 4يتجلةةةى يف الىلقةةةرة  مةةةا

تقريةةره األول عةةن قةةانون املعاهةةدات   متنةةا االعرتاضةةات بةةدء نىلةةاذ 
 .(1115)املعاهدة بني الدولة املعرتضة والدولة املتحىلظة“

، (1117)يهم املقةرر ا ةاص، مبةن فة (1116)بيد أن أعضاء اللجنةة (3)
ختلوا يف هناية األمر عن هذا النهج القاطا وتبنوا قرينة بسياة، بغية 
زايدة مواءمة ليغة هذا احل م ما فتوى حم مة العدل الدولية لعام 

 يل   ال  رأت فيها ما 1951
توافةةق عليةةه، فةةإن ذلةةك  ملةةا كةةان مةةن غةةأ اجلةةائز إلةةزام أ  دولةةة بةةتحىلظ ل 

لة تعةرتض علةى حتىلةظ مةن التحىلظةات، بنةاء  علةى يستتبا للضرورة أن ل ل دو 
تقييمهةةا ا ةةاص يف حةةدود معيةةار املوضةةوع والغةةرض املنتةةوص عليةةه أعةة ه، أن 

 .(1118)* الدولة املتحىلظة طرفا  يف االتىلاقيةتعترب ال تعترب أو

ء اللجنةةةةة قرينةةةةة  والتزامةةةةا  هبةةةةذا املوقةةةةف بةةةةذافأه، اعتمةةةةد أعضةةةةا  (4)
ملعاهةةةدة بةةةني الدولةةةة املتحىلظةةةة والدولةةةة  بسةةةياة مؤيةةةدة لعةةةدم بةةةدء نىلةةةاذ ا 

الوقةةت نىلسةةه جعلةةوا، يف بدايةةة األمةةر، إم انيةةة   لةةاحبة االعةةرتاض، ويف 
معارضةةةة بةةةدء النىلةةةاذ تقتتةةةر علةةةى احلةةةاالت الةةة  خيةةةالف فيهةةةا الةةةتحىلظ  

  )ب( من مشةروع 2. وكانت الىلقرة  ( 1119) هدة والغرض منها موضوع املعا 
 يل    املعتمدة يف القراءة األوىل تنز للتايل على ما   20املادة  
حيةةةول االعةةةرتاض علةةةةى الةةةتحىلظ مةةةةن جانةةةب دولةةةة تعتةةةةربه منافيةةةا  ملوضةةةةوع  

املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا دون بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة بةةةني الدولةةةة املعرتضةةةة والدولةةةة 
 .(1120)ل تعرب الدولة املعرتضة عن نية االىلة لذلك املتحىلظة، ما

ومةةةةا الىلتةةةةل بةةةةني إم انيةةةةة االعةةةةرتاض ومعيةةةةار التوافةةةةق مةةةةا  (5)
، يتةةبح حةةق الدولةةة لةةةاحبة (1121)موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةةا

االعةةةرتاض يف معارضةةةة بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة يف ع قاهتةةةا مةةةا الدولةةةة 
جيةةوز للتةةايل للدولةةة لةةاحبة لةةاحبة الةةتحىلظ حقةةا  غةةأ مشةةروط. و 

نها وبني الدولةة لةاحبة االعرتاض أن تستبعد أ  ع قة تعاهدية بي

__________ 
 .62 ، ص .1Addو   .144/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة  1962حولية   ( 1115)  
السةةةةةةةيد تةةةةةةةةون ني )املرجةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةه،  انظةةةةةةةر، علةةةةةةةةى وجةةةةةةةةه ا تةةةةةةةةوص،   ( 1116)  

،  162و   161 ، ص 654، واجللسةةةةة  26، الىلقةةةةرة  156 ، ص 653األول، اجللسةةةةة   اجمللةةةةد 
(  30، الىلقةةرة  157و   156 ، ص 653( والسةةيد روزيةن )املرجةةا نىلسةه، اجللسةةة  11الىلقةرة  

( والسةةةيد د   48، الىلقةةةرة  158 س د  أريشةةةاغا )املرجةةةا نىلسةةةه، ص ي والسةةةيد  يمينةةة 
( والسةةةيد اي ةةةني )املرجةةةا نىلسةةةه، اجللسةةةة  66 ، الىلقةةةرة 160 نىلسةةةه، ص لةةةوان )املرجةةةا  

 .( 6 ، الىلقرة 161 ، ص 654
 .29و 17، الىلقرتن 163و 162 املرجا نىلسه، ص ( 1117)  
  (1118 ) ntion on the Prevention and Reservations to the Conve

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 26. 
 أع ه. 2-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  4انظر الىلقرة ) ( 1119)  
وانظر أيضا  ؛  176 ، ص/5209A، اجمللد الثان، الوثيقة  1962 حولية ( 1120)  

 (.من التعليق (23)الىلقرة ) 181 املرجا نىلسه، ص
( مةن 7( إىل )5انظر يف هذا الشأن الشةرح الةوارد يف الىلقةرات مةن ) ( 1121)  

 أع ه. 2-6-2التعليق على املبدأ التوجيه  

ة الةةةة  الةةةةتحىلظ أل   ةةةةبب مةةةةن األ ةةةةباب. وقةةةةد ذهبةةةةت التةةةةياغ
اعتمدهتا اللجنة يف هنايةة املاةاف إىل حةد جعةل هةذا األثةر تلقائيةا   
ل  إن االعةةرتاض )أاي  كةةان  ةةببه( حيةةول دون بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة، مةةا

 . وقد ُع  س اجتةاه هةذه القرينةة يف(1122)تعرب الدولة عن نية االىلة
ن املعاهدات، بعد مناقشات حامية، أثناء مؤمتر األمم املتحدة لقانو 

لتةةةا  بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة بةةةني الدولةةةة لةةةاحبة االعةةةرتاض والدولةةةة 
 .(1123)املتحىلظة

ن ومةةا أن هةةذا الةةنهج اجلديةةد قةةد يبةةدو قةةاب   ل نتقةةاد، فةةإ (6)
يغأ من حقيقة أن لاحب االعرتاض يظل حرا  يف معارضة  هذا ال

عاهةةةةدة حيةةةةز النىلةةةةاذ يف ع قاتةةةةه مةةةةا لةةةةاحب الةةةةتحىلظ. د ةةةةول امل
يتالةةب  ةةوى إلةةدار إعةة ن لةةريح هبةةذا  وع ةةس اجتةةاه القرينةةة ال

املعه من جانب لاحب االعةرتاض، وهةو حيةتىلظ مةا ذلةك مبالةق 
 إىل إلدار هذا اإلع ن.يتعلق لأل باب ال  تدفعه  احلرية فيما

هشة أن الدول وعلى مستوى ممار ة الدول، فمن املثأ للد (7)
متنةا بةدء نىلةاذ  ة أن اعرتاضةاهتا الُتظهر حرلا  على أن تعلن لراح

املعاهةةةدة يف ع قاهتةةةةا مةةةا الدولةةةةة املتحىلظةةةة، يف حةةةةني أنةةةه مبوجةةةةب 
ينةةةا، مةةةن اتىلةةةاقي  في 20)ب( مةةةن املةةةادة 4القرينةةةة الةةةواردة يف الىلقةةةرة 

يتعلةةةةق لالعةةةةرتاض علةةةةى حتىلةةةةظ  ت ةةةةون هةةةةذه النتيجةةةةة تلقائيةةةةة فيمةةةةا
__________ 

الةذ  اعُتمةد يف القةراءة  17)ب( من مشةروع املةادة 4كانت الىلقرة  ( 1122)  
حيةةةول االعةةةرتاض الةةةذ  تبديةةةه بشةةةأن حتىلةةةظ مةةةن يلةةة     الثانيةةةة تةةةنز علةةةى مةةةا

دولةةة متعاقةةدة أ ةةرى دون بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة بةةني الدولةةة املعرتضةةة التحىلظةةات 
تقريةر اللجنةةة “ )تعةرب الدولةة املعرتضةة عةن نيةة االىلةة ل املتحىلظةة، مةاوالدولةة 

، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةةعةةةةةةن أعمةةةةةةال دورهتةةةةةةا الثامنةةةةةةة عشةةةةةةرة، 
A/6309/Rev.1202 ، ص.) 

 أثناء مناقشة مشةاريا املةواد املعتمةدة  كانت املسألة قد أثأت للىلعل يف  ( 1123)  
ء جلنةةةةة القةةةةانون الةةةةدويل ومةةةةن جانةةةةب وفةةةةد   يف القةةةةراءة األوىل مةةةةن جانةةةةب أعضةةةةا 

تشي و ةةةلوفاكيا ورومانيةةةا دا ةةةل اللجنةةةة الساد ةةةة )انظةةةر التقريةةةر الرابةةةا عةةةن قةةةانون  
، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةةة  1965 حوليةةةة وىلةةر  والةةدوك،  الةةذ  أعةةده السةةةأ  املعاهةةدات  

A/CN.4/177   وAdd.1-2 وكةةان بعةةز أعضةةاء جلنةةة القةةانون الةةدويل  49و   48 ، ص .)
قةةد دافعةةوا عةةن ف ةةرة أن يُع ةةس اجتةةاه القرينةةة )السةةيد تةةون ني )املرجةةا نىلسةةه، اجمللةةد  

( والسةةيد الكةةس )املرجةةا نىلسةةه، اجللسةةة  39، الىلقةةرة  167 ، ص 799األول، اجللسةةة  
دمت هبةةةةةذا الشةةةةةأن مةةةةةن  ((. غةةةةةأ أن املقرتحةةةةةات الةةةةة   62، الىلقةةةةةرة  268 ، ص 813 قةةةةةُ

 A/CONF.39/C.1/L.85, in Official Records of theتشي و ةةلوفاكيا ) جانةب  
United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 
Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (see footnote 54 above), p. 135  )

اجلمهةةةورايت  ( واحتةةةاد  .A/CONF.39/C.1/L.94, ibidواجلمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية ) 
( قةد رفضةها املةؤمتر  A/CONF.39/C.1/L.115, ibid., p. 133االرةرتاكية السةوفياتية ) 

 Official Records of the United Nations Conference on the Law)   1968 يف عام 
of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 25th 

meeting, p. 135, paras. 35 et seq. ر  تعةةديل يف هةةذا االجتةةاه إال  (. ول يف   جيةةُ
حةةةةةةني اعُتمةةةةةةد يف هنايةةةةةةة األمةةةةةةر تعةةةةةةديل  ةةةةةةوفيايت جديةةةةةةد هبةةةةةةذا املعةةةةةةه    1969 عةةةةةةام 
 (A/CONF.39/L.3, in Official Records of the United Nations Conference on 

the Law of Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 
(footnote 54 above), pp. 265–266  لوت ، ما امتنةاع    21لوت  مقابل    49( أبغلبية

 Official Records of the United Nations Conferenceوفةدا  عةن التتةويت )   30
on the Law of Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) 

(footnote 332 above), 10th plenary meeting, p. 35, para. 79 ). 
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ترتبط إط قةا   . وع وة على ذلك، فإن هذه املمار ة ال(1124)جائز
أن الدول تتةدر اعرتاضةات ذات أثةر  للباعث على االعرتاض، مبا

أدىن )موضةةحة  لةةراحة أن املعاهةةدة  ةةيبدأ نىلاذهةةا يف ع قاهتةةا مةةا 
يتعلةةق للتحىلظةات الة  تعتربهةا منافيةةة  فيمةا الدولةة املتحىلظةة( حةى

. بيةةد أنةةه توجةةد بعةةز األمثلةةة (1125)هةةاملوضةةوع املعاهةةدة والغةةرض من
علةةى اعرتاضةةات تعلةةن فيهةةا الةةدول لةةراحة أن اعرتاضةةها مينةةا بةةدء 

. وهةةةةةةةذه (1126)نىلةةةةةةاذ املعاهةةةةةةدة يف ع قاهتةةةةةةا مةةةةةةةا الدولةةةةةةة املتحىلظةةةةةةة
، ُتظهر أن ل تااعة الدول إلدار هذه (1127)احلاالت، رغم ندرهتا
 بذلك فع  .  يرتاءى هلا، وأهنا تقوم االعرتاضات كما

__________ 
فيما يتعلةق للتحىلظةات غةأ التةحيحة، انظةر املبةدأين التةوجيهيني  ( 1124)  
 .3-5-4و 4-5-2
انظر اعرتاضات بلجي ا على حتىلظات متر وكمبوداي على اتىلاقية  ( 1125)  

  ,Multilateral Treaties … (footnote 37 above)للع قات الدبلوما ية )فيينا  
chap. III.3اعرتاضات مجهورية أملانيا االحتادية على عدة حتىلظات بشةأن  (، أو

(. ومةا ذلةك، ينبغةة  اإلرةارة إىل أنةه رغةم اعتبةار أملانيةةا .ibidاالتىلاقيةة نىلسةها )
التىلاقيةةةةةة“، فةةةةةإن احل ومةةةةةة مجيةةةةةا التحىلظةةةةةات املةةةةةذكورة  منافيةةةةةة لةةةةةنز وروح ا
قةةةط أهنةةةا ال متنةةةا بةةةدء نىلةةةاذ األملانيةةةة قةةةد أعلنةةةت للنسةةةبة لةةةبعز االعرتاضةةةات ف

املعاهةةةدة بةةةني أملانيةةةا والةةةدول املتحىلظةةةة، دون أن تتخةةةذ موقىلةةةا  بشةةةأن احلةةةاالت 
األ ةةةةةةرى. ومي ةةةةةةن العثةةةةةةور علةةةةةةى العديةةةةةةد مةةةةةةن األمثلةةةةةةة يف االعرتاضةةةةةةات علةةةةةةى 

 ةاص لحلقةوق املدنيةة والسيا ةية، وخبالةة التحىلظات املتعلقة للعهد الدويل ا
 6 ىلةظ الةوالايت املتحةدة األمري يةة علةى املةادة االعرتاضات الة  لةيغت بشةأن حت 

إ ةةةبانيا وإيااليةةةا والربتغةةةال وبلجي ةةةا والةةةدامنرك والسةةةويد  مةةةن العهةةةد مةةةن جانةةةب 
الةدول (. فقةد اعتةربت هةذه ibid., chap. IV.4)وفرنسا وفنلنةدا والنةرويج وهولنةدا  

مجيعهةةا أن الةةتحىلظ يتنةةا  مةةا موضةةوع العهةةد والغةةرض منةةه، ل نهةةا ل تعةةرتض 
بةةدء نىلةةاذه يف ع قاهتةةا مةةا الةةوالايت املتحةةدة. وكانةةت أملانيةةا هةة  الدولةةة  علةةى

الوحيةةةةدة الةةةة  التزمةةةةت التةةةةمت بشةةةةأن مسةةةةألة بةةةةدء نىلةةةةاذ العهةةةةد للةةةةرغم مةةةةن 
تقتتةةةةةةر علةةةةةةى (. غةةةةةةأ أن هةةةةةةذه الظةةةةةةاهرة ال .ibidاعرتاضةةةةةةها علةةةةةةى الةةةةةةتحىلظ )

االيةا  أملانيةا وإي معاهدات حقوق اإلنسان  انظر، على  بيل املثال، اعرتاضات 
علةةةى حتىلةةةظ فييةةةت انم علةةةى اتىلاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة مل افحةةةة  وفرنسةةةا والنمسةةةا 

 .ibid., chap) 1988االجتار غةأ املشةروع يف املخةدرات واملةؤثرات العقليةة لعةام 

VI.19يف جملةةةةس أورول بشةةةةأن التحىلظةةةةات اعرتاضةةةةات الةةةةدول األعضةةةةاء  (، أو
 ,.ibid) 1997لقنابةةل لعةةام علةةى االتىلاقيةةة الدوليةةة لقمةةا اهلجمةةات اإلرهابيةةة ل

chap. XVIII.91999علةةى االتىلاقيةةة الدوليةةة لقمةةا متويةةل اإلرهةةاب لعةةام  ( أو 
(ibid., chap. XVIII.11.) 
ة انظةةةر، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، اعرتاضةةةات إ ةةةرائيل وإيااليةةةا واململ ةةة  ( 1126)  

املتحدة على التحىلظ الذ  لاغته بوروند  بشأن اتىلاقية منا اجلرائم املرت بة 
د األرةةةخاص املتمتعةةةني بمايةةةة دوليةةةة، مبةةةن فةةةيهم املوظىلةةةون الدبلوما ةةةيون، ضةةة 

فرنسا إيااليا و (، واعرتاضات ibid., chap. XVIII.7) 1973واملعاقبة عليها لعام  
ملتعلةةةةق للنقةةةل الةةةةدويل للمةةةةواد بشةةةأن حتىلةةةةظ الةةةوالايت املتحةةةةدة علةةةةى االتىلةةةاق ا
(، ibid., chap. XI.B.22نقةل )الغذائية القابلة للتلةف ولملعةدات ا الةة هلةذا ال

واعرتاضات اململ ة املتحدة على التحىلظات السورية والىلييتنامية بشأن اتىلاقية 
نيوزيلنةةةةدا علةةةةى الةةةةتحىلظ السةةةةور  بشةةةةأن نىلةةةةس  واعرتاضةةةةات 1969فيينةةةةا لعةةةةام 
 (.ibid., chap. XXIII.1االتىلاقية )

إلعةة ن ال يعةين هةذا أن االعرتاضةات ذات األثةر األقتةى املقرتنةة ل ( 1127)  
هةةة  نةةوع مةةةن االعرتاضةةةات يف  20)ب( مةةةن املةةادة 4لىلقةةرة املنتةةوص عليةةةه يف ا

 Riquelmeذهبةةةت إليةةةه ري  لميةةةه كةةةورتدو    ةةةبيله إىل الةةةزوال، علةةةى حنةةةو مةةةا

ليةةةةةةه، فةةةةةةإن احلةةةةةةق يف لةةةةةةوغ اعرتاضةةةةةةات أل   ةةةةةةبب مةةةةةةن  ع و  ( 8) 
املنظمةة الدوليةة املعرتضةة   األ باب يعين ضمنا  أيضا  أنةه جيةوز للدولةة أو 

املنظمةةة   ة أو أن تعةةارض بريةةة بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة يف ع قاهتةةا مةةا الدولةة 
املتحىلظةة. ومةن  ، ي ةةون لتةاحب االعةرتاض هةةامش كبةأ مةن احلريةةة  

اضه من أثر على بدء نىلةاذ املعاهةدة بينةه وبةني  ي ون العرت  يف حتديد ما 
كةةل األحةةوال، ي ىليةةه ملعارضةةة بةةدء نىلةةاذ   ؛ ويف ( 1128) لةةاحب الةةتحىلظ 

املعاهةةةدة يف ع قاتةةةه مةةةا لةةةاحب الةةةتحىلظ أن يقةةةرن اعرتاضةةةه إبعةةة ن  
، من دون أن ي ون مضارا   7-6-2ملعه، وفقا  للمبدأ التوجيه   هبذا ا 

ملىلروضةةةة علةةةى ممار ةةةة هةةةذا احلةةةق يف  إىل تربيةةر قةةةراره. ويةةةرد بيةةةان القيةةةود ا 
 . ( 1129) من دليل املمار ة اجلزء املختز آلاثر التحىلظات  

،  ( 1130) 2-6-2يتعلةق لملبةدأ التةوجيه    وكما  ةبق رةرحه فيمةا  ( 9) 
، التوضةةيح  6-6-2رو، يف املبةةدأ التةةوجيه   تةةر اللجنةةة ضةةرورة ألن تةةد  ل 

  البديه  الذ  يىليد أبن حق لةاحب االعةرتاض يف معارضةة بةدء نىلةاذ 
املعاهةةةدة بينةةةه وبةةةني لةةةاحب الةةةتحىلظ جيةةةب أن ميةةةارس وفقةةةا  للشةةةروط  

 اإلجرائية املنتوص عليها يف دليل املمار ة. الش لية و 
 اإل راب  ر نية منع يدء نفا  املعاهدة 2-6-7

املنظاةةةةة الدوليةةةةة الةةةة  تصةةةةوغ  تانةةةة  لةةةةدى الدولةةةةة اوإ ا   
ة ا رتاضاا  لى حتفةع مةر التحفظةات نيةة منةع يةدء نفةا  املعاهةد

املنظاة الدولية املتحفظة، فعليها ان تعرب  يينها وي  الدولة او
حال  دم إ راهبا  نهةا، يوضوح  ر تلك النية قب  ان يبدا، يف 

 نفا  املعاهدة يينهاا.
 التعليق 

مةةةن اتىلةةةاقي   20)ب( مةةةن املةةةادة 4ا يتبةةةني مةةةن الىلقةةةرة كمةةة  (1)
أن  منظمةةةة دوليةةةة اعرتضةةةت علةةةى حتىلةةةظ مةةةا فيينةةةا، جيةةةوز لدولةةةة أو

تعةةارض د ةةول املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ بينهةةا وبةةني لةةاحب الةةتحىلظ. 
نةةةه يُشةةةرتط لةةةذلك، وفقةةةا  للىلقةةةرة نىلسةةةها، أن  تُعةةةرب الدولةةةة غةةةأ أ
النيةةة. فبعةةد إ ةةقاط املنظمةةة املعرتضةةة بتةةورة قاطعةةة“ عةةن هةةذه  أو

 
Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), p. 283 .

هةدات ألمم املتحةدة لقةانون املعاولقد قيل إن توجوه القرينة ال  أُقرت يف مؤمتر ا
)لتا  بدء نىلاذ املعاهةدة( وبعةز االعتبةارات السيا ةية مي ةن أن يىلسةرا تةردد 

 ,C. Redgwellالدول يف اللجةوء إىل االعرتاضةات ذات األثةر األقتةى )انظةر  

“Universality or integrity? Some reflections on reservations to general 

multilateral treaties”, BYBIL, vol. 64 (1993), p. 267 وانظةر مةا ذلةك .)
التىلسةةأات الةة  قةةدمتها الةةدول ردا  علةةى  ةةؤال اللجنةةة يف هةةذا الشةةأن )التقريةةر 

، اجمللةةةد الثةةةان 2006حوليةةةة احلةةةاد  عشةةةر عةةةن التحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات، 
 (.37، وخبالة الىلقرة 38-33، الىلقرات A/CN.4/574)اجلزء األول(، الوثيقة 

 والتعليق عليه. 5-3-4انظر أيضا  املبدأ التوجيه   ( 1128)  
 5-3-4و 2-4-3انظةةةةةةةةر، بوجةةةةةةةةه  ةةةةةةةةاص، املبةةةةةةةةدأين التةةةةةةةةوجيهيني  ( 1129)  

 والتعليق عليهما.
 أع ه. 2-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  12انظر الىلقرة ) ( 1130)  
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القرينة املتعلقة آباثر االعرتاض على د ول املعاهدة حيز النىلاذ بني 
تقةةةرر يف  والدولةةةة لةةاحبة االعةةرتاض علةةةى حنةةو مةةاالدولةةة املتحىلظةةة 

، جيةةةةب (1131)1969مةةةةؤمتر األمةةةةم املتحةةةةدة لقةةةةانون املعاهةةةةدات لعةةةةام 
لةبس فيةةه ملنةا د ةول املعاهةةدة حيةز النىلةةاذ  إلةدار إعة ن واضةةح ال

جيةةةب فهمةةةه مةةةن الىلقةةةرة  . وهةةةذا مةةا(1132) الع قةةات بةةةني الةةةدولتنييف
رة الةةة  يُسةةةتند مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا، وهةةة  الىلقةةة  20)ب( مةةةن املةةةادة 4

 .7-6-2بأة يف املبدأ التوجيه  إليها بتورة ك
واعةةرتاض هولنةةدا علةةى التحىلظةةات املتعلقةةة لملةةادة التا ةةةعة  (2)

اجلماعية واملعاقبة عليها يل  للتأكيد من اتىلاقية منا جرمية اإللدة 
ررط الوضوح هذا، فهو يوضةح أن  ح ومةة ممل ةة هولنةدا ه...  

 تتةةةدر، حتىلظةةا  مةةةن هةةذا القبيةةةل  لةةدرت، أوتعتةةرب أن أ  دولةةةة أ
. وأعربت فرنسا أيضةا  بوضةوح كبةأ (1133)ليست طرفا  يف االتىلاقية“

ة علةى االتىلةاق عن هذه النية إزاء حتىلظ الةوالايت املتحةدة األمري ية 
املتعلةةةةق للنقةةةةل الةةةةدويل للمةةةةواد الغذائيةةةةة القابلةةةةة للتلةةةةف ولملعةةةةدات 

ن ت ةةةةون ملزمةةةةة هبةةةةذا ا الةةةةة هلةةةةذا النقةةةةل، حيةةةةث أعلنةةةةت أهنةةةةا  لةةةة 
. (1134)االتىلةةةةةةاق يف ع قاهتةةةةةةا مةةةةةةا الةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة األمري يةةةةةةة“

ولملثل، أعلنت اململ ة املتحدة يف اعرتاضها على حتىلظ اجلمهوريةة 
تقبةل د ةول  أهنةا  ال 1969السورية علةى اتىلاقيةة فيينةا لعةام العربية 

 .(1135)“ةاالتىلاقية حيز النىلاذ بني اململ ة املتحدة و وري
قابةةةل، فةةةإن جمةةةرد تعليةةةل االعةةةرتاض أبن الةةةتحىلظ يُعتةةةرب لملو  (3)

ي ىل  ملنا د ول املعاهدة  منافيا  ملوضوع املعاهدة والغرض منها ال
ض ولةةةةاحب الةةةةتحىلظ. وهنةةةةاك حيةةةةز النىلةةةةاذ بةةةةني لةةةةاحب االعةةةةرتا
أن الةةدول  تةةدع جمةةاال  للشةةك، مبةةا ممار ةةة مسةةتقرة يف هةةذا االجتةةاه ال
اهتا بوجةود هةذا التعةارض، ول نهةا تربر يف كثأ من األحيان اعرتاضة 

متنةا د ةول املعاهةدة حيةز النىلةاذ بينهةا  توضح أن هةذه امل حظةة ال
 .(1136)وبني اجلهة لاحبة التحىلظ

أعماهلمةةا التحضةةأية أ  إرةةارة  فيينةةا والوال تعاةة  اتىلاقيتةةا  (4)
املنظمةةةةة الدوليةةةةة  مىليةةةةدة إىل التوقيةةةةت الةةةةذ  جيةةةةب علةةةةى الدولةةةةة أو

تعةةةةرب فيةةةةه بوضةةةةوح عةةةةن نيةةةةة منةةةةا د ةةةةول املقدمةةةةة ل عةةةةرتاض أن 
املعاهةةةدة حيةةةز النىلةةةاذ بينهةةةا وبةةةني اجلهةةةة املقدمةةةة للةةةتحىلظ. غةةةأ أنةةةه 

)ب( 4يف الىلقةرة  اط. فوفقا  للقرينةة الةواردةمي ن اللجوء إىل اال تنب
__________ 

 أع ه.  6-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  5انظر الىلقرة ) ( 1131)  
  (1132 ) (footnote 698 above), Gli effetti delle riserve … Baratta, See 

p. 352 ويؤكةةد املؤلةةف أنةةه  ال رةةك يف أنةةه ل ةة  يتحقةةق األثةةر املنشةةود مةةن .
القاعدة املتعلقةة لالعةرتاض املشةروط، جيةب أن يعةرب مقدمةه عةن نيتةه يف هةذا 

 ( أدانه.6الشأن“. وانظر ما ذلك الىلقرة )
  (1133 ) 1(footnote 37 above), chap. IV.eral Treaties Multilat . 
  (1134 ) 22, chap. XI.B.Ibid.( انظر أيضا  اعرتاض إيااليا .ibid..) 
  (1135 ) 1, chap. XXIII.Ibid.  انظةةر أيضةةا  اعةةرتاض اململ ةةة املتحةةدة علةةى .

 . (.ibid)حتىلظ فييت انم  
 أع ه. 1125انظر احلارية  ( 1136)  

حيةةةول االعةةةرتاض  مةةةن اتىلةةاقي  فيينةةةا والةةة  مبوجبهةةا ال 20مةةن املةةةادة 
قات التعاهديةة بةني الدولةة دون د ول املعاهدة حيز النىلاذ يف الع 

ة املنظمةةة املتحىلظةة  املنظمةةة الدوليةةة املقدمةةة ل عةةرتاض والدولةةة أو أو
ن  ةةة ف ذلةةةك، يةةةؤد  لةةةوغ اعةةةرتاض ال مةةةا يتةةةحبه هةةةذا  ل يُعلةةة 

مةةن  3اإلعة ن إىل د ةةول املعاهةةدة حيةز النىلةةاذ رهنةةا  بتابيةق الىلقةةرة 
ات بةةةني مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا بشةةةأن أثةةةر الةةةتحىلظ يف الع قةةة  21املةةةادة 

املعرتضةةةة عةةةن نيةةةة االىلةةةة املنظمةةةة  الاةةةرفني. ولةةةو أعربةةةت الدولةةةة أو
 إبلدار إع ن الحق، فإهنا بذلك تزعزع اليقني القانون. 

إذا د لةةةةت  ون علةةةةى هةةةةذا النحةةةةو إالت ةةةة  ل ةةةةن األمةةةةور ال (5)
املنظمتةةني  املعاهةةدة فعةة   حيةةز النىلةةاذ يف الع قةةات بةةني الةةدولتني أو

متةةةةةةانا اجلهةةةةةة لةةةةةةاحبة االعةةةةةةرتاض يف  وقةةةةةد الالةةةةةدوليتني املعنيتةةةةةةني. 
حةةةةدول ذلةةةةك عنةةةةد لةةةةوغها االعةةةةرتاض، ل ةةةةن املعاهةةةةدة أل ةةةةباب 

 هةةةذه احلالةةةة، رأت تةةةد ل حيةةةز النىلةةةاذ مبارةةةرة. ويف ال (1137 أ ةةةرى
يةةدعو إىل منةةا اجلهةةة املقدمةةة ل عةةرتاض  اللجنةةة أنةةه لةةيس هنةةاك مةةا

مةةةن اإلعةةةراب عةةةن نيةةةة منةةةا د ةةةول املعاهةةةدة حيةةةز النىلةةةاذ يف وقةةةت 
حةةةق؛ ويبةةةدو هةةةذا احلةةةل ضةةةروراي  بتةةةورة  الةةةة يف احلةةةاالت الةةة  ال

متض  فيها فرتة طويلة بني لةوغ االعةرتاض األويل وبةني التعبةأ عةن 
املنظمةة الدوليةة  عاهدة من جانب الدولةة أوملوافقة على االلتزام لملا

مةةةن جانةةةب اجلهةةةة لةةةاحبة االعةةةرتاض. وهلةةةذا  لةةةاحبة الةةةتحىلظ أو
 ةتبعادها إلم انيةةة تقةدمي إعةة ن يو ةةا السةبب، فةةإن اللجنةة، مةةا ا

ناةةةاق االعةةةرتاض  إىل احلةةةد األقتةةةى“ بعةةةد د ةةةول املعاهةةةدة حيةةةز 
، ىلظ واجلهةةةةةة لةةةةةاحبة االعةةةةةرتاضالنىلةةةةةاذ بةةةةةني اجلهةةةةةة لةةةةةاحبة الةةةةةتح

أوضةةحت أن نيةةة منةةا د ةةول املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ جيةةب أن تُعلةةن 
 قبةةةل أن يبةةةدأ، يف حةةةال عةةةدم هاإلعةةةراب عنهةةةا ، نىلةةةاذ املعاهةةةدة“ 

هما، دون أن تشةرتط اإلعةراب عةن نيةة معارضةة د ةول املعاهةدة بين
 حيز النىلاذ، يف مجيا األحوال، يف وقت لوغ االعرتاض. 

املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ غةةأ أن اإلعةةراب عةةن نيةةة منةةا د ةةول  (6)
عةةدم اإلعةةراب عةةن هةةذه  مةةن جانةةب اجلهةةة لةةاحبة االعةةرتاض، أو

إذا كانةت  يةد مةاخُيل أب  ر ل مةن األرة ال مبسةألة حتد النية، ال
املنظمةةةة الدوليةةةة  املعاهةةةدة تةةةد ل فعةةة   حيةةةز النىلةةةاذ بةةةني الدولةةةة أو

ألةةدرت اعرتاضةةا . فهةةذه  املنظمةةة الدوليةةة الةة  املتحىلظةةة والدولةةة أو
سةةةةةألة تتعلةةةةةق لآلاثر القانونيةةةةةة املركبةةةةةة املرتتبةةةةةة علةةةةةى حتىلةةةةةظ مةةةةةةن امل

التحىلظةةةات وعلةةةى ردود الىلعةةةل الةةة  أاثرهةةةا، وهةةة  مسةةةألة مسةةةتقلة 
 املنظمات الدولية املعنية. ئيا  عن مسألة نية الدول أوجز 
 إجراءات  وغ اال رتاضات 2-6-8

 5-1-2و 4-1-2و 3-1-2تنطبةةةةةةةق املبةةةةةةةاةئ التوجيهيةةةةةةةة  
يقتضةةيه   لةةى اال رتاضةةات، مةةع مرا ةةاة مةةا 7-1-2و 6-1-2و

 اختالف احلال.

__________ 
االنضمام، ووجةود  ت التتديق أوكاف من حاالعدم وجود عدد   ( 1137)  

 مهلة إضافية تنز عليها أح ام املعاهدة نىلسها.
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 التعليق 
ال ختتلةةةف القواعةةةد اإلجرائيةةةة املتعلقةةةة بتةةةوغ االعرتاضةةةات  (1)
.  ت فةةا  كبةةأا  عةةن اإلجةةراءات الةة  تنابةةق علةةى لةةوغ التحىلظةةاتا

دفةا جلنةة القةانون الةدويل، فيمةا يبةدو، إىل عةدم  ورمبا ي ون هذا مةا
ذه املسةةةةةائل يف أثنةةةةةاء األعمةةةةةال التحضةةةةةأية إيةةةةة ء اهتمةةةةةام كبةةةةةأ هلةةةةة 

 .1969التىلاقية فيينا لعام 
يتعلةةةةق  ومي ةةةةن بسةةةةهولة تىلسةةةةأ عةةةةدم االهتمةةةةام هةةةةذا فيمةةةةا (2)
م  الملقةةةةررين ا الةةةةني املؤيةةةةدين للنظةةةةام التقليةةةةد  لإلمجةةةةاع، أل وهةةةةُ

السةةةةةةةةةةيد بريةةةةةةةةةةةريل والسةةةةةةةةةةأ هةةةةةةةةةةةأش لوترل ةةةةةةةةةةت والسةةةةةةةةةةةأ جأالةةةةةةةةةةةد 
القبةةةول، الةةذ  يةةةدور حولةةه النظةةةام ، فبينمةةا رأوا أن (1138)فيتزمةةوريس

التقليد  لإلمجاع، جيب مناقيا  أن ي ون له إطار قانون، وخبالةة 
يعةةةةدو أن  ا أن االعةةةةرتاض، وهةةةو اليتعلةةةق بعنتةةةةره الةةةزمين، رأو  فيمةةةا

ي ةةةةون يف نظةةةةرهم رفضةةةةا  للقبةةةةول مينةةةةا حتقةةةةق اإلمجةةةةاع ومينةةةةا للتةةةةايل 
تحق النظةةر يسةة   يف التةةك، الالدولةةة املتحىلظةةة مةةن أن تتةةبح طرفةةا  

 فيه بش ل حمدَّد.
والتقرير األول للسأ وىلر  والةدوك، وهةو التقريةر الةذ  قةدم   (3)

ي ةةن أكثةةر   رتاضةةات دورا  إن ل النظةةام  املةةرن“ الةةذ  تةةؤد  فيةةه االع 
أوية فهو على األقل أكثر غموضا ، كان يتضمن مشروع مادة كام    

. ورغةةةةم  ( 1139) بشةةةةأن املسةةةةائل اإلجرائيةةةةة املرتباةةةةة بتةةةةوغ االعرتاضةةةةات 
__________ 

على الرغم من أن اقرتاحات السأ هأش لوترل ت املتعلقة للقةانون   ( 1138)  
املنشةةةود أرةةةارت إىل االعرتاضةةةات، فةةةإن املقةةةرر ا ةةةاص ل يةةةر مةةةن الضةةةرور  تبيةةةان  

  9اريا ا يةارات ا الةة لملةادة  ا. انظةر مشة اإلجراءات ال  ينبغ  اتباعها لتةوغه 
هةةةةةأش  الةةةةةذ  أعةةةةةده السةةةةةأ الةةةةةواردة يف التقريةةةةةر هاألول  عةةةةةن قةةةةةانون املعاهةةةةةدات  

،  A/CN.4/63، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة  1953حوليةةةةة    املقةةةةرر ا ةةةةاص،   لوترل ةةةةت، 
 . 92و   91 ص 
 هذا يتضمن النز التايل  19كان مشروع املادة  ( 1139)  

كتابةةةةة  مةةةةن جانةةةةب السةةةةةلاة  مةةةةا يتةةةةاغ االعةةةةرتاض علةةةةى حتىلةةةةظ )أ(-2  
مةةن جانةةب ممثةةل للدولةةة  ةةوّ ل التةة حية ال زمةةة  املختتةةة للدولةةة املعرتضةةة أو

 هلذا الغرض. 
ن االعةةةةةةرتاض إىل الدولةةةةةةة املتحىلظةةةةةةة وإىل مجيةةةةةةا الةةةةةةدول األ ةةةةةةرى   )ب(     يبلةةةةةَّ

حيق هلا أن تتبح أطرافا  فيها، وفقةا  لإلجةراءات الة   ال    األطراف يف املعاهدة أو 
 تنز عليها املعاهدة ألغراض عمليات اإلب غ هذه. قد 
إذا كانت املعاهدة ال تنز على أ  إجةراءات، ل نهةا حتةدد وديعةا   )و(  

للت وك املتعلقة لملعاهدة، يبلَّن الوديا بتقدمي االعرتاض، وي ةون عليةه القيةام 
 يل    مبا

 إحالةةةةةة نةةةةةةز االعةةةةةةرتاض إىل الدولةةةةةة املتحىلظةةةةةةة وإىل مجيةةةةةةا الةةةةةةدول ‘1’  
 أطرافا  فيها؛ال  حيق هلا أن تتبح  األ رى األطراف يف املعاهدة أو

توجيه انتباه الدولة املتحىلظة والدول األ رى املعنية إىل أية أح ةام  ‘2’  
 يف املعاهدة تتعلق لالعرتاضات على التحىلظات.

املتعةةةةددة األطةةةةراف،  يف حالةةةةة املعاهةةةةدات احملةةةةدودة األطةةةةراف أو )أ(-3  
االثةةين  عةةرتاض علةةى الةةتحىلظ انفةةذ  املىلعةةول إال إذا قةةدّ م يف غضةةون ي ةةون اال ال

عشر رهرا  التالية لتاريخ إب غ التحىلظ رمسيا  إىل الدولة املعرتضة؛ غأ أنةه، يف 
حالة املعاهدات املتعددة األطراف، ي ون االعرتاض التةادر عةن دولةة ل ت ةن 

الاةةابا التىلتةةيل  الشةةديد هلةةذا احل ةةم، ي تىلةة  التقريةةر للتعليةةق عليةةه  
معظمهةةةةةا  إبجيةةةةةاز، فيشةةةةةأ إىل أن  أح ةةةةةام هةةةةةذه املةةةةةادة تع ةةةةةس يف  

األح ةةةام الةةةةواردة يف هاملةةةةواد املتعلقةةةة بتةةةة حيات لةةةةوغ التحىلظةةةةات  
( ،  18( واملوافقة على التحىلظةات وآاثرهةا )املةادة  17و حبها )املادة 

 . ( 1140) تلزم للتايل تىلسأا  آ ر“ تس  وال 
وبعةةةةةد التعةةةةةديل اجلةةةةةذر  ملشةةةةةاريا املةةةةةواد املتعلقةةةةةة للقبةةةةةول  (4)

، ألةةةبحت (1141)يف األلةةل واالعةةرتاض الةة  اقرتحهةةةا املقةةرر ا ةةةاص
الةة  عرضةةتها جلنةةة التةةياغة يف عةةام  18مةةن مشةةروع املةةادة  5الىلقةةرة 
ه  وحدها ال  تتضمن م حظات بشةأن رة ل االعةرتاض  1962

، وهةةة  فقةةةرة ذكةةةرت جلنةةةة القةةةانون الةةةدويل  أنةةةه (1142)واإل اةةةار بةةةه
. وا تمر عدم االهتمام هذا يف (1143)حتتاو إىل تعليق“ يبدو أهنا ال

يف أثنةةةاء القةةراءة الثانيةةةة للمشةةةروع. وعلةةى الةةةرغم مةةةن أن  1965عةةام 
اجلديةةةد املختةةةز لل امةةةل للمسةةةائل اإلجرائيةةةة  20مشةةةروع املةةةادة 

يزل املقرر ا اص يرى أن من غةأ املنا ةب  يتناول االعرتاضات، ل
 .(1144)اإلفاضة يف التعليق على هذه األح ام

 
ول، مةةةا ذلةةةك، إذا قةةةدّ م طرفةةةا  يف املعاهةةةدة عنةةةد إب غهةةةا للةةةتحىلظ انفةةةذ  املىلعةةة 

اإلجةراءات ال زمةة لتم ينهةا مةن أن تتةبح  ء أوالحقا  عند إمتام الدولة اإلجةرا
 طرفا  يف املعاهدة.

يف حالةةةة املعاهةةةدة احملةةةدودة األطةةةراف، ي ةةةون مةةةن رةةةأن االعةةةرتاض  )ب(  
 افرتاضيا ، يف املعاهدة أن  تتبح بعد طرفا ،  واء فعليا  أو التادر عن دولة ل

املعرتضةةة ذاهتةةا، يف غضةةون يتوقةةف نىلةةاذ مىلعولةةه إذا ل تنجةةز الدولةةة  ‘1’  
فةةةةرتة االثةةةةين عشةةةةر رةةةةةهرا  التاليةةةةة لتةةةةاريخ تقةةةةةدمي االعةةةةرتاض، إجةةةةراء  هنائيةةةةةا  

 للمشاركة يف املعاهدة؛
ي ةةون عةةدمي األثةةر إذا كانةةت املعاهةةدة  ةةارية ومضةةى علةةى اعتمةةاد  ‘2’  

 نتها أربا  نوات“.
ك، ن املعاهةةدات الةةذ  أعةةده السةةأ وىلةةر  والةةدو التقريةةر األول عةةن قةةانو ) 

، Add.1و A/CN.4/144، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1962حوليةةةةة املقةةةةرر ا ةةةةاص، 
 (.62 ص
 ( من التعليق.22، الىلقرة )68 املرجا نىلسه، ص ( 1140)  
إن التىلسأ الوحيد الذ  مي ةن العثةور عليةه يف أعمةال اللجنةة فيمةا  ( 1141)  

ال  اقرتحهةا يف األلةل السةأ وىلةر  والةدوك يوجةد يتعلق بدمج مشاريا املواد 
للجنة القانون الدويل. فقد أعلن   663يف عرضه لتقرير جلنة التياغة يف اجللسة  

تشةةةمل كةةة   مةةةن قبةةةول اجلديةةةدة  18املقةةرر ا ةةةاص يف هةةةذه املنا ةةةبة أن  املةةةادة 
 19و 18التحىلظةةةةات واالعةةةةرتاض عليهةةةةا، وأنةةةةه قةةةةد   إجيةةةةاز مضةةةةمون املةةةةادتني 

ابقتني إجيةةازا  كبةةأا ، مةةن دون إغىلةةال أ  رةة ء مةةن مضةةموهنما مةةا ذلةةك“ السةة 
 (.36، الىلقرة 223 ، ص663األول، اجللسة  ، اجمللد 1962حولية  )
. انظر أيضا  الىلقرة 30، الىلقرة 258 ، ص668، اجللسة املرجا نىلسه  ( 1142)  
املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، اجمللةةةةةةد املعتمةةةةةةد يف القةةةةةةراءة األوىل   19مةةةةةةن مشةةةةةةروع املةةةةةةادة  5
 .176ص  لثان،ا
 ( من التعليق.18، الىلقرة )180 صاملرجا نىلسه، اجمللد الثان،  ( 1143)  
، اجمللةةةةد 1965حوليةةةةة انظةةةةر التقريةةةةر الرابةةةةا عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات،  ( 1144)  

 .19، وخبالة الىلقرة 54و 53 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الثان، الوثيقة 
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املتعلقةةةة  و  التأكيةةةد علةةةى التاةةةابق بةةةني القواعةةةد اإلجرائيةةةة (5)
مةةةن جهةةةة، والقواعةةةد بتةةةوغ التحىلظةةةات واإل اةةةار هبةةةا وإب غهةةةا، 

إلجرائيةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةة لالعرتاضةةةةةةةات، مةةةةةةةن جهةةةةةةةة أ ةةةةةةةرى، يف أثنةةةةةةةاء ا
 1املناقشةةات الةةة  دارت يف اللجنةةةة وكر ةةةتها يف هنايةةةة األمةةةر الىلقةةةرة 

الة  متاثةل بةني إجةراءات  1969مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام  23من املةادة 
 تةةةةريح للةةةةتحىلظ واالعةةةةرتاض علةةةةى الةةةةتحىلظ وبةةةةنيلةةةةوغ القبةةةةول ال

ىلظةةات. وكةةان السةةيد كا ةةرتين حمقةةا  اإلجةةراءات املنابقةةة علةةى التح
 يل   إىل ما 1965حينما أرار يف عام 

ال  كانت، بعد ا تتةارها وتبسةياها  20همن مشروع املادة  5إن الىلقرة  
لةةةة بةةةني   قةةةد ماثلةةةت متةةةام املماث23مةةةن املةةةادة  1بشةةة ل كبةةةأ، أ ةةةاس الىلقةةةرة 

ت وتلةك الة  ية املتعلقة لالعرتاضات على حتىلةظ مةن التحىلظةاالقواعد اإلجرائ
ل 1تنابةةةق، مبوجةةةةب الىلقةةةرة  ، علةةةةى اقةةةرتاح التحىلظةةةةات واإل اةةةار هبةةةةا. ويىلضةةةةَّ

إىل أن أح ةةام  5االكتىلةةاء لإلرةةارة يف الىلقةةرة  للتةةايل دمةةج هةةاتني الىلقةةرتني أو
 .(1145)تحىلظاتتسر  أيضا  على االعرتاضات على ال 1الىلقرة 

ة ورأت اللجنةةةةة للتةةةةايل أن مةةةةن احل مةةةةة االكتىلةةةةاء لإلحاطةةةة  (6)
علمةةا ، يف إطةةةار دليةةةل املمار ةةة، هبةةةذا التةةةواز  اإلجرائةة  بةةةني لةةةوغ 
التحىلظات ولةوغ االعرتاضةات. ومةن امل ئةم علةى وجةه ا تةوص 
أن يشةةةةار إىل أن ضةةةةرورة االلتةةةةزام جبانةةةةب رةةةة ل  ملحةةةةوظ، وهةةةة  

ه بةةةةني إجةةةةراءات لةةةةوغ االعرتاضةةةةات الضةةةةرورة النامجةةةةة عةةةةن التشةةةةاب
ر البالغة األوية ال  مي ن وإجراءات لوغ التحىلظات، تربرها اآلاث

للنسةةةبة  أن حيةةةدثها االعةةةرتاض  ةةةواء للنسةةةبة للةةةتحىلظ وتابيقةةةه أو
 .(1146)لد ول املعاهدة نىلسها حيز النىلاذ وتابيقها

ويسر  ذلك بتورة  الة على القواعد الواجبة التابيق على   (7)
يتعلةةةق للسةةةلاة الةةة  حيةةةق هلةةةا لةةةوغها علةةةى التةةةعيد   ىلظةةةات فيمةةةا التح 
ثةةر )أو لألحةةرى انعةةدام أثةةر( انتهةةاك قواعةةد القةةانون الةةدا ل   ويل وأ الةةد 

عنةةد لةةوغها، والقواعةةد املتعلقةةة لإل اةةار للتحىلظةةات واإلبةة غ هبةةا،  
لإلضةةافة إىل الوظةةائف الةة  ميار ةةها الوديةةا يف هةةذا اجملةةال. ويبةةدو أنةةه  

ا ت ف احلال، على    يقتضيه  ق تلك القواعد، ما مراعاة ما مي ن تابي 
  3-1-2اضةةةات. وبةةةدال  مةةةن ا تنسةةةا  املبةةةادئ التوجيهيةةةة  لةةةوغ االعرت 

)عةةةدم    4-1-2)التمثيةةةل لغةةةرض لةةةوغ حتىلةةةظ علةةةى التةةةعيد الةةةدويل( و 
ترتةةب أ  أثةةر علةةى التةةعيد الةةدويل علةةى انتهةةاك قواعةةد دا ليةةة متعلقةةة  

  6-1-2و لتحىلظةةةةةةةةةةةات(  )إبةةةةةةةةةةة غ ا   5-1-2بتةةةةةةةةةةةوغ التحىلظةةةةةةةةةةةات( و 
)وظةائف اجلهةة الوديعةة(، مةا    7-1-2)إجراءات إب غ التحىلظات( و 

االكتىلةةةةةةةةةةاء لال تعاضةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةن متةةةةةةةةةةةالح  الةةةةةةةةةةةتحىلظ“ مبتةةةةةةةةةةةالح  
اللجنةةة أن مةةن احل مةةة   االعةةرتاض“ يف نةةز املبةةادئ التوجيهيةةة، رأت  

الةةة  تنابةةةةق    ( 1147) اإلحالةةةة بشةةة ل إمجةةةايل إىل هةةةةذه املبةةةادئ التوجيهيةةةة 
 ل. يقتضيه ا ت ف احلا  مراعاة ما   على االعرتاضات ما 

__________ 
 .53، الىلقرة 168 ، ص799، اجللسة األول املرجا نىلسه، اجمللد ( 1145)  
مةةةةةن  23مةةةةةن املةةةةةادة  3والىلقةةةةةرة  20)ب( مةةةةةن املةةةةةادة 4انظةةةةةر الىلقةةةةةرة  ( 1146)  

 اتىلاقي  فيينا.
)اإلحالةةةة    2-6-1اتبعةةةت اللجنةةةة نىلةةةس الةةةنهج يف املبةةةادئ التوجيهيةةةة   ( 1147)  

)اإلحالةةةة إىل املبةةةادئ التوجيهيةةةة    5-4-2( و 4-1و   2-1إىل املبةةةدأين التةةةوجيهيني  
  5-1-2إلحالةةة إىل املبةةادئ التوجيهيةةة  )ا   6-5-2( و 7-1-2و   6-1-2و   2-1-5
 .( 7-1-2و   6-1-2و 

 تعلي  اال رتاضات 2-6-9
ينب ةةة  ان يشةةةري اال ةةةرتاأ، يقةةةدو اإلمكةةةان، إىل األسةةةباب  

 الدا ية إىل  وغه.
 التعليق 

اتىلاقي  فيينا أح اما  تلزم الدول بتعليل ال تتضمن أ  من  (1)
اعرتاضها على حتىلظ من التحىلظات. وعلى الرغم من الةربط الةذ  

 بني االعرتاض، من جهة، وبني توافق التحىلظ ما موضةوع   بداية  
، فةةإن السةةأ وىلةةر  (1148)املعاهةةدة والغةةرض منهةةا، مةةن جهةةة أ ةةرى

زام بتعليةةةةل يىل ةةةةر يف أ  وقةةةةت مةةةةن األوقةةةةات يف أ  التةةةة  والةةةةدوك ل
 االعرتاض. وهذا أمر مؤ ف.

والواقةةةةةةةا أن احلةةةةةةةق يف لةةةةةةةوغ اعةةةةةةةرتاض علةةةةةةةى حتىلةةةةةةةظ مةةةةةةةن  (2)
جيوز لدولة  ية يف إطار نظام فيينا، إذالتحىلظات هو حق وا ا للغا

أل   بب من األ باب  ظ مامنظمة دولية أن تعرتض على حتىل أو
وبترف النظةر عةن مسةألة جةواز الةتحىلظ   ال جيةوز أن تُلةز م دولةة 

. ومةةةن جهةةةة أ ةةةرى، (1149)تعتربهةةةا منا ةةةبة“ للتزامةةةات تعاقديةةةة ال
نةةةةةةة أرةةةةةةارت عةةةةةةدة دول، يف أثنةةةةةةاء املناقشةةةةةةات الةةةةةة  دارت يف اللج

ت ةةون دوافةةا الدولةةة يف  الساد ةةة للجمعيةةة العامةةة، إىل أنةةه كثةةأا  مةةا
هةةذه احلالةةة، قةةد  . ويف(1150)دوافةةا  يا ةةية حمضةةة وغ اعةةرتاض مةةالةة 

املنظمةةة الدوليةةة  داعةة  لةةه للدولةةة أو حرجةةا  اليسةةبب بيةةان الةةدوافا 
هةةةةةة   الةةةةةة  تتةةةةةةوغ االعةةةةةةرتاض مةةةةةةن دون أن يىليةةةةةةدها يف رةةةةةة ء، ال

 دولية األ رى املعنية.املنظمات ال الدول أو وال
منظمةةةةة  ول ةةةةن املسةةةةألة ختتلةةةةف يف حالةةةةة اعةةةةرتاض دولةةةةة أو (3)

ألهنةةةا تعتةةةربه غةةةأ لةةةحيح )أاي  كةةةان السةةةبب  دوليةةةة علةةةى حتىلةةةظ مةةةا
__________ 

 .2-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  4انظر الىلقرة ) ( 1148)  
  (1149 ) Tomuschat, “Admissibility and legal effects of reservations …” 

(footnote 1080 above), p. 466. 
املتحةةةدة يف اللجنةةةة انظةةةر، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، بيةةةان ممثةةةل الةةةوالايت  ( 1150)  

املمار ة تبني أن للجمعية العامة   الساد ة يف أثناء الدورة الثامنة وا مسني 
الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة تعةةرتض علةةى التحىلظةةات أل ةةباب متنوعةةة، هةة  يف 
الغالب أ باب  يا ةية أكثةر مةن كوهنةا أ ةبال  قانونيةة، تةدفعها إىل ذلةك نةوااي 

جمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة الثامنةةةةة وا مسةةةةون، اللجنةةةةة  الواثئةةةةق الرمسيةةةةة لل “ )اتلىلةةةةة
(. ويف الةةةةةةةدورة 9، الىلقةةةةةةةرة 3 (، صA/C.6/58/SR.20)   20سةةةةةةةة  الساد ةةةةةةةة، اجلل 

يف النظةام املعالةر أي ةذ اجلانةب السيا ة  يف الستني، أكد ممثةل هولنةدا أنةه  
االعرتاضةةةات، أ  وجهةةةة النظةةةر الةةة  تعةةةرب عنهةةةا الدولةةةة املعرتضةةةة بشةةةأن مةةةدى 

حىلظ، دورا  أ ا ةةةةةيا ، وألةةةةةبحت اآلاثر القانونيةةةةةة هلةةةةةذا االعةةةةةرتاض منا ةةةةةبة الةةةةةت
اللجنةةةةة الساد ةةةةة،   الةةةةدورة السةةةةتون،“ )املرجةةةةا نىلسةةةةه، امشةةةةية إىل حةةةةد كبةةةةأه

(؛ وفيمةةةةا يتعلةةةةق لجلانةةةةةب 31، الىلقةةةةرة 8 ، ص(A/C.6/60/SR.14)  14اجللسةةةةة  
 ون،الةدورة السةةتالسيا ة  ل عةرتاض، انظةر بيةان ممثلةة الربتغةال )املرجةا نىلسةه، 

(. 44، الىلقةةةةرة 10و 9 ، ص(A/C.6/60/SR.16) 16اللجنةةةةة الساد ةةةةة، اجللسةةةةة  
 ةةيزار انظةةر أيضةةا  الةةرأ  املسةةتقل للقاضةة  أ. أ. كانسةةادو ترينيداديةةه يف قضةةية 

 Caesar v. Trinidad and Tobago, Judgment of 11  ضةد ترينيةداد وتولغةو

March 2005, Inter-American Court of Human Rights, Series C, 

No. 123, para. 24. 
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املناقة  الةةذ  يسةتند إليةةه هةذا املوقةةف(. فةبغز النظةةر  األ ةاس أو
أبن تتةةوغ الةةدول  (1151)إذا كةةان هنةةاك التةةزام قةةانون عةةن مسةةألة مةةا
وضةةةةةوع املعاهةةةةةدة ى التحىلظةةةةةات الةةةةة  تتنةةةةةا  مةةةةةا ماعرتاضةةةةةات علةةةةة 

والغةةةةةةةةرض منهةةةةةةةةا، يةةةةةةةةؤد  االعةةةةةةةةرتاض، يف النظةةةةةةةةام  املةةةةةةةةرن“، دورا  
عةدم وجةود آليةة حةال  يستهان به يف تقرير جةواز حتىلةظ مةا. ويف ال

لرلد التحىلظات، ي ون علةى الةدول واملنظمةات الدوليةة يف الواقةا 
يتعلةةةق جبةةةواز  أن تعةةةرب عةةةن وجهةةةة نظرهةةةا، الذاتيةةةة للضةةةرورة، فيمةةةا

. غأ أن أداء (1152)يف ذلك عن طريق االعرتاضات حتىلظ معني، مبا
إذا كانةةةت هةةةذه االعرتاضةةةات مسةةةتندة إىل  يةةةتم إال هةةةذه الوظيىلةةةة ال

تعلقة بعدم جةواز الةتحىلظ املقتةود. وهلةذا السةبب علةى اعتبارات م
األقةةةةل، يبةةةةدو مةةةةن املعقةةةةول اإلرةةةةارة بقةةةةدر املسةةةةتااع إىل األ ةةةةباب 

لةةةةةةةةةيس هنةةةةةةةةةاك مةةةةةةةةةربر أل ةةةةةةةةةذ  غ االعةةةةةةةةةرتاض. إذالداعيةةةةةةةةةة إىل لةةةةةةةةةو 
االعرتاضات ال  تتدر أل باب  يا ية حمضة بعني االعتبار عند 

مةةةةةةن  19دة وط الةةةةةواردة يف املةةةةةةامةةةةةةا الشةةةةةةر  تقيةةةةةيم توافةةةةةةق حتىلةةةةةةظ مةةةةةا
 فيينا. اتىلاقي 

يسةةةمح   وفضةةة   عةةةن ذلةةةك، فةةةإن بيةةةان أ ةةةباب االعةةةرتاض ال  ( 4) 
فةةةة وجهةةةة نظةةةر الةةةدول  املنظمةةةة الدوليةةةة املتحىلظةةةة مبعر  فقةةةط للدولةةةة أو 

واملنظمةات األ ةرى املعنيةة بشةأن عةدم جةواز حتىلظهةا، بةل إنةه، رةةأنه  
، يةةةوفر أيضةةةا  هليئةةةات الرلةةةد امل لىلةةةة  ( 1153) ىلظ ذاتةةةه رةةةأن تعليةةةل الةةةتح 

للبت يف مدى توافةق الةتحىلظ مةا املعاهةدة عنتةرا  هامةا  مةن عنالةر  
ان  ، رأت احمل مةة األوروبيةةة حلقةوق اإلنسةة لويزيةدو التقيةيم. فىلة  قضةةية  

ظ تركيةةا املتعلةةق إبع هنةةا قبةةول  أن ا ةةتنتاجاهتا بشةةأن عةةدم جةةواز حتىلةة 
رتاضةةةات التةةةادرة عةةةن  ا تتةةةاص احمل مةةةة تؤكةةةدها اإلعةةة انت واالع 

__________ 
الةةدول األطةةراف، لعتبارهةةا أولةةياء علةةى أرةةارت هولنةةدا إىل أن   ( 1151)  

املعاهةةةةةدة، يبةةةةةدو أن عليهةةةةةا واجبةةةةةا  أ  قيةةةةةا ، إن ل ي ةةةةةن قانونيةةةةةا ، هيتمثةةةةةل يف 
الغةةةةرض منهةةةةا “ االعةةةرتاض  علةةةةى أ  حتىلةةةةظ يتنةةةةا  مةةةا هموضةةةةوع املعاهةةةةدة و 

  14، الةةةدورة السةةتون، اللجنةةةة الساد ةةة، اجللسةةةة  الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةةة العامةةة )
 (A/C.6/60/SR.14 ) كةل (. وبسب هةذا الةنهج يف التىل ةأ، فةإن  29، الىلقرة

 ةيمنعه مةن قبةول حتىلةظ  مةاطرف ماالب إبنىلاذ تعهداته عن حسن نية وهةذا 
ورقة عمةل هنائيةة بشةأن التحىلظةات “ )ال يتسق ما مواضيا املعاهدة وأهدافها

ق اإلنسةةةان أعةةةدهتا السةةةيدة فرانسةةةواز هامبسةةةون يف عةةةام علةةةى معاهةةةدات حقةةةو 
2004 (E/CN.4/Sub.2/2004/42 الىلقةةةةةةةرة ،)؛ ومةةةةةةةا ذلةةةةةةةك، رأت السةةةةةةةيدة 24)

لالعةةةرتاض علةةةى التحىلظةةةات  هامبسةةةون أنةةةه  يبةةةدو أن لةةةيس مثةةةة هالتةةةزام  عةةةام
 (.30هاملتنافية “ )املرجا نىلسه، الىلقرة 

اد إىل عةةةةةةةدد تةةةةةةةذهب بعةةةةةةةز الةةةةةةةنظم التعاهديةةةةةةةة إىل حةةةةةةةد اال ةةةةةةةتن ( 1152)  
 2االعرتاضات عند البت يف مقبولية التحىلظ. انظر، على  بيل املثال، الىلقةرة 

تةر  من االتىلاقية الدولية للقضاء على مجيا أر ال التمييةز العن 20من املادة 
الةة  تةةنز علةةى أنةةه   ال يسةةمح أب  حتىلةةظ ي ةةون منافيةةا  ملوضةةوع  1965لعةةام 

  حتىلةةظ ي ةةون مةةن رةةأنه تعايةةل هةةذه االتىلاقيةةة ومقتةةدها، كمةةا ال يسةةمح أب
تعايليةةا  إذا  ويعتةةرب الةةتحىلظ منافيةةا  أوعمةةل أيةةة هيئةةة مةةن اهليئةةات املنشةةأة هبةةا. 

 *“.ه االتىلاقيةال يقل عن ثلث  الدول األطراف يف هذ اعرتض عليه ما
( مةةةةةن 6( إىل )4والىلقةةةةةرات مةةةةةن ) 2-1-2انظةةةةةر املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   ( 1153)  

 التعليق عليه.

.  ( 1154) الدول األ رى األطراف يف االتىلاقية األوروبية حلقةوق اإلنسةان 
ولملثةةةةل، رأت السةةةةيدة هامبسةةةةون، يف ورقةةةةة العمةةةةل الةةةة  قةةةةدمتها إىل  

، أنةةةةه  2004لتعزيةةةةز ومحايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان يف عةةةةام  اللجنةةةةة الىلرعيةةةةة  
ا   ل ةةة  تقةةةوم اهليئةةةة املنشةةةأة مبوجةةةب املعاهةةةدة بةةةدورها، ي ةةةون عليهةةة 
التةةةةدقيق ه...  يف أمةةةةور منهةةةةا ممار ةةةةة ه...  األطةةةةراف املعنيةةةةة فيمةةةةا  

اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق   . أمةةا ( 1155) يةةرتبط للتحىلظةةةات واالعرتاضةةةات“ 
، علةى الةرغم مةن  24العةام رقةم  اإلنسان نىلسها، فقد رأت يف تعليقهةا  

مي ةةن   حةةذرها الشةةديد جتةةاه ممار ةةة الةةدول يف جمةةال االعرتاضةةات ومةةا 
تنتاجات لتقيةةيم جةةواز حتىلةةظ مةةا، أن  االعةةرتاض  ا تخ لةةه مةةن ا ةة 

من جانب الدول مي ن أن يوفر للجنةة عنالةر تسةتند   على حتىلظ ما 
إليهةةةةةةةا يف تىلسةةةةةةةأها ملةةةةةةةدى اتىلةةةةةةةاق الةةةةةةةتحىلظ مةةةةةةةا موضةةةةةةةوع العهةةةةةةةد  

 . ( 1156) وهدفه“ 
ت تىل  يف   ومن انحية أ رى، توضح ممار ات الدول أهنا ال  ( 5) 

إىل أهنةةةةا تعتةةةةرب الةةةةتحىلظ  كثةةةةأ مةةةةن األحيةةةةان لإلرةةةةارة يف اعرتاضةةةةاهتا  
املعةةين منافيةةا  ملوضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا، بةةل توضةةح أيضةةا  بقةةدر  
من التىلتيل  بب وكيىلية توللها إىل هذا اال تنتاو. فقد رأى ممثل  

اللجنة الساد ة يف أثناء الدورة الستني للجمعية العامة أنه  إيااليا يف 
  19اردة يف املةادة  ينبغ  للجنةة حةث الةدول علةى ا ةتخدام التةين الةو 

 . ( 1157) من اتىلاقية فيينا بغية توضيح اعرتاضاهتا 
ويف ضوء هذه االعتبارات، وعلى الرغم من عدم وجود التزام   ( 6) 

للجنة أن من املىليد تضةمني  بتعليل االعرتاضات يف نظام فيينا، رأت ا 
الذ  حيث الدول واملنظمةات    9-6-2دليل املمار ة املبدأ التوجيه   

تاةةوير وتعميةةق ممار ةةة التعليةةل. غةةأ أنةةه جيةةب التأكيةةد  الدوليةةة علةةى  
علةةةةى أن هةةةةذا احل ةةةةم هةةةةو جمةةةةرد تولةةةةية، أ  مبةةةةدأ إررةةةةاد  لتوجيةةةةه  

د القةانون  يش ل تدوينا  لقاعدة اثبتةة مةن قواعة  ممار ة الدول، وأنه ال 
 الدويل. 

على منط املبةدأ التةوجيه     9-6-2وقد لين املبدأ التوجيه    ( 7) 
لتحىلظةةةات، وهةةةو، رةةةأنه رةةةأن ذلةةةك املبةةةدأ  املتعلةةةق بتعليةةةل ا   2-1-2

__________ 
  (1154 )  23, Preliminary Objections, Judgment of urkeyTv. Loizidou 

March 1995 (see footnote 304 above), Series A no. 310, pp. 28–29, 

para. 81 انظةةر أيضةةا  بيةةان ممثةةل السةةويد، ل ةةم بلةةدان الشةةمال األورويب، يف .
الواثئةةةق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة ، 2005تشةةةرين األول/أكتةةةةوبر  26اللجنةةةة الساد ةةةةة، 

(، A/C.6/60/SR.14) 14، الةةةةدورة السةةةتون، اللجنةةةةة الساد ةةةة، اجللسةةةةة العامةةةة
 .22الىلقرة 
ورقة عمل هنائية عن التحىلظات بشةأن معاهةدات حقةوق اإلنسةان  ( 1155)  

مةةةن  35-21؛ وانظةةةر بشةةة ل أعةةةم الىلقةةةرات 28أعةةة ه(، الىلقةةةرة  1151)احلارةةية 
 هذه الدرا ة.

ق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة الواثئةةةة تقريةةةةر اللجنةةةةة املعنيةةةةة بقةةةةوق اإلنسةةةةان،  ( 1156)  
ول، املرفةةةةق (، اجمللةةةةد األA/50/40) 40العامةةةةة، الةةةةدورة ا مسةةةةون، امللحةةةةق رقةةةةم 

 .17، الىلقرة 135 صا امس، 
الواثئةق الرمسيةة للجمعيةةة العامةة، الةدورة السةةتون، اللجنةة الساد ةةة،  ( 1157)  

 . 20(، الىلقرة A/C.6/60/SR.16) 2005تشرين األول/أكتوبر  28، 16اجللسة 
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أن تاةابق   حيةدد التوقيةت الة زم لتعليةل االعةرتاض. ومبةا  التوجيه ، ال 
، يبةةةدو مةةةن املستتةةةوب أن  ( 1158) األ ةةةباب يةةةؤد  إىل تاةةةابق النتةةةائج 

ملعرتضةةة لإلرةةارة قةةدر اإلم ةةان إىل  املنظمةةة الدوليةةة ا  الدولةةة أو تقةةوم  
  اار لالعرتاض. أ باب معارضتها للتحىلظ يف نىلس وثيقة اإل 

 دم لزوم  تيةد اال ةرتاأ الةذي يصةاغ قبة   تيةد  2-6-10
 التحفع واياا 

منظاةة ةوليةة يشةأن حتفةع  اال رتاأ الذي تصوغه ةولةة او 
الةتحفع وفقةاا للابةدا التةوجيه  مر التحفظات قب   تيةد هةذا 

 يتطلب يف حد  اته  تيداا. ال 2-2-1
 التعليق 

مةن اتىلةاقي  فيينةا  23من املةادة  2على الرغم من أن الىلقرة  (1)
نظمةة الدوليةة امل تقض  بتأكيد التحىلظ رمسيا  حني تعةرب الدولةة أو

، فةةةةةةةةإن (1159)املتحىلظةةةةةةةةة عةةةةةةةةن موافقتهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى االلتةةةةةةةةزام لملعاهةةةةةةةةدة
من  23من املادة  3د. وتنز الىلقرة حتتاو إىل أتكي الاالعرتاضات  

 اتىلاقي  فيينا على أن 
حيتةاو هةو نىلسةه إىل أتكيةد  االعةرتاض عليةه ال القبول التريح للتحىلظ أو 

 إذا أُبد  قبل أتكيد هذا التحىلظ.

يش ل ت رارا  جزئيا  ألح ام هذا النز  10-6-2واملبدأ التوجيه  
يريةةةةةة ال زمةةةةةة ليقتتةةةةر نااقةةةةةه علةةةةةى بعةةةةد إد ةةةةةال التعةةةةدي ت التحر 

 .(1160)االعرتاضات
مةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا  23مةةةن املةةةادة  3واحل ةةم الةةةوارد يف الىلقةةرة  (2)

يف مرحلةةةة متةةةأ رة للغايةةةة مةةةن  يظهةةةر إىل الوجةةةود إال ل 1969لعةةةام 
ل التحضةةةةأية املتعلقةةةةة هبةةةةذه االتىلاقيةةةةة. فةةةةالواقا أن مشةةةةاريا األعمةةةةا

تتاةةةةرق إىل  لةةةةوغ االعرتاضةةةةات ل املةةةةواد األوىل املتعلقةةةةة إبجةةةةراءات
يةةتم أتكيةةده بعةةد بتةةورة رمسيةةة.  حالةةة لةةوغ اعةةرتاض علةةى حتىلةةظ ل

يف عةةةةام  تظهةةةةر اإلرةةةةارة إىل عةةةةدم ضةةةةرورة أتكيةةةةد االعةةةةرتاض إال لو 
الة  اعُتمةدت يف القةراءة  18ملةادة مةن مشةروع ا 3، يف الىلقرة 1966

ا إيضةةةاح؛ ل نهةةة  ، مةةةن دون أ  رةةةرح أو(1161)الثانيةةة يف ذلةةةك العةةةام
 .(1162)يف نااق القانون املنشودأُدرجت وقتها لعتبارها تد ل 

__________ 
 .2-1-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  8نظر الىلقرة )ا ( 1158)  
)التأكيةةةد الرمسةةة  للتحىلظةةةات  1-2-2انظةةر أيضةةةا  املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 1159)  

 ال  تتاغ عند التوقيا على املعاهدة( والتعليق عليه.
فيمةةةةا يتعلةةةةق بعةةةةدم لةةةةزوم أتكيةةةةد القبةةةةول الةةةةذ  يتةةةةاغ قبةةةةل أتكيةةةةد  ( 1160)  

 والتعليق عليه. 6-8-2وجيه  التحىلظ رمسيا ، انظر املبدأ الت
 .208 ، ص/1Rev./6309A، اجمللد الثان، الوثيقة 1966حولية  ( 1161)  
 ل تر اللجنة أن االعرتاض على التحىلظ الذ  يتةدر قبةل أتكيةد  ( 1162)  

“ )املرجا نىلسه، إىل اإلعراب عنه جمددا  بعد هذا التأكيدذلك التحىلظ حيتاو 
 ( من التعليق(.5الىلقرة )

وهةةةذه قاعةةةدة مناقيةةةة، فتةةةوغ الةةةتحىلظ يهةةةم مجيةةةا الةةةدول  (3)
  الة  واملنظمات الدولية املتعاقةدة وكةذلك الةدول واملنظمةات الدوليةة

عمليات القبول واالعرتاض فتتعلق يف  حيق هلا أن تتبح أطرافا ، أما
الثنائيةةةةة بةةةةني اجلهةةةةة املتحىلظةةةةة وكةةةةل دولةةةةة  املقةةةةام األول للع قةةةةات

 اعةةرتاض. فةةالتحىلظ هةةو  عةةرض“ منظمةةة لةةدر عنهةةا قبةةول أو أو
موجةةةه إىل مجيةةةا الةةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةةات املتعاقةةةدة، وإبم اهنةةةا 

املنظمةةةةة املتحىلظةةةةة هةةةة  الةةةة  تعةةةةرض  دولةةةةة أورفضةةةةه؛ وال قبولةةةةه أو
 ةةةةةةة مة املعاهةةةةةةةدة للخاةةةةةةةر وجتةةةةةةةازف بتجزئتهةةةةةةةا إىل  لسةةةةةةةلة مةةةةةةةن 

االعةةرتاض قةةد  إذا كةةان القبةةول أو مسةةألة مةةا الثنائيةةة. أمةةا الع قةةات
أوية هلا  إن املهم هو إحاطة  بعد أتكيد التحىلظ ف  لدر قبل أو

ويتحقةةةق ذلةةةك ؛ (1163)اجلهةةةة لةةةاحبة الةةةتحىلظ علمةةةا  بنةةةوااي رةةةركائها
مةةن  1عنةدما حيةرتم هةةؤالء الشةركاء قواعةةد الع نيةة احملةةددة يف الىلقةرة 

 . 23املادة 
وممار ات الدول يف جمال أتكيد االعرتاضةات متنةاثرة وغةأ  (4)

متسةةقة، فأحيةةاان  تؤكةةد الةةدول اعرتاضةةاهتا السةةابقة بعةةد قيةةام الدولةةة 
. (1164)كاملتحىلظةةةة نىلسةةةها بتأكيةةةد حتىلظهةةةا، وأحيةةةاان  متتنةةةا عةةةن ذلةةة 

ومةةةةةةا أن املوقةةةةةةف الثةةةةةةان يبةةةةةةدو أكثةةةةةةر رةةةةةةيوعا ، فةةةةةةإن وجةةةةةةود هةةةةةةذه 
 3للقاعةةدة املةةذكورة يف الىلقةةرة  يلغةة  الاةةابا الوضةةع  التأكيةةدات ال
يةةدل  يوجةةد مةةا   إن األمةةر يتعلةةق بتةةدابأ احتياطيةةة ال23مةةن املةةادة 

 (. opinio jurisعلى أهنا تدابأ ميليها الشعور بوجود التزام قانون )
 تيةةةد اال ةةةرتاأ الةةةذي يصةةةاغ قبةةة  اإل ةةةراب  ةةةر  2-6-11

 املوافقة  لى االلتزام ابملعاهدة
اب  ةةةةةر الةةةةةذي يصةةةةةاغ قبةةةةة  اإل ةةةةةر ال يتطلةةةةةب اال ةةةةةرتاأ  

 لةةةةةى االلتةةةةةزام ابملعاهةةةةةدة  تيةةةةةداا وايةةةةةاا مةةةةةر الدولةةةةةة  املوافقةةةةةة
املنظاةةةة الدوليةةةةة املعرتضةةةة  نةةةةد إ راهبةةةةا  ةةةر املوافقةةةةة  لةةةةى  او

تلةةةك املنظاةةةة مةةةر الةةةدول  ة اوااللتةةةزام إ ا تانةةة  تلةةةك الدولةةة 
املنظاةةات املوقعةةة  لةةى املعاهةةدة  نةةدما  ةةاغ  اال ةةرتاأ؛  او

املنظاةة الدوليةة قةد وقعة   تكةر الدولةة او إ ا م وجيب  تيةده
  لى املعاهدة.
__________ 

أاير/مةةةةايو  28فتواهةةةا املؤر ةةةة  مةةةة العةةةدل الدوليةةةةة، يف ولةةةىلت حم ( 1163)  
إللدة اجلماعيةةةةة واملعاقبةةةةة التحىلظةةةةات علةةةةى اتىلاقيةةةةة منةةةةا جرميةةةةة ابشةةةةأن  1951
، االعةةرتاض الةةذ  ألةةدرته دولةةة موقعةةة أبنةةه  حتةةذير“ موجةةه إىل اجلهةةة عليهةةا

 (.I.C.J. Reports 1951 (footnote 604 above), p. 29لاحبة التحىلظ )
 تقةةةم أ ةةةرتاليا وإكةةةوادور، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، بتأكيةةةد اعرتاضةةةاهتما  ل  ( 1164)  

احتةاد اجلمهةورايت االرةرتاكية  على التحىلظات ال  كانت قد ليغت لدى توقيا  
السوفياتية وأوكرانيا وتشي و لوفاكيا واجلمهورية االررتاكية السوفياتية البي رو ية  

، وذلةك عنةدما  1948لعةام  قبة عليهةا  ا اتىلاقية منا جرمية اإللدة اجلماعية واملع على 
 Multilateralلةةةدقت تلةةةةك الةةةدول علةةةةى االتىلاقيةةةة ذاهتةةةةا مةةةا أتكيةةةةد حتىلظاهتةةةةا ) 

Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.1 تقةم أيرلنةدا والربتغةال   (. كةذلك ل
بتأكيةةةد اعرتاضةةةةاهتما الةةةة  ألةةةةدرتها بشةةةةأن الةةةةتحىلظ الةةةةذ  لةةةةاغته تركيةةةةا لةةةةدى  

، وذلةةةةك عنةةةةدما أكةةةةدت تركيةةةةا  1989قيةةةةة حقةةةةوق الاىلةةةةل لعةةةةام  ا توقيعهةةةةا علةةةةى اتىل 
 .( ibid., chap. IV.11حتىلظها يف لك التتديق ) 
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 التعليق 
مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا عةةةةن  23مةةةةن املةةةةادة  3ال جتيةةةةب الىلقةةةةرة  (1)

الةةذ  تتةةوغه دولةةة إذا كةةان االعةةرتاض  السةةؤال املتعلةةق بتحديةةد مةةا
ت ةةةةةن، وقةةةةةت لةةةةةوغه، قةةةةةد أعربةةةةةت بعةةةةةد عةةةةةن  منظمةةةةةة دوليةةةةةة ل أو

عاهةةدة هةةو اعةةرتاض جيةةب أتكيةةده الحقةةا  موافقتهةةا علةةى االلتةةزام لمل
ل ةةةة  حيقةةةةق اآلاثر املنشةةةةودة. وعلةةةةى الةةةةرغم مةةةةن أن السةةةةأ وىلةةةةر  

يغىلةةةةل إم انيةةةةة لةةةةوغ اعةةةةرتاض مةةةةن جانةةةةب دول موقعةةةةة  لةةةةدوك لوا
، فةةةةإن مسةةةةألة (1165)طرافةةةةا  يف املعاهةةةةدةدول حيةةةةق هلةةةةا أن تتةةةةبح أ أو

يُنظةةةةر يف  . ول(1166)ُتاةةةةرح قةةةةط التأكيةةةةد ال حةةةةق هلةةةةذا االعةةةةرتاض ل
عه قدمتةه بولنةدا يف أثنةاء مةؤمتر األمةم املتحةدة لقةانون اقرتاح هبذا امل
. ومةةن  ، فةةإن االتىلاقيةةة يشةةوهبا نقةةز بشةةأن هةةذه (1167)املعاهةةدات

 إىل  ده.  11-6-2النقاة يسعى املبدأ التوجيه  
وت ةةاد ممار ةةة الةةدول يف هةةذا اجملةةال ت ةةون معدومةةة. ومةةن  (2)

الةة  لةةاغتها الةةوالايت املتحةةدة األمثلةةة النةةادرة عليهةةا االعرتاضةةات 
 1969األمري يةةةةةة بشةةةةةأن عةةةةةدة حتىلظةةةةةات علةةةةةى اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام 

تُعةةةرب حةةةى  الةةة  ل -. وأوضةةةحت الةةةوالايت املتحةةةدة (1168)نىلسةةةها
يف اعرتاضةةةةها علةةةةى  -االلتةةةةزام لالتىلاقيةةةةة  اآلن عةةةةن موافقتهةةةةا علةةةةى

 التحىلظ السور  أهنا
اتىلاقيةة فيينةا لقةانون املعاهةدات،  تعتزم، يف الوقت الذ  قد تتبح فيةه طرفةا  يف

* على التحىلظ املذكور وأن ترفز أ  ع قات تعاهدية مةا تؤكد اعرتاضهاأن 
البةةةاب ا ةةةامس مةةةةن اجلمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية ترتتةةةةب علةةةى أ  مةةةن أح ةةةةام 

__________ 
الةةةذ   19)ب( مةةةن مشةةةروع املةةةادة 3انظةةةر، بتةةةورة  الةةةة، الىلقةةةرة  ( 1165)  

حوليةةةة اقرتحةةةه السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك يف تقريةةةره األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات )
مةةن  6الىلقةةرة  ( أو62 ، صAdd.1و A/CN.4/144، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة 1962

، اجمللةةةد الثةةةان، 1965حوليةةةة الةةةذ  اقرتحةةةه يف تقريةةةره الرابةةةا ) 20مشةةةروع املةةةادة 
 (.55 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقة 

يلة    رمبا ل تثناء م حظة عارضة للسيد تةون ني، حيةث ذكةر مةا ( 1166)  
حىلظ لةةحيحا  إال  مةةن اجللةة  أنةةه وفقةةا  للممار ةةة احلديثةةة العهةةد ال ي ةةون الةةت

د عنةةةد إعةةة ن املوافقةةةة النهائيةةةة علةةةى االلتةةةزام، وهةةةذا مةةةا إذا لةةةدر أو كةةةان  أُكةةةّ 
ضةةةات علةةةى . وينابةةةق األمةةةر نىلسةةةه علةةةى االعرتا1962مىلرتضةةةا  يف مشةةةروع عةةةام 

مةةن الةةةنز  6عوجلةةت هةةةذه املسةةألة معاجلةةةة جزئيةةة يف الىلقةةةرة  التحىلظةةات. وقةةةد
املرجةةا نىلسةةه، اجمللةةد األول، ص“ )الةةذ  اقرتحةةه املقةةرر ا ةةا 20اجلديةةد للمةةادة 

 (.38 ، ص167 ، ص799اجللسة 
)الةةةةة   18مةةةةةن املةةةةةادة  2اقرتحةةةةةت ح ومةةةةةة بولنةةةةةدا لةةةةةياغة الىلقةةةةةرة  ( 1167)  

أ  اعةةرتاض  ( علةةى النحةةو التةةايل   إذا لةةين الةةتحىلظ، أو23ألةةبحت املةةادة 
عند التوقيا على املعاهدة رهنا   قد يتدر بشأنه، عند اعتماد نز املعاهدة أو

املوافقةةة عليهةةا، وجةةب أتكيةةده رمسيةةا  مةةن جانةةب  قبوهلةةا أو تتةةديق عليهةةا أولل
عراهبةةةا عةةةن املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام الدولةةةة املعرتضةةةة، عنةةةد إ الدولةةةة املتحىلظةةةة، أو

لملعاهةةةةدة. ويف هةةةةذه احلالةةةةة، يُعتةةةةرب الةةةةتحىلظ واالعةةةةرتاض قةةةةد لةةةةدرا يف تريةةةةخ 
 (.A/CONF.39/6/Add.1, p. 18أتكيدوا“ )

د بةةذلك التحىلظةةات الةة  لةةاغتها اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية يُقتةة  ( 1168)  
(point E  وتةونس )Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. 

XXIII.1. 

االتىلاقيةةةةة الةةةة  رفضةةةةت اجلمهوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةورية بشةةةةأهنا إجةةةةراءات التوفيةةةةق 
 .(1169)يف مرفق االتىلاقية اإلجبارية املنتوص عليها

والغريب أن االعرتاض الثان الذ  لاغته الوالايت املتحدة، بشأن 
 يتضمن هذا التوضيح. التحىلظ التونس ، ال

العةةدل الدوليةةة، يف فتواهةةا التةةادرة ويبةةدو أيضةةا  أن حم مةةة  (3)
، قةةةد اعتةةةربت التأكيةةةد الرمسةةة  العةةةرتاض يتةةةدر عةةةن 1951يف عةةةام 

 ضرور . حيث رأت أنه   دولة غأ طرف أمرا  غأ
انتظةةارا  للتتةةديق، يعاةة  املركةةز املؤقةةت النةةاجم عةةن التوقيةةا اجلهةةة املوقعةةة  

طةةةةابا احلةةةةق يف أن تتةةةةوغ، كتةةةةدبأ احتيةةةةاط ، اعرتاضةةةةات هةةةة  نىلسةةةةها ذات 
تتةبح  ةارية  يُتبةا التوقيةا بتتةديق، أو مؤقت. وتزول هذه االعرتاضات إذا ل

 *.املىلعول عند التتديق
نُةبّ هةةةةةت إىل أهنةةةةةا  ةةةةةتواجه اعرتاضةةةةةا   ت ةةةةةون قةةةةةدلةةةةةة املتحىلظةةةةةة ه...  فالدو  

غأهةا مةةن  لةحيحا  ذا مىلعةول قةانون كامةل فةور إمتةام اإلجةراءات الد ةتورية أو
 .(1170) يف أت أ التتديقاإلجراءات ال  كانت  ببا  

وعليه، يبةدو أن احمل مةة قةد  ةلمت للنىلةاذ التلقةائ  ملىلعةول االعةرتاض  
. غةةةةةأ أهنةةةةةا  ( 1171) احلاجةةةةةة إىل أ  أتكيةةةةةد مبجةةةةةرد التتةةةةةديق، مةةةةةن دون  

 تتخذ موقىلا  رمسيا  يف هذا الشأن، ويظل لب النقاش مىلتوحا .  ل 
اتىلةاقي  فيينةا علةى غأ أنه مي ن أن يُستنتج من عدم نةز  (4)

منظمةةةة دوليةةةة قبةةةل  رةةةرط أتكيةةةد االعةةةرتاض الةةةذ  تتةةةدره دولةةةة أو
بون يف مةةؤمتر املنةةدو  أعضةةاء اللجنةةة وال املوافقةةة، أنةةه ال التتةةديق أو

األمةةةةةم املتحةةةةةدة لقةةةةةانون املعاهةةةةةدات كةةةةةانوا يعتةةةةةربون هةةةةةذا التأكيةةةةةد 
الةةةةذ  كةةةةان  (1173). وعةةةةدم اعتمةةةةاد التعةةةةديل البولنةةةةد (1172)ضةةةةروراي  
ديدا  إىل مساواة االعرتاض للتحىلظ يف هذا التدد يؤكد يهدف حت

أيضةةا  وجهةةة النظةةر هةةذه. وتةةزداد قةةوة هةةذه االعتبةةارات إذا أُ ةةذ يف 
التأكيد الرمسة  للتحىلظةات املتةاغة عنةد التوقيةا  احلسبان أن ررط

 23مةةن املةةادة  2علةةى املعاهةةدة، وهةةو رةةرط را ةةخ حاليةةا  يف الىلقةةرة 
ما اعتمدتةةةةه اللجنةةةةة ينةةةةدرو يف إطةةةةار مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا، كةةةةان عنةةةةد

التاةةةوير التةةةدرجي  أكثةةةر مةةةن كونةةةه ينةةةدرو يف إطةةةار التةةةدوين مبعنةةةاه 
ني القواعةةةد اإلجرائيةةةة . واال ةةةت ف يف هةةةذه النقاةةةة بةةة (1174)الضةةةيق

__________ 
  (1169 ) Ibid.. 
  (1170 ) Convention on the Prevention and  the to Reservations

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), pp. 28–29. 
 ,Reservations and Interpretative Hornانظةر يف هةذا التةدد   ( 1171)  

Declarations … (footnote 25 above), p. 137. 
  (1172 ) Ibid.. 
 أع ه. 1167انظر احلارية  ( 1173)  
انظةةةر التقريةةةر األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات للسةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك   ( 1174)  

، الىلقةةةةرة 66 ، صAdd.1و A/CN.4/144يقةةةةة ، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوث1962حوليةةةةة 
 :Greig, “Reservations؛ وانظر أيضا    17مشروع املادة   على( من التعليق  11)

equity as a balancing factor?” (footnote 28 above), p. 28; and Horn, 

Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), 

p. 411-2-2التةةةةةوجيه   ( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى املبةةةةةدأ8أيضةةةةةا  الىلقةةةةةرة ) . انظةةةةةر 
 عند التوقيا على املعاهدة(. )التأكيد الرمس  للتحىلظات ال  تتاغ
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ضة بشأن لوغ التحىلظات، من جهة، وتلةك املتعلقةة بتةوغ املىلرو 
 مي ةةن إرجاعةةةه إىل السةةهو، بةةةل االعرتاضةةات، مةةن جهةةةة أ ةةرى، ال

 جيب مناقيا  اعتباره متعمدا .
وهنةةةةاك أيضةةةةا  مةةةةربرات أ ةةةةرى لعةةةةدم ارةةةةرتاط التأكيةةةةد الرمسةةةة    ( 5) 

ل اإلعةةةةراب عةةةةن  منظمةةةةة دوليةةةةة قبةةةة  ل عةةةةرتاض الةةةةذ  تتةةةةدره دولةةةةة أو 
موافقتهةةةةةا علةةةةةى االلتةةةةةزام لملعاهةةةةةدة. فةةةةةالتحىلظ الةةةةةذ  تتةةةةةوغه الدولةةةةةة  

مي ةن أن   ال   أن تتبح طرفةا  متعاقةدا  يف املعاهةدة املنظمة الدولية قبل   أو 
دل أ  أثةر قةةانون ويظةل حةربا  علةةى ورق إىل أن تعةرب الدولةة فعةة     حيةُ

الرمسة  للةتحىلظ    عن موافقتهةا علةى االلتةزام لملعاهةدة. وارةرتاط التأكيةد 
يرجا أ ا ا  يف هذه احلالةة إىل أن الةتحىلظ، مةى   قبولةه، يعةّدل هةذه  

لواقا أنةةةه علةةةى  فةةةا يتعلةةةق لالعرتاضةةةات.   املوافقةةةة. وخيتلةةةف األمةةةر فيمةةةا 
دل أيضةةةةا  اآلاثر املنتةةةةوص عليهةةةةا يف   الةةةةرغم مةةةةن أن االعةةةةرتاض ال  حيةةةةُ

بعةد   إال   ي  فيينةا من اتىلاق   21من املادة    3والىلقرة    20من املادة    4الىلقرة  
املنظمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لةةةةةةةاحبة االعةةةةةةةرتاض  طرفةةةةةةةا    أن تتةةةةةةةبح الدولةةةةةةةة أو 

فةاالعرتاض  خيلو من األوية حةى قبةل أن يةتم ذلةك.   متعاقدا “، فإنه ال 
هو تعبأ عن وجهة نظةر لةاحبه بشةأن مسةألة جةواز الةتحىلظ، ومي ةن  
على هةذا األ ةاس أن تقةوم األجهةزة املختتةة بتقيةيم جةواز التحىلظةات  

. وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، فةةةإن فتةةةوى حم مةةةة  ( 1175) أب ةةةذه بعةةةني االعتبةةةار 
يتعلةةةق هبةةةذه املسةةةألة،   تظةةةل لةةةحيحة فيمةةةا   1951العةةةدل الدوليةةةة لعةةةام  
تنبيهةا  للدولةة لةاحبة الةتحىلظ بشةأن موقةف الدولةة    فاالعرتاض يشة ل 

 لاحبة االعرتاض جتاه التحىلظ. فقد أرارت احمل مة إىل أن   
ة عةةن طريةةق االعةةرتاض  ى إىل حتقيقهةةا الدولةةة املوقعةة املتةةلحة القانونيةةة الةة  تسةةع  

على التحىلظ ت ون على هةذا النحةو متةونة بدرجةة كبةأة. فالدولةة املتحىلظةة ت ةون  
إىل أهنةةةا  ةةةتواجه اعرتاضةةةا  لةةةحيحا  ذا مىلعةةةول قةةةانون كامةةةل فةةةور إمتةةةام  نُةبّ هةةةت   قةةةد 

 التتةديق،  غأها من اإلجراءات ال  كانةت  ةببا  يف أت ةأ  اإلجراءات الد تورية أو 
إن كانةت  ةتبق  علةى   و يتعني عليها للتايل، مبجرد إع ن االعرتاض، أن تقةرر مةا 

 . ( 1176)  تسحبه  التحىلظ أو 

الةةةذ  يتةةةاغ قبةةةل اإلعةةةراب عةةةن املوافقةةةة علةةةى االلتةةةزام  وهةةةذا االعةةةرتاض  
لملعاهةةدة يةةدفا للتةةايل الدولةةة املتحىلظةةة إىل إعةةادة التىل ةةأ يف حتىلظهةةا  

حيةدل يف حالةة االعةرتاض التةادر   غةرار مةا    ةحبه، علةى  تعديله أو  أو 
عن دولة متعاقدة. غأ أن هذا التنبيةه يتةبح متعلقةا  مبجةرد احتمةال إذا  

دولةةةة مقدمةةةة االعةةةرتاض أن تؤكةةةده عنةةةد التعبةةةأ عةةةن  ارةةةرُتط علةةةى ال  مةةةا 
موافقتها على االلتزام لملعاهدة. وترى اللجنةة للتةايل أن ارةرتاط أتكيةد  

مةةن أويةةة مت ةةني الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة    رمسةة  إضةةايف  ةةيقلل كثةةأا  
 تتبح بعد أطرافا  متعاقدة يف املعاهدة من إلدار اعرتاضات.  ال  ل 

ك، فةةإن عةةدم أتكيةةد االعةةرتاض يف هةةذه احلالةةة  وفضةة   عةةن ذلةة  ( 6) 
يسةةبب أ  مشةة لة مةةن حيةةث اليقةةني القةةانون. فاالعرتاضةةات الةة    ال 

تةةةةبح طرفةةةةا  يف املعاهةةةةدة  دولةةةةة حيةةةةق هلةةةةا أن ت  تتةةةةوغها دولةةةةة موقعةةةةة أو 
__________ 

 أع ه. 9-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  4انظر الىلقرة ) ( 1175)  
  (1176 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 29. 

، أن  ( 1177) بةةةة غ يتعلةةةةق لملعاهةةةةدة  جيةةةةب، رةةةةأهنا رةةةةأن أ  إ اةةةةار أو 
ل وتبلةَّن بةنىلس الاريقة  ة املتبعةة يف حالةة االعةرتاض  تتدر كتابةة  وأن تُر ة 

الذ  يبديه طرف من األطراف. وع وة على ذلك، و  فا  للتحىلظ،  
لع قةة الثنائيةة  علةى لةعيد ا  يعّدل االعرتاض الع قةات التعاهديةة إال  ال 

والدولةةة مقدمةةة االعةةرتاض.    -الةة  أُبلغةةت بةةه    -بةةني الدولةةة املتحىلظةةة  
يف مواجهةةةةة الةةةةةدول    حقةةةةوق والتزامةةةةات الدولةةةةةة مقدمةةةةة االعةةةةرتاض  أمةةةةا 

 تتأثر بذلك على اإلط ق.   األطراف األ رى يف املعاهدة ف  
وللةةرغم مةةن أن هةةذه االعتبةةارات تبةةدو مقنعةةة، رأت اللجنةةة أن   ( 7) 

ضةةةةرور  التمييةةةةز بةةةةني حةةةةالتني  االعرتاضةةةةات الةةةة  تتةةةةوغها دول  مةةةن ال 
دولية موقعة، مةن جهةة، واالعرتاضةات الة  تتةوغها دول    منظمات  أو 
ت ن قد وقعت بعد على املعاهدة يف وقت لةوغ   ات دولية ل منظم  أو 

االعةةرتاض، مةةن جهةةة أ ةةرى. فةةالتوقيا علةةى املعاهةةدة ميةةنح الىلئةةة األوىل  
، يف  ( 1178) ولية وضعا  قانونيا  جتاه التةك املعةين من الدول واملنظمات الد 

حني تُعترب الدول واملنظمات الدوليةة األ ةرى أطرافةا  اثلثةة. وعلةى الةرغم  
جيةةةةةةوز هلةةةةةةذه األطةةةةةةراف الثالثةةةةةةة أن تتةةةةةةوغ اعرتاضةةةةةةات علةةةةةةى    مةةةةةةن أنةةةةةةه 

، فةةةةإن التأكيةةةةد الرمسةةةة  هلةةةةذه االعرتاضةةةةات عنةةةةد قيةةةةام  ( 1179) التحىلظةةةةات 
العةةةةرتاض للتوقيةةةةا علةةةةى املعاهةةةةدة  املنظمةةةةة الدوليةةةةة مقدمةةةةة ا  الدولةةةةة أو 

ي ةةون ضةةروراي  بوجةةه    للتعبةةأ عةةن موافقتهةةا النهائيةةة علةةى االلتةةزام هبةةا  أو 
ال مةرور فةرتة زمنيةة طويلةة بةني لةوغ االعةرتاض   اص للنظةر إىل احتمة 

ت ن قةد وقعةت علةى املعاهةدة عنةد   منظمة دولية ل  من جانب دولة أو 
 هذا االعرتاض آاثره.  لوغها إايه وبني الوقت الذ  حُيدل فيه  

وال تعةةةّرف اتىلاقيتةةةا فيينةةةا عبةةةارة  املوقعةةةة علةةةى املعاهةةةدة“ الةةة    ( 8) 
. غةةةأ أنةةةه يتبةةةني مةةةن  11-6-2ا ةةةتخدمتها اللجنةةةة يف املبةةةدأ التةةةوجيه   

)أ( مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا أن املقتةةةود هبةةةا هةةةو الةةةدول واملنظمةةةات  18املةةةادة  
ق امل ونةةةةة هلةةةةا رهنةةةةا   تبادلةةةةت الواثئةةةة  الدوليةةةةة الةةةة   وقَّعةةةةت املعاهةةةةدة أو 

املوافقةةةةةة، وذلةةةةةك إىل أن   للقبةةةةول أو  لإلقةةةةةرار الرمسةةةةة  أو  ديق أو للتتةةةة 
تتبح طرفا  يف   تلك املنظمة عن نيتها ه...  أال  تىلتح تلك الدولة أو 

 املعاهدة“. 
 مهلة  وغ اال رتاضات 2-6-12

تةةةةةند املعاهةةةةدة  لةةةةةى حكةةةةم خمةةةةةالف، جيةةةةوز للدولةةةةةة  مةةةةا م 
صةةةةةةوغ ا رتاضةةةةةةاا  لةةةةةةى حتفةةةةةةع مةةةةةةر للانظاةةةةةةة الدوليةةةةةةة ان ت او

التحفظةةةةات يف غضةةةةون اثةةةة”  شةةةةر شةةةةهراا مةةةةر اتويةةةةخ إشةةةةعاوها 
يف مو ةةةد اقصةةةاه التةةةاويخ الةةةذي تعةةةرب فيةةةه تلةةةك  ابلةةةتحفع او

املنظاة الدولية  ر موافقتها  لةى االلتةزام ابملعاهةدة،  الدولة او
 ايهاا تان الحقاا.
__________ 

مةةن اتىلاقيةةة  79واملةةادة  1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  78انظةةر املةةادة  ( 1177)  
 .1986 فيينا لعام

مةةةةةةن  18ادة انظةةةةةةر، بتةةةةةةورة  الةةةةةةة، الىلقةةةةةةرة الىلرعيةةةةةةة )أ( مةةةةةةن املةةةةةة  ( 1178)  
 فيينا. اتىلاقي 

 أع ه. 3-6-2جيه  انظر الىلقرة الىلرعية )ب( من املبدأ التو  ( 1179)  



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 200
 

 

 التعليق 
 فيينةةةا إجابةةةة مةةةن اتىلةةةاقي  20مةةةن املةةةادة  5تتضةةةمن الىلقةةةرة  (1)

جزئية وغأ مباررة عةن السةؤال املتعلةق بتحديةد الوقةت الةذ  جيةوز 
األجةةةل الةةةذ   ملنظمةةةة دوليةةةة أن تتةةةدر اعرتاضةةةا ، أو فيةةةه لدولةةةة أو

جيب عدم جتاوزه عند القيام بذلك. وتةنز هةذه الىلقةرة يف لةيغتها 
 يل   على ما 1986املعتمدة يف عام 

دة علةةى نةةز اةةالف، نز املعاهةة تةة  ل ومةةا  (1180)ه4و 2ألغةةراض الىلقةةرتني  
ت ةةةن قةةةد أاثرت  املنظمةةةة الدوليةةةة قةةةد قبلةةةت الةةةتحىلظ إذا ل يُعتةةةرب أن الدولةةةة أو

اعرتاضةةةا  عليةةةةه قبةةةةل انقضةةةةاء فةةةةرتة اثةةةةين عشةةةةر رةةةةهرا  علةةةةى إرةةةةعارها للةةةةتحىلظ، 
 حى تريخ إعراهبا عن الرضا لالرتباط لملعاهدة، أيهما يقا الحقا . أو

عنالةةر هةةذا احل ةةم  12-6-2يه  املبةةدأ التةةوج ويسةةتخلز (2)
. (1181)الةة  تتعلةةق حتديةةدا  لملهلةةة الةة  جيةةوز   هلةةا لةةوغ االعةةرتاض

 ومرة أ رى، جير  التمييز بني حالتني.
تتعلق احلالة األوىل للةدول واملنظمةات الدوليةة الة  ت ةون،  (3)

هلا  منظمات دولية متعاقدة. فتُتاح عند اإلرعار للتحىلظ، دوال  أو
دار اعرتاض علةى الةتحىلظ، وحُتسةب هةذه عشر رهرا  إلل فرتة اثين

املهلة اعتبارا  من تريخ ا ت م اإلرعار للتحىلظ من جانب الدول 
 . 6-1-2واملنظمات الدولية املعنية وفقا  للمبدأ التوجيه  

مةن    5وقد نشأت مهلةة االثةين عشةر رةهرا  الة  كر ةتها الىلقةرة   (4)
ا  وافيةا  بشةأن  والةدوك الةذ  قةدم تربيةر   عن مبادرة للسأ وىلةر    20املادة  

ا تيةةةاره إايهةةةا. بيةةةد أنةةةه كةةةان، لقرتاحةةةه هلةةةذه املهلةةةة، حييةةةد عةةةن ممار ةةةة  
يف تلةك الىلةرتة. فةاملقرر ا ةاص الةذ     -املتباينة إىل حد كبةأ    -الدول  

،  ( 1182) حةظ يف املمار ةة التعاهديةة مهلةة  التسةعني يومةا  والسةتة أرةةهر ال 
اء  لةةةةةةس البلةةةةةةدان األمري يةةةةةةة للىلقهةةةةةة فضةةةةةةل مةةةةةةا ذلةةةةةةك اتبةةةةةةاع اقةةةةةةرتاح جم 

 يل    . وقد أرار يف هذا التدد إىل ما ( 1183) القانونيني 
ومةةا ذلةةك، يُعتقةةةد أنةةه توجةةد أ ةةةباب وجيهةةة القةةرتاح اعتمةةةاد هةةذه املهلةةةة  

ق علةى مهلةة قتةأة ألغةراض معاهةدة معينةة معةروف األطول. فةأوال ، إن االتىلةا
هلةةة قاعةةدة عامةةة واجبةةة مضةةموهنا أمةةر  اتلةةف إىل حةةد كبةةأ عةةن جعةةل هةةذه امل

تتنةةةاول هةةةذه النقاةةة. ولةةةذا، فإنةةةه قةةد ي ةةةون مةةةن  التابيةةق علةةةى كةةةل معاهةةدة ال
__________ 

للتحىلظةةةةةةةات علةةةةةةةى املعاهةةةةةةةدات ذات املشةةةةةةةاركة  2تتعلةةةةةةةق الىلقةةةةةةةرة  ( 1180)  
اآلاثر املرتتبةةةةةةةة علةةةةةةةى قبةةةةةةةول التحىلظةةةةةةةات وعلةةةةةةةى  4 احملةةةةةةةدودة؛ وحتةةةةةةةدد الىلقةةةةةةةرة

االعرتاضةةات يف مجيةةا احلةةاالت عةةدا حةةاالت التحىلظةةات الةة  جتيزهةةا املعاهةةدة 
دودة والتةةةة وك يتعلةةةةق لملعاهةةةةدات ذات املشةةةةاركة احملةةةة  لةةةةراحة، وذلةةةةك فيمةةةةا
 الدولية. التأ يسية للمنظمات

ت حةةةةةظ اللجنةةةةةة أنةةةةةه كةةةةةان مةةةةةن األنسةةةةةب، مةةةةةن الناحيةةةةةة املناقيةةةةةة  ( 1181)  
لملهلةةةةةةة الةةةةةة  جيةةةةةةوز   هلةةةةةةا  إلةةةةةةدار“  التةةةةةةرف، القةةةةةةول أبن األمةةةةةةر يتعلةةةةةةق

مةةن اتىلةةاقي   20مةةن املةةادة  5االعةةرتاض. غةةأ أهنةةا فضةةلت االلتةةزام بةةنز الىلقةةرة 
 فيينا.
، اجمللةد الثةان، الوثيقةة  1962حوليةة  ل عن قةانون املعاهةدات،  التقرير األو  ( 1182)  

A/CN.4/144   وAdd.1 18( من التعليق على املادة  14، الىلقرة ) 67و   66 ، ص. 
 .(16)، الىلقرة 67 صاملرجا نىلسه،  ( 1183)  

كانةةت  أليسةةر علةةى الةةدول أن تقبةةل حةةدا  زمنيةةا  عامةةا  لتقةةدمي االعرتاضةةات إذاا
 .(1184)رتحة أطولاملهلة املق

غةةةةأ أن مهلةةةةة االثةةةةين عشةةةةر رةةةةهرا  هةةةةذه الةةةة  جيةةةةب لةةةةوغ  (5)
 5رينة القبول املنتوص عليهةا يف الىلقةرة االعرتاض   هلا إلباال ق

ت ةن تبةدو بولةىلها قاعةدة عرفيةة  مةن اتىلةاقي  فيينةا ل 20من املادة 
را ةةةخة إلن مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون املعاهةةةدات؛ ومةةةا ذلةةةك 

. (1185)ملهلةةةة الةةة   حتظةةةى أبكةةةرب قةةةدر مةةةن القبةةةول“فهةةة  تشةةة ل ا
 يل   والحظ هورن يف هذا التدد ما

نظةةرا  ألهنةةا قةةد تةةؤد  إىل فةةرتة ممتةةدة مةةن  رتة مىلرطةةة الاةةولال مي ةةن قبةةول فةة  
عةةةدم اليقةةةني فيمةةةا خيةةةز الع قةةةات القانونيةةةة بةةةني الدولةةةة املتحىلظةةةة واألطةةةراف 

ي ةةون أمةةام  لةةن مىلرطةةة القتةةر أيضةةا . إذت ةةون هةةذه الىلةةرتة  املعنيةةة. وينبغةة  أال
ل أن تقةةا الةةدول املعنيةةة وقةةت كةةاف  إلجةةراء الدرا ةةة ال زمةةة لةة اثر الةة  حُيتمةة 

 .(1186)عليها بسبب التحىلظ

الة  كانةت تنةدرو بوضةوح يف إطةار    -والواقا أن هةذه املهلةة   ( 6) 
تىلةرض   ل   -التاوير التدرجي  للقانون الدويل عند اعتماد اتىلاقية فيينا  

نىلسةةةها قةةةط بتةةةورة كاملةةةة بولةةةىلها قاعةةةدة عرفيةةةة واجبةةةة التابيةةةق يف  
تةعب التوفيةق  . ولىلةرتة طويلةة، ظةل مةن ال ( 1187) حالة عدم وجود نز 

مةةن    5ألمةةني العةةام، بولةةىله وديعةةا ، وبةةني أح ةةام الىلقةةرة  بةةني ممار ةةة ا 
تعاجل   . والواقا أنه يف احلاالت ال  ال ( 1188) من اتىلاقي  فيينا   20املادة  
ا املعاهةةدة مسةةألة التحىلظةةات، كةةان األمةةني العةةام يعتةةرب عةةادة أن  فيهةة 

يومةا ،    90  ل يةرد، يف غضةون  الدولة املتحىلظة تتبح دولة متعاقةدة مةا 
__________ 

 املرجا نىلسه. ( 1184)  
  (1185 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), p. 107 ويةرى غريةن أن مهلةة االثةين عشةر رةهرا  املنتةوص عليهةا يف .
هةةو  مةن اتىلاقيةة فيينةا تشة ل علةى األقةل  إرةارة إىل مةا 20مةن املةادة  5الىلقةرة 

 Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” (footnoteمعقول“   

28 above), p. 128. 
  (1186 )  … ive DeclarationsInterpretatReservations and Horn, 

(footnote 25 above), p. 126. 
  (1187 ) : 20Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), pp. 495–496, para. 16. See also Gaja, “Unruly treaty 

reservations” (footnote 28 above), p. 324; Greig, “Reservations: equity 

as a balancing factor?” (footnote 28 above), pp. 127 et seq.; and Aust, 

Modern Treaty Law and Practice (footnote 155 above), p. 155. 
  (1188 ) rt, “À l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention Imbe

de Vienne …” (footnote 601 above), pp. 524–541; Gaja, “Unruly treaty 

reservations” (footnote 28 above), pp. 323–324; Riquelme Cortado, Las 

reservas a los tratados … (footnote 150 above), pp. 245–250; and Müller, 

“1969 Vienna Convention. Article 20: Acceptance of and objection to 

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the 

Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 503–504, para. 43 . 
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.  ( 1189) اعةةةرتاض علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ    إب غةةةه علةةةى النحةةةو الواجةةةب 
ل ةةةن األمةةةني العةةةام رأى أن هةةةذه املمار ةةةة تةةةؤ ر د ةةةول املعاهةةةدات  

، فتخلةةةى عنهةةةا وألةةةبح يعتةةةرب أ  دولةةةة  ( 1190) حيةةةز النىلةةةاذ وتسةةةجيلها 
لةةةةةاغت حتىلظةةةةةا  دولةةةةةة متعاقةةةةةدة منةةةةةذ تريةةةةةخ نىلةةةةةاذ لةةةةةك التتةةةةةديق  

ألمةةني العةةام إىل أنةةه  املوقةةف، أرةةار ا . ولتربيةةر هةةذا  ( 1191) االنضةةمام  أو 
)ب( مةن  4من غأ الواقع  االعتقاد أبن الشروط ال  تىلرضها الىلقرة  

عاهةةدة حيةةز  هةة  رةةروط مي ةةن ا ةةتيىلا ها، فلمنةةا د ةةول امل   20املةةادة  
النىلةةةةةاذ للنسةةةةةبة للدولةةةةةة املتحىلظةةةةةة، ينبغةةةةة  أن ت ةةةةةون مجيةةةةةا الةةةةةدول  

علةةةةى الةةةةتحىلظ.  املتعاقةةةةدة ومجيةةةةا املنظمةةةةات املتعاقةةةةدة قةةةةد اعرتضةةةةت  
تنتةةةةب انتقةةةةادات األمةةةةني العةةةةام للتةةةةايل علةةةةى القرينةةةةة الةةةةواردة يف   وال 

تنتةةب علةةى عةدم واقعيةةة الىلقةةرات الىلرعيةةة الةةث ل   بقةةدر مةةا   5الىلقةرة  
، أعلن املستشار القانون لألمم املتحةدة  2000عام  . ويف 4 من الىلقرة 

  لةةة  وا   5أتييةةةده ملهلةةةة االثةةةين عشةةةر رةةةهرا  املنتةةةوص عليهةةةا يف الىلقةةةرة  
ألةةةبحت مابقةةةة يف حالةةةة قبةةةول التحىلظةةةات املتةةةاغة متةةةأ را ، وهةةةو  

. وتوضةةح ممار ةةة الةةدول أيضةةا   ( 1192) قبةةول يُشةةرتط أن ي ةةون لإلمجةةاع 
 بعد انقضاء مهلة االثين عشر رهرا   أن الدول تتوغ اعرتاضات حى 

. وأاي  كانةةةت أوجةةةه عةةةدم  20 مةةةن املةةةادة   5املنتةةةوص عليهةةةا يف الىلقةةةرة  
 الاةابا الوضةع “ للقاعةدة مةن منظةور القواعةد   ب يتعلةق  اليقني فيمةا 

رةةك أن عيةةوب   العامةة للقةةانون الةةدويل، فقةةد أقرهتةةا اتىلاقيتةةا فيينةةا، وال 
مةزاايه، فوفقةا  للممار ةة الة    تعديلها ألغراض دليل املمار ةة  ةتىلوق 

ي ون   تبنتها اللجنة يف إطار األعمال املتعلقة للتحىلظات، ينبغ  أن 
 املتعلقتةةني  عةن لةةيغة أح ةةام االتىلةةاقيتني   هنةاك  ةةبب حا ةةم للتخلةة  

 هذه احلالة.  بقانون املعاهدات؛ وهذا السبب غأ قائم للتأكيد يف 
تةةةنز  وللسةةةبب نىلسةةةه، وعلةةةى الةةةرغم مةةةن أن عبةةةارة  مةةةا ل (7)

أن مجيةا  املعاهدة على ح ةم اةالف“ تةنز علةى أمةر بةديه ، مبةا
تتسم باابا األح ام ذات التلة املنتوص عليها يف اتىلاقي  فيينا 

يف حال عدم وجود أح ام  مي ن تابيقها إال ا تيار  ت ميل  وال
جنةةةةة اإلبقةةةةاء علةةةةى هةةةةذه االىلةةةةة يف املعاهةةةةدة، فقةةةةد ا تتةةةةوبت الل

__________ 
  (1189 ) (see General … -rySummary of Practice of the Secreta

footnote 75 above), p. 55, para. 185. 
يتعلةةةةةق بقبةةةةةول  غةةةةةأ أن مهلةةةةةة التسةةةةةعني يومةةةةةا  ظلةةةةةت  ةةةةةارية فيمةةةةةا ( 1190)  

املتعاقةةدة بشةأهنا عمومةا  موافقةة الةدول  التحىلظةات املتةاغة متةأ را  الة  ُيشةرتط
 1-3-2(. انظر املبدأ التوجيه  ibid., pp. 61–62, paras. 205–206لإلمجاع )

 والتعليق عليه.
  (1191 ) (see General … -Summary of Practice of the Secretary

footnote 75 above), pp. 54–55, paras. 184–187. 
دة وموجهة مذكرة رىلوية لادرة عن املستشار القانون لألمم املتح ( 1192)  

. 2000نيسان/أبريل   4األعضاء يف األمم املتحدة،   إىل املمثلني الدائمني للدول
. غةةةأ أن 1-3-2( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  8( و)7انظةةةر الىلقةةةرتني )

يتعلةةق بقبةةول التحىلظةةات املتةةأ رة تتمثةةل يف  املمار ةةة دا ةةل جملةةس أورول فيمةةا
تسةةةةةعة أرةةةةةهر لتةةةةةوغ االعرتاضةةةةةةات  تتجةةةةةاوز مةةةةةنح الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة مهلةةةةةة ال

 Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe انظةةر )

(footnote 638 above), p. 102). 

فةةةةإن فضةةةة   عةةةةن ذلةةةةك، . و 12-6-2التةةةةيغة يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
مةن اتىلاقيةة فيينةا  20مةن املةادة  5درا ة األعمال التحضةأية للىلقةرة 

بب الذ  دعا إىل إدراو هذه اإلرارة، ىلهم الستسمح ب  1969لعام  
يةةربر اإلبقةةاء عليهةةا. فةةالواقا أن إدراو هةةذا التوضةةيح ) مةةا  وهةةو مةةا

تةةةنز املعاهةةةدة علةةةى ح ةةةم اةةةالف“( قةةةد   بنةةةاء  علةةةى تعةةةديل  ل
. فقةةةةةةد أوضةةةةةةح ممثةةةةةةل (1193)اقرتحتةةةةةةه الةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة األمري يةةةةةةة

 التعديل هو أن الوالايت املتحدة يف املؤمتر أن الدافا وراء هذا
مةن أن تةنز يف املعاهةدة نىلسةها  نز اللجنة يوح  أبنه مينةا الةدول املتىلاوضةة

 .(1194)د عن اثين عشر رهرا  تزي على مهلة تقل أو

ي ةةن التعةةديل املقةةرتح مةةن الةةوالايت املتحةةدة ينتةةب حتديةةدا    ومةةن  ، ل 
علةةى فةةرتة االثةةين عشةةر رةةهرا  الةة  أر ةةتها اللجنةةة، وإمنةةا كةةان يسةةعى إىل  

متنةةةا املتىلاوضةةةني   توضةةةيح أن األمةةةر يتعلةةةق بقاعةةةدة ت ميليةةةة طوعيةةةة ال 
 . ( 1195) مهلة مغايرة   بشأن املعاهدة أب  حال من األحوال من إر اء 

 12-6-2وتتعلةةق احلالةةةة الثانيةةةة املشةةةمولة لملبةةةدأ التةةةوجيه   (8)
بعةةةةةد  تتةةةةبح  متعاقةةةةدة“ إال للةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة الةةةةة  ال

رةةةهرا  التاليةةةة لتةةةاريخ تلقيهةةةا اإل اةةةار.  انقضةةةاء مهلةةةة االثةةةين عشةةةر
ليةةةة املعنيةةةة أن تقةةةدم هةةةذه احلالةةةة، جيةةةوز للةةةدول واملنظمةةةات الدو  ويف
رتاضةةةا  لغايةةةة اليةةةوم الةةةذ  تعةةةرب فيةةةه عةةةن موافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام اع

 مينعها للتأكيد من تقدميه قبل ذلك التاريخ. لملعاهدة، وهذا ال
بةةني الةةدول واملنظمةةات  وهةةذا احلةةل الةةذ  يقةةوم علةةى التىلرقةةة (9)

هذا املركز للنسةبة إىل املعاهةدة  ت تسب بعد لك ال  لاملتعاقدة وت
ه أ  مةةةن يتبنةةةَّ  رتحةةةات السةةةيد بريةةةريل، ول ةةةن لهةةةو حةةةل ورد يف مق

تبةةةق عليةةةه  السةةةأ هةةةأش لوترل ةةةت والسةةةأ جأالةةةد فيتزمةةةوريس، ول
م اللجنةةةةةةةةةةة أيضةةةةةةةةةةا  يف املةةةةةةةةةةواد املعتمةةةةةةةةةةدة يف القةةةةةةةةةةراءة األوىل يف عةةةةةةةةةةا

، وإن كةةان السةةأ وىلةةر  والةةدوك قةةد اقرتحةةه يف مشةةروع (1196)1962
. وأعيةةةةةةد إدراو هةةةةةةذا (1197)1962الةةةةةةوارد يف تقريةةةةةةره لعةةةةةةام  18 املةةةةةةادة
يف أثنةةةةةةةاء القةةةةةةةراءة الثانيةةةةةةةة ل ةةةةةةة  تؤ ةةةةةةةذ يف  يف هنايةةةةةةةة األمةةةةةةةر احلةةةةةةةل

__________ 
  (1193 ) Official Records of the United , 127/L.1/C.39A/CONF.

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 136. 
  (1194 ) ions Conference on the Official Records of the United Nat

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 

21st meeting of the Committee of the Whole, 10 April 1968, p. 108, 

para. 13. 
يةةرى رودا، مةةا ذلةةك، أن تعةةديل الةةوالايت املتحةةدة يؤكةةد  الاةةابا  ( 1195)  

 ”Ruda, “Reservations to treaties“  20دة مةةن املةةا 5الت ميلةة  للىلقةةرة 

(footnote 56 above), p. 185. 
، املعروضةةة يف تقريةةر اللجنةةة 19مةةن مشةةروع املةةادة  3ل ت ةةن الىلقةةرة  ( 1196)  
لعامةةة، تتعلةةق يف الواقةةا إال للقبةةول الضةةمين مبعنةةاه الةةدقيق. انظةةر ا اجلمعيةةةإىل 

 .176 ، صA/5209، اجمللد الثان، الوثيقة 1962حولية 
 .62و 61 ، ص.1Addو .144/4A/CNالوثيقة املرجا نىلسه،  ( 1197)  
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انتقةةادات احل ومةةة األ ةةرتالية الةة  أعربةةت عةةن قلقهةةا إزاء  احلسةةبان
بةةدأ القبةةول الضةةمين مبعنةةاه الةةدقيق مةةن مي ةةن أن يسةةببه تابيةةق م مةةا

 . (1198)لعولت عملية
يضا مالقا  الدول واملنظمةات الدوليةة  غأ أن هذا احلل ال (10)

متعاقةدة يف تريةخ اإل اةار للةتحىلظ يف مركةز  ت ةون أطرافةا   ال  ال
غةةةأ مت ةةةافئ مةةةا مركةةةز الةةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةةات املتعاقةةةدة. بةةةل 

يغيةةةةةب عةةةةةن األذهةةةةةان أنةةةةةه،  غةةةةة  أالينب الع ةةةةس هةةةةةو التةةةةةحيح، إذ
يتةةةاغ مةةةن  ، جيةةةب إبةةة غ كةةةل مةةةا23مةةةن املةةةادة  1مبوجةةةب الىلقةةةرة 

قةدة، وإمنةا حتىلظات ليس فقةط إىل الةدول املتعاقةدة واملنظمةات املتعا
أيضا  إىل الدول واملنظمات الدولية األ رى الة  حيةق هلةا أن تتةبح 

لة  حيةق هلةا . فالةدول واملنظمةات الدوليةة  ا(1199)أطرافا  يف املعاهةدة
 املعاهدة“ حتتةل للتةايل علةى مجيةا املعلومةات أن تتبح أطرافا  يف

نح مهلةةةة  ال زمةةةة فيمةةةا يتعلةةةق للتحىلظةةةات علةةةى معاهةةةدة معينةةةة ومتةةةُ
املهلةةةة املمنوحةةةة للةةةدول املتعاقةةةدة  (1200)للتىل ةةةأ تسةةةاو  علةةةى األقةةةل

 واملنظمات املتعاقدة )اثنا عشر رهرا (.
 أخراا اال رتاضات املصاغة مت 2-6-13

د  اال رتاأ الذي يصاغ يشأن حتفع مر  التحفظات  ال حيف
 يةةع  12-6-2يعةةد انقضةةاء املهلةةة احملةةدةة يف املبةةدا التةةوجيه  

 اآلاثو القانونية لال رتاأ الذي يصاغ يف حدوة هذه املهلة.
 التعليق 

املنظمةةةات الدوليةةةة مةةةن لةةةوغ  مينةةةا الةةةدول أو ال يوجةةةد مةةةا (1)
دة، أ  بعد انقضةاء مهلةة االثةين ة احملداعرتاضات بعد انقضاء املهل

بعةةةد قبةةةول  عشةةةر رةةةهرا  )أو أ  مهلةةةة أ ةةةرى حتةةةددها املعاهةةةدة( أو
يتعلةق للةدول واملنظمةات الدوليةة الة  تنضةم  االلتزام لملعاهدة فيمةا

 .(1201)إىل املعاهدة بعد انقضاء مهلة االثين عشر رهرا  
فقةةد  وهةةذه املمار ةةة ليسةةت ممار ةةة فريةةدة علةةى اإلطةة ق. (2)
، إىل أنةةةه مةةةن 1988رةةةار هةةةورن، يف درا ةةةته الةةة  نُشةةةرت يف عةةةام أ

اعرتاضةةةةا  منهةةةةةا  118اعرتاضةةةةا    إحتةةةةا ها، تبةةةةنيَّ أن  721جممةةةةوع 
__________ 

انظر التقرير الرابةا عةن قةانون املعاهةدات الةذ  أعةده السةأ وىلةر   ( 1198)  
 A/CN.4/177، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1965حوليةةةةة والةةةةدوك، املقةةةةرر ا ةةةةاص، 

 .17، الىلقرة 53، وص 45 ، صAdd.1-2و
 .5-1-2املبدأ التوجيه  من  1انظر أيضا  الىلقرة  ( 1199)  
، يف التقريةر األول للسةأ 18)ب( من مشروع املادة 3كانت الىلقرة  ( 1200)  

وىلر  والةدوك، تةنز علةى القاعةدة نىلسةها لعتبارهةا ا ةتثناء  مةن التقيةد مبهلةة 
ت ةون طرفةا  يف املعاهةدة  االثين عشةر رةهرا ، حيةث أوضةحت أن الدولةة الة  ال

ىلظ إذا قامةةةت بعةةةد ذلةةةك هأ  بعةةةد انقضةةةاء عتةةةرب قةةةد وافقةةةت علةةةى الةةةتح ال تُ 
مهلةةةة االثةةةين عشةةةر رةةةهرا   بتقةةةدمي اعةةةرتاض علةةةى الةةةتحىلظ لةةةدى قيامهةةةا بتنىليةةةذ 

حوليةةةةة اإلجةةةةراءات ال زمةةةةة لتأهيلهةةةةا لتتةةةةبح طرفةةةةا  يف املعاهةةةةدة“ ) اإلجةةةةراء أو
 (.61 ، صAdd.1و A/CN.4/144، اجمللد الثان، الوثيقة 1962
 والتعليق عليه. 12-6-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1201)  

، وازداد هةةةذا العةةةدد منةةةذ (1202)لةةةيغت بعةةةد انقضةةةاء املهلةةةة احملةةةددة
يتعلةق  فيمةا (1204). وهنةاك أمثلةة عديةدة علةى ذلةك(1203)ذلك احلةني

ذلك املعاهةةةةةةدات املتتةةةةةةلة وكةةةةةة ، (1205)مبعاهةةةةةةدات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان
م افحةةةةة  أو (1206)مبيةةةةادين أ ةةةةرى متنوعةةةةة، مثةةةةل قةةةةانون املعاهةةةةدات

التىلاقيةةةةةة املتعلقةةةةةة بسةةةةة مة يتتةةةةةل أيضةةةةةا  ل ، وفيمةةةةةا(1207)اإلرهةةةةةاب

__________ 
  (1202 ) Reservations and Interpretative Declarations … Horn, 

(footnote 25 above), p. 206. See also Riquelme Cortado, Las reservas a 

los tratados … (footnote 150 above), pp. 264–265. 
  (1203 ) ote (footnLas reservas a los tratados … Riquelme Cortado, 

150 above), p. 265. 
تقتتر األمثلة املةذكورة فيمةا بعةد علةى حةاالت عّينهةا األمةني العةام  ( 1204)  

وأ ار هبا للتايل لعتبارها  ب غات“. وقةد اتضةحت يف واقةا األمةر لةعوبة 
 جمموعةةةة املعاهةةةدات املتعةةةددة هةةةذه الدرا ةةةة للنظةةةر إىل أن التةةةاريخ املةةةذكور يف

العةةام لةةيس تريةةخ اإل اةار، ول ةةن تريةةخ إيةةداع  األطةراف املودعةةة لةةدى األمةني
 التك الذ  يتضمن التحىلظ.

 Riquelmeانظةر القائمةة الشةاملة الة  وضةعتها ري  لميةه كةورتدو   ( 1205)  

Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), p. 265 

(footnote 316) 18ن السةةويد ). انظةةر أيضةةا  االعرتاضةةات املتةةأ رة التةةادرة عةة 
(  2010تشةرين األول/أكتةوبر    21املتحةدة ) ( واململ ة 2010تشرين األول/أكتوبر 

خبتةةوص الةةتحىلظ الةةذ  ألةةدرته مجهوريةةة الو الدميقراطيةةة الشةةعبية بشةةأن العهةةد  
(  2009أيلول/ ةةةةةةةةةةةبتمرب    25الةةةةةةةةةةدويل ا ةةةةةةةةةةةاص لحلقةةةةةةةةةةةوق املدنيةةةةةةةةةةة والسيا ةةةةةةةةةةةية ) 

 (Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.4 .) 
  (1206 ) (footnote Las reservas a los tratados … Riquelme Cortado, 

150 above), p. 265 (footnote 317). 
انظةةةر االعرتاضةةةةات املتةةةةاغة متةةةةأ را  بشةةةأن اإلعةةةة ن التةةةةادر عةةةةن  ( 1207)  

( لةةةةدى انضةةةةمامها إىل االتىلاقيةةةةة الدوليةةةةة 2002آب/أغسةةةةاس  13لكسةةةةتان )
تشةةةرين  6  مجهوريةةةة مولةةةدوفا )1997بيةةةة للقنابةةةل لعةةةام لقمةةةا اهلجمةةةات اإلرها

( وبولنةةةةةةدا 2003أيلول/ ةةةةةةبتمرب  22( واالحتةةةةةةاد الرو ةةةةةة  )2003األول/أكتةةةةةةوبر 
 ,Multilateral Treaties … (footnote 37 above))( 2004رةباط/فرباير  3)

chap. XVIII.9)االعرتاضةةةات املتةةةاغة متةةةأ را  بشةةةأن التحىلظةةةات الةةة   ؛ أو
يتعلةق لالتىلاقيةة الدوليةة لقمةا متويةل اإلرهةاب لعةام  دول التالية فيمةالاغتها ال

(  االحتةةاد الرو ةة  2004أاير/مةةايو  17  الةةتحىلظ التةةادر عةةن بلجي ةةا )1999
اإلعةةةةةة ن (؛ و 2005آب/أغسةةةةةةاس  22( واألرجنتةةةةةةني )2005حزيران/يونيةةةةةةه  7)

أيلول/ ةةةةبتمرب  24(  بلجي ةةةةا )2003آب/أغسةةةةاس  28التةةةةادر عةةةةن األردن )
( 2005متوز/يوليةه  14( واليةالن )2005آذار/مةارس  1( واالحتاد الرو   )2004

( 2006حزيران/يونيةةةةةةةةه  23( وأيرلنةةةةةةةةدا )2005آب/أغسةةةةةةةةاس  22واألرجنتةةةةةةةةني )
التةةةةةةادر عةةةةةةن (؛ والةةةةةةتحىلظ 2006آب/أغسةةةةةةاس  23واجلمهوريةةةةةةة التشةةةةةةي ية )

ن/يونيةةه حزيرا 23(  أيرلنةةدا )2005نيسةةان/أبريل  24اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية )
(؛ والتحىلظ التادر عن 2006آب/أغساس   23( واجلمهورية التشي ية )2006

، عنةةةةةد 2001تشةةةةةرين الثةةةةةان/نوفمرب  12مجهوريةةةةةة كةةةةةوراي الشةةةةةعبية الدميقراطيةةةةةة )
دق هةةةةذه الدولةةةةة بعةةةةد علةةةةى حيةةةةث ل تتةةةة التوقيةةةةا؛ ول يةةةةتم أتكيةةةةد الةةةةتحىلظ، 

 17( وأملانيةةةةةةا )2003تشةةةةةةرين األول/أكتةةةةةةوبر  6(  مجهوريةةةةةةة مولةةةةةةدوفا )االتىلاقيةةةةةة
(؛ والتحىلظ التةادر 2005آب/أغساس  22( واألرجنتني )2004حزيران/يونيه 
 ,.ibid( )2011آذار/مةةارس  25(  بلجي ةةا )2010آذار/مةةارس  3عةةن الةةيمن )

chap. XVIII.11.) 
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ونظةةةةةام رومةةةةةا  (1208)مةةةةةوظىل  األمةةةةةم املتحةةةةةدة واألفةةةةةراد املةةةةةرتباني هبةةةةةا
 .(1209)1998األ ا   للمح مة اجلنائية الدولية لعام 

كيةةد. بةل الع ةةس هةةو ه املمار ةةة للتأوال جيةب رةةجب هةذ (3)
التةةةةحيح  هةةةةذه املمار ةةةةة تسةةةةمح للةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة أبن 
تعةةةرب، عةةةن طريةةةق االعرتاضةةةات، عةةةن وجهةةةة نظرهةةةا بشةةةأن لةةةحة 

وز اثةةين عشةةر كةةان قةةد لةةين قبةةل ذلةةك بىلةةرتة تتجةةا حتىلةةظ مةةا، ولةةو
خيلةةةةةو مةةةةةن الىلائةةةةةدة، حةةةةةى لةةةةةو كانةةةةةت هةةةةةذه  رةةةةةهرا ، وهةةةةةو أمةةةةةر ال

دل أ  أثةةر قةةةانون مبارةةر. والواقةةةا أن  أ رة الاالعرتاضةةات املتةة  حتةةةُ
يتعلةةةةق بتةةةةحة حتىلةةةةظ مةةةةن  اموقةةةةف الةةةةدول واملنظمةةةةات املعنيةةةةة فيمةةةة 

التحىلظةةات يشةة ل للنسةةبة إىل اجلهةةة املىلسةةرة،  ةةواء أكانةةت هيئةةة 
تةةرا  هامةةا  ينبغةة  أ ةةذه يف احلسةةبان عنةةد حم مةةة دوليةةة، عن رلةةد أم

ا أيضةةا  ممار ةةة البةةت يف لةةحة الةةتحىلظ. ووجهةةة النظةةر هةةذه تؤيةةده
األمةةةني العةةةام بتةةةىلته وديعةةةا  للمعاهةةةدات املتعةةةددة األطةةةراف. فهةةةةو 

االعرتاضةةات املتةةاغة متةأ را  وير ةةلها إىل الةةدول واملنظمةةات  يتلقةى
. (1210) ب غةةات“ لعتبارهةةا اعرتاضةات بةةل لعتبارهةةا املعنيةة، لةةيس

لةةو لةةين متةةأ را ، يشةة ل  وفضةة   عةةن ذلةةك، فةةإن االعةةرتاض، حةةى
ا  مي ةةةن أن يةةةؤد  إىل إقامةةةة حةةةوار متعلةةةق للتحىلظةةةات عنتةةةرا  هامةةة 

 .(1211)أن يسهم فيه أو
__________ 

كةانون   15االعرتاضةات املتةاغة متةأ را  مةن جانةب الربتغةال )انظةر  ( 1208)  
آب/أغسةةةةاس  9التةةةةادر عةةةةن تركيةةةةا ) ( بشةةةةأن اإلعةةةة ن 2005األول/ديسةةةةمرب 

2004( )ibid., chap. XVIII.8.) 
 28انظةةةةةةةر االعرتاضةةةةةةةات املتةةةةةةةاغة متةةةةةةةأ را  مةةةةةةةن جانةةةةةةةب أيرلنةةةةةةةدا ) ( 1209)  

 21والةةةةةةةدامنرك )( 2003متوز/يوليةةةةةةةه  31( واململ ةةةةةةةة املتحةةةةةةةدة )2003متوز/يوليةةةةةةةه 
اإلعةةةةة ن  ( بشةةةةةأن 2003آب/أغسةةةةةاس  29( والنةةةةةرويج )2003آب/أغسةةةةةاس 

اعتربتةةةه الةةةدول املعرتضةةةة مبثابةةةة حتىلةةةظ حمظةةةور( التةةةادر عةةةن التىلسةةةأ  )الةةةذ  
 (.ibid., chap. XVIII.10( )2002حزيران/يونيه  28) أوروغوا 

يينةةةةا   مةةةةا مراعةةةةاة القيمةةةةة اإلررةةةةادية هلةةةةذا الةةةةنز الةةةةوارد يف اتىلاقيةةةةة ف  ( 1210)  
فةةإن األمةةني العةةام عنةةدما يتلقةةى اعرتاضةةا  بعةةد انقضةةاء   ،  20مةةن املةةادة    5هالىلقةةرة  
“   ىلرتة الزمنية يسميه ’ب غا ‘ حني يُعلم األطةراف املعنيةة إبيةداع االعةرتاض هذه ال 

Summary of Practice of the Secretary-General … (see footnote 75 above), 

p. 63, para. 213  .  غةأ أن املنشةور املعنةونMultilateral Treaties Deposited 

with the Secretary-General   ثلةةةة علةةةى اعرتاضةةةات متةةةأ رة  يتضةةةمن عةةةدة أم
“. وهةةةةةةذا هةةةةةةو احلةةةةةةال مةةةةةةث   للنسةةةةةةبة  Objections  أُدرجةةةةةةت يف الىلةةةةةةرع املعنةةةةةةون  

تشةةرين    2( علةةى حتىلةةظ البحةةرين ) 1987ان/ينةةاير  كةةانون الث   27العةةرتاض اليةةالن ) 
( علةةةةةى اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا  1986حزيران/يونيةةةةةه    6( وحتىلةةةةةظ قاةةةةةر ) 1971الثةةةةةان/نوفمرب  

. ويف حةني كةان االعةرتاض متةأ را  بدرجةة كبةأة  1961 للع قات الدبلوما ية لعام 
لةق  يتع  يتعلةق بةتحىلظ البحةرين، فإنةه قُةدم يف غضةون املهلةة املسةموح هبةا فيمةا  فيما 

بةةةةةةتحىلظ قاةةةةةةةر؛ وال رةةةةةةةك يف أن هةةةةةةةذا هةةةةةةو  ةةةةةةةبب إب غةةةةةةةه لعتبةةةةةةةاره اعرتاضةةةةةةةا   
 ,Multilateral Treaties … (footnote 37 above)لعتباره جمرد  بة غ“    وليس 

chap. III.3 . 
بعد االعرتاض املتأ ر الذ  لاغته السويد، قامت تيلند بسحب  ( 1211)  

(. ورأى لرات ibid., chap. IV.11حتىلظهةةةةا علةةةةى اتىلاقيةةةةة حقةةةةوق الاىلةةةةل )
االعرتاضةةات و ةةيلة ال ُتسةةتخدم حتةةرا ، وال بتةةىلة أ ا ةةية، لإلعةةراب عةةن    أن 

تنافيةةه   أحيةةاان  إىل   عةدم املوافقةةة علةةى الةةتحىلظ التةةادر عةةن جهةةة أ ةةرى، ولإلرةةارة 
مةةةا التزامةةةات أ ةةةرى مبوجةةةب القةةةانون الةةةدويل، بةةةل هةةة  أيضةةةا ، ويف املقةةةام األول،  

مةن اتىلةاقي  فيينةا    20مةن املةادة    5غأ أنه يرتتب على الىلقةرة   (4)
ا    ل مهلة االثين  تتدر اعرتاض  املنظمة الدولية ال  ل  أن الدولة أو 

ا  حى تريخ اإلعةراب عةن قبوهلة  عشر رهرا  التالية لتوغ التحىلظ، أو 
يرتتةةب علةةى   االلتةةزام لملعاهةةدة، تُعتةةرب قةةد قبلةةت الةةتحىلظ مةةا كةةل مةةا 

ن ا ةةوض يف تىلالةةيل اآلاثر املرتتبةةة علةةى هةةذا  ذلةةك مةةن نتةةائج. ودو 
حيةث  القبول الضمين، ت ىلة  اإلرةارة إىل أن هةذا القبةول يةؤد  مةن  

املنظمةةة الدوليةةة   املبةةدأ إىل د ةةول املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ بةةني الدولةةة أو 
مي ةن   املنظمة ال  اعُترب أهنا قبلةت الةتحىلظ. وال  الدولة أو املتحىلظة و 

يجةةة ا ةةتنادا  إىل اعةةرتاض يتةةاغ بعةةد د ةةول  إعةةادة النظةةر يف هةةذه النت 
دون    مةةةن   الةةةدوليتني املنظمتةةةني   املعاهةةةدة حيةةةز النىلةةةاذ بةةةني الةةةدولتني أو 

 اإل  ل بش ل جسيم لليقني القانون.  
العةةةةرتاض املتةةةةأ ر ويبةةةةدو أيضةةةةا  أن الةةةةدول تةةةةدرك أن هةةةةذا ا (5)
دل مجيةةةة  ال ا اآلاثر الةةةة  حيةةةةدثها اعةةةةرتاض لةةةةادر يف مي ةةةةن أن حيةةةةُ

اعرتاضها )الذ  ُقدم   ل  الوقت املنا ب. فاململ ة املتحدة، يف
حتىلةظ روانةدا بشةأن  مهلة االثين عشر رهرا  املالوب مراعاهتا( على

 املةةةةادة التا ةةةةعة مةةةةن اتىلاقيةةةةة منةةةةا جرميةةةةة اإللدة اجلماعيةةةةة واملعاقبةةةةة
عليها، أعربت عن رغبتها يف  أن يسجَّل أهنا تتخذ املوقةف نىلسةه 

يتعلةةةق للةةةتحىلظ   نهةةةا قبةةةول الةةةتحىلظ  فيمةةةامي هأ  أن احل ومةةةة ال
طيةة، املماثل هلتحىلظ روانةدا  الةذ  ألةدرته مجهوريةة أملانيةا الدميقرا
 25وهو التحىلظ الذ  أُ ار به يف الر الة ال  ُعممةت ه...  يف 

يتعلةةق بةةتحىلظ  . ومةةن الواضةةح أنةةه فيمةةا(1212)“1973نيسةةان/أبريل 
مجهورية أملانيةا الدميقراطيةة، كةان االعةرتاض الربياةان متةأ را . وتةدل 

ت ةةن تتوقةةا  التةةياغة احلةةذرة ل عةةرتاض علةةى أن اململ ةةة املتحةةدة ل
رتاضها اآلاثر القانونية امل زمة العةرتاض يتةاغ  ة ل أن حُيدل اع

مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا  20مةةةةن املةةةةادة  5املهلةةةةة الةةةة  تقضةةةة  هبةةةةا الىلقةةةةرة 
 .1969 لعام
ومةةةن األمثلةةةة املثةةةأة ل هتمةةةام بدرجةةةة كبةةةأة بةةة غ ح ومةةةة  (6)

يتعلةةةق لعةةةةرتاض  ، فيمةةةا2002كةةةانون الثان/ينةةةاير   21بةةةأو، املةةةؤر  
بشةةأن حتىلظهةةا  (1213)لةةاغته النمسةةا -أايم فقةةط لبضةةعة  -متةةأ ر 

  1969على اتىلاقية فيينا لعام 
يتعلةةةق  م مةةةن ح ومةةةة النمسةةةا فيمةةةاإىل الةةةب غ املقةةةد هتشةةةأ ح ومةةةة بةةةأو 

م الةةةةدول  للةةةةتحىلظ الةةةةذ  ألةةةةدرته بةةةةأو عنةةةةد التتةةةةديق.  وهةةةةذه الوثيقةةةةة تُعلةةةة 
الةةذ  األعضةةاء بةةب غ مةةن ح ومةةة النمسةةا تعلةةن فيةةه اعرتاضةةها علةةى الةةتحىلظ 

أيلول/ ةبتمرب  14قدمته ح ومة بأو بشأن اتىلاقية فيينا لقةانون املعاهةدات يف 
 ها لك التتديق على هذه االتىلاقية. إيداععند  2000

 
“  حىلظ علةةةةى إعةةةةادة النظةةةةر فيةةةةه، و ةةةةحبه إن أم ةةةةن و ةةةةيلة حلىلةةةةز لةةةةاحب الةةةةت 

Baratta, Gli effetti delle riserve … (footnote 698 above), pp. 319–320. 
  (1212 ) 1note 37 above), chap. IV.(footMultilateral Treaties … . 
.chap. ibid ,  اإل اار هبذا االعرتاض املتأ ر لعتباره  ب غا “ ) ( 1213)  

XXIII.1.) 
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مةةن  20مةن املةادة  5وكمةا هةو معلةوم هلةدى األمانةة العامةةة ، تةنز الىلقةرة  
ت ن قةد أاثرت  ليُعترب أن الدولة قد قبلت التحىلظ إذا اتىلاقية فيينا على أنه  

 اعرتاضةةةةا  عليةةةةه قبةةةةل انقضةةةةاء فةةةةرتة اثةةةةين عشةةةةر رةةةةهرا  علةةةةى إرةةةةعارها للةةةةتحىلظ
 2000تشةةةةةةرين الثةةةةةةان/نوفمرب  9ل األعضةةةةةةاء يف أُبلغةةةةةةت الةةةةةةدو  ه... “. وقةةةةةةد

 بتتديق بأو وحتىلظها على اتىلاقية فيينا. 

تشةةةةرين  14ومبةةةةا أن األمانةةةةة العامةةةةة قةةةةد تلقةةةةت بةةةة غ ح ومةةةةة النمسةةةةا يف  
تشةرين الثةان/نوفمرب  28وعممته على الدول األعضاء يف  2001مرب الثان/نوف

لةةتحىلظ مةةة النمسةةا وافقةةت ضةةمنيا  علةةى ا، فةةإن بعثةةة بةةأو تعتةةرب أن ح و 2001
الةذ  قدمتةه ح ومةة بةةأو، نظةرا  ألن مهلةة االثةين عشةةر رةهرا  املنتةوص عليهةةا 

دى أ  مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا قةةةد انقضةةةت دون أن يُبةةة  20مةةةن املةةةادة  5 يف الىلقةةةرة
اعةةرتاض. وعليةةه، تعتةةرب ح ومةةة بةةأو أن بةة غ ح ومةةة النمسةةا عةةدمي األثةةر مةةن 

 .(1214)يقدَّم يف الوقت املالوب حيث إنه لالناحية القانونية، 

وعلةةى الةةرغم مةةن أنةةه مةةن غةةأ املؤكةةد أن ي ةةون بةة غ النمسةةا عةةدمي 
األثةةر مةةن الناحيةةة القانونيةةة، فةةإن بةة غ بةةأو يُظهةةر بوضةةوح تم أن 

حيةةول دون  ةةراين قرينةةة القبةةول املنتةةوص  اعةةرتاض متةةأ ر التقةةدمي 
  فيينا.من اتىلاقي  20من املادة  5عليها يف الىلقرة 

 ةةةبق أنةةةه إذا كةةةان االعةةةرتاض الةةةذ  يتةةةاغ  ويُسةةةتخلز ممةةةا (7)
متةةةةةةةأ را  مي ةةةةةةةةن أن يشةةةةةةة ل عنتةةةةةةةةرا  مةةةةةةةن عنالةةةةةةةةر تقيةةةةةةةيم لةةةةةةةةحة 

دل اآلاثر  العاديةة“ الة   فإنه ال التحىلظ، مي ن رغم ذلةك أن حيةُ
والىلقرة  20)ب( من املادة 4وردت يف الىلقرة  حيدثها االعرتاض كما

. وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن أن (1215)فيينةةةةةا مةةةةةن اتىلةةةةةاقي  21مةةةةةن املةةةةةادة  3
مي ن أن حُتدل مجيةا اآلاثر املرتتبةة  االعرتاضات املتاغة متأ را  ال
إلعةةةةةة انت ينابةةةةةةق عليهةةةةةةا تعريةةةةةةف علةةةةةةى االعةةةةةةرتاض، فةةةةةةإن هةةةةةةذه ا

مقةةةةةةرتان  لملبةةةةةةدأ  1-6-2االعرتاضةةةةةةات الةةةةةةوارد يف املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  
-2. ف ما يشأ التعليةق علةى املبةدأ التةوجيه  12-6-2التوجيه  

، يعةةةةرَّف االعةةةةرتاض )رةةةةأنه رةةةةأن الةةةةتحىلظ( لةةةةيس علةةةةى (1216)6-3
أ ةةةةاس اآلاثر الةةةة  حيةةةةدثها، بةةةةل علةةةةى أ ةةةةاس اآلاثر الةةةة  ينشةةةةدها 

 العرتاض من اعرتاضه. لاحب ا

لملرونةةةة ال افيةةةة  13-6-2وتتميةةةز لةةةياغة املبةةةدأ التةةةوجيه   (8)
ال تيعاب ممار ة الدول الرا خة يف جمةال االعرتاضةات الة  تتةاغ 

املنظمات الدولية  متنا الدول أو نقضاء املهلة احملددة. فه  البعد ا
بةةدأ قضةةاء املهلةةة املنتةةوص عليهةةا يف املمةةن لةةوغ اعرتاضةةات بعةةد ان

، وإن كانةةةةةةةةةةةةت حتةةةةةةةةةةةةدد بوضةةةةةةةةةةةةوح أن هةةةةةةةةةةةةذه 12-6-2التةةةةةةةةةةةةوجيه  
دل اآلاثر القانونيةةة الةة  حيةةدثها اعةةرتاض يتةةاغ  االعرتاضةةات ال حتةةُ

 يف حدود تلك املهلة.
__________ 

  (1214 ) Ibid.. 
إذا كةةةان  ال يعةةةين هةةةذا إلةةةدار أ  ح ةةةم مسةةةبق بشةةةأن حتديةةةد مةةةا ( 1215)  

دل األثةر  العةاد “ املنتةوص عليةه يف الىلقةرة  التحىلظ الةذ  يعتةرب مقبةوال  حيةُ
 .من اتىلاقي  فيينا، وبشأن كيىلية إحداثه لذلك األثر 21دة من املا 1
 ( من التعليق.4انظر الىلقرة ) ( 1216)  

 التحفظات وتعديلها اضات  لىسحب اال رت  2-7
 التعليق 

تعةةةةةاجل   كمةةةةةا هةةةةةو احلةةةةةال للنسةةةةةبة لسةةةةةحب التحىلظةةةةةات، ال  (1)
معاجلةة   االعرتاضةات علةى التحىلظةات إال اتىلاقيتا فيينا مسألة  حب  

تةرد فيهمةةا  ةوى بعةز اإلررةادات املةةوجزة   ال  . إذ ( 1217) انقتةة للغايةة 
أن  يتعلةق بشة ل السةحب والوقةت الةذ  مي ةن أن حيةدل فيةه و  فيما 

 يرد ذكره على اإلط ق.  تعديل االعرتاضات ف   حُيدل أثره. أما 
فيينةةا لعةةام مةةن اتىلاقيةةة  22مةةن املةةادة  3و 2وتةةنز الىلقةةرتن  (2)

 يل   على ما 1986
ل تةةةنز  جيةةةوز  ةةةحب االعةةةرتاض علةةةى الةةةتحىلظ يف أ  وقةةةت، مةةةا -2 

 املعاهدة على ح م االف لذلك.

ل يُتىلةةق علةةى حةةل  ، أو مةةاتةةنز املعاهةةدة علةةى ح ةةم اةةالف مةةا ل -3 
 نه االف، فإ

 ه...   )أ( 

 عنةدما انفةذ املىلعةول إال ال يتبح  حب االعرتاض علةى حتىلةظ مةا )ب( 
 املنظمة الدولية ال  وضعت التحىلظ إرعارا  بذلك السحب. تتلقى الدولة أو

 ر ل  حب االعرتاض  23من املادة  4وحتدد الىلقرة 
 االعرتاض على التحىلظ كتابة .  حب  جيب أن يوضا  حب التحىلظ أو  

ول ت ةةةةن األعمةةةةال التحضةةةةأية التىلةةةةاقي  فيينةةةةا أكثةةةةر وضةةةةوحا    (3)
تتناوهلةةةةةا أعمةةةةةال   يتعلةةةةةق بسةةةةةحب االعرتاضةةةةةات. فهةةةةة  مسةةةةةألة ل  فيمةةةةةا 

املقةةةةررين ا الةةةةني األوائةةةةل، وهةةةةذا لةةةةيس غريبةةةةا  نظةةةةرا  لتمسةةةة هم بنظريةةةةة  
 ةةةةةةةحب  اإلمجةةةةةةاع التقليديةةةةةةةة الةةةةةةة  كانةةةةةةةت تسةةةةةةتبعد مناقيةةةةةةةا  إم انيةةةةةةةة  

أن ي ةةةون التقريةةةر األول للسةةةأ وىلةةةر   االعةةةرتاض. ومةةةن املناقةةة  أيضةةةا   
والةةدوك، وهةةو مةةن أنتةةار النظةةام املةةرن، هةةو التقريةةر الةةذ  يتضةةمن أول  
مقةةةةرتح حل ةةةةم متعلةةةةق بسةةةةحب االعرتاضةةةةات علةةةةى التحىلظةةةةات. وقةةةةد  

 الذ  اقرتحه على النحو التايل    19من مشروع املادة    5ليغت الىلقرة  
ات أن تقةوم علةى لةى حتىلةظ مةن التحىلظة قدمت اعرتاضةا  عجيوز أل  دولة  

يف أ  وقةةةةت. ويةةةةتم  جزئيةةةةا ، ، كليةةةةا  أوحنةةةةو انىلةةةةراد  بسةةةةحب هةةةةذا االعةةةةرتاض
ه إىل وديةةا التةةة وك املتتةةلة لملعاهةةةدة،   ةةحب الةةتحىلظ إب اةةةار كتةةايب يوجةةةَّ

ه إىل كةةةةل دولةةةةة مةةةةن الةةةةدول األطةةةةراف يف  ويف حالةةةةة عةةةةدم وجةةةةود وديةةةةا، يوجةةةةَّ
 . (1218)حيق هلا أن تتبح أطرافا  فيها ال  املعاهدة أو

غةةةةأ أنةةةةه بعةةةةةد إد ةةةةال تعةةةةدي ت رةةةةةاملة علةةةةى األح ةةةةام املتعلقةةةةةة 
وإجةةةةةةراءات التحىلظةةةةةةات واالعرتاضةةةةةةات،   التخلةةةةةة  عةةةةةةن  بشةةةةةة ل

__________ 
 ,Szafarzيتعلةةةةةق آباثر  ةةةةةحب التحىلظةةةةةات. انظةةةةةر    الةةةةةة فيمةةةةةا ( 1217)  

“Reservations to multilateral treaties” (footnote 27 above), p. 314. 
 .62 ، ص .1Addو   /144/4CN.A، اجمللد الثان، الوثيقة  1962حولية   ( 1218)  
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الةذ  كةان جمةرد ت ةرار للح ةم املنةاظر املتعلةق  -مشروع املادة هذا 
 - (1219)يقتضةةةيه ا ةةةت ف احلةةةال بسةةةحب الةةةتحىلظ مةةةا مراعةةةاة مةةةا

هةةةةةذا املشةةةةةروع. نةةةةةة أ ةةةةةباب التخلةةةةة  عةةةةةن أعمةةةةةال اللج توضةةةةةح ول
يف  يف الةةنز املعتمةةد يف القةةراءة األوىل وال يةُةدر و ح ةةم كهةةذا ال ول

 املشروع النهائ  للجنة. 
يف أثنةةةةةةةةاء مةةةةةةةةؤمتر األمةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةدة لقةةةةةةةةانون  ، إال23و 22املةةةةةةةةادتني ول تةُةدر و مسةةألة  ةةحب االعرتاضةةات مةةن جديةةد، يف نةةز  (4)

مةةن جديةةد  كةةان ياةةابق  (1220)يل قدمتةةه هنغةةاراياملعاهةةدات بعةةد تعةةد
بني إجراءات  حب االعرتاضةات وإجةراءات  ةحب التحىلظةات. 

  يغو ل م وفد هنغاراي، فإنه  -أوضحت السيدة بوكور  وكما
إذا أُدرو ح ةةم بشةةأن  ةةحب التحىلظةةات، فمةةن الضةةرور  اإلرةةارة أيضةةا   

ذه إىل إم انيةةةةةةةة  ةةةةةةةحب االعرتاضةةةةةةةات علةةةةةةةى التحىلظةةةةةةةات، وخبالةةةةةةةة ألن هةةةةةةة 
 .(1221)ملمار ةاإلم انية قائمة فع   يف ا

ودافةةا ممثةةل إيااليةةا يف املةةؤمتر أيضةةا  عةةن ماابقةةة إجةةراءات  ةةةحب 
 االعرتاض على التحىلظ ما إجراءات  حب التحىلظ  

إن الع قةات بةةني الةتحىلظ واالعةةرتاض علةى الةةتحىلظ هة  نىلةةس الع قةةات  
 ةحب الةتحىلظ،  ، أوالقائمة بني االدعةاء واالدعةاء املضةاد. فانقضةاء االدعةاء

الةةذ   - ةةحب االعةةرتاض علةةى الةةتحىلظ  يقابلةةه انقضةةاء االدعةةاء املضةةاد، أو
 املتعلةق ميثل هو أيضا  مرحلة من مراحل العمل اإلجرائة  الدبلوما ة  والقةانون

 .(1222)بتياغة املعاهدات

غةأ أن ممار ةة الةدول يف هةذا اجملةال ت ةاد ت ةون معدومةةة.  (5)
ال واحةد علةى  ةحب واضةح ومؤكةد يتولل هورن  وى إىل مث ول

، أ ارت ح ومة كةول األمةني العةام 1982  يف عام (1223)العرتاض
__________ 

جيةةوز يلةة     تةةنز علةةى مةةا 17مةةن مشةةروع املةةادة  6كانةةت الىلقةةرة  ( 1219)  
جزئيةا ، يف  ل ل دولة لاغت حتىلظا  أن تسحبه بتورة انىلرادية،  حبا  كليةا  أو

رفضةته. ويةةتم  ةحب الةةتحىلظ  أ  وقةت،  ةواء قبلتةةه الةدول األ ةةرى املعنيةة أو
ملتعلقةةة لملعاهةةدة، وإذا ل يوجةةد هةةذا إب اةةار كتةةايب يوجةةه إىل وديةةا التةة وك ا

ه اإل اةةار إ الةة   ىل كةةل دولةةة مةةن الةةدول األطةةراف يف املعاهةةدة أوالوديةةا، يوجةةَّ
(. وقةةد أرةةار والةةدوك 61 “ )املرجةةا نىلسةةه، صحيةةق هلةةا أن تتةةبح أطرافةةا  فيهةةا

 19مةن مشةروع املةادة  5إىل التشةابه بةني النتةني واعتةرب يف التعليةق علةى الىلقةرة 
ىل حتتةةةاو للتةةةايل إ و ال 17مةةةن مشةةةروع املةةةادة  6لىلقةةةرة تنةةةاظر الىلقةةةرة أن هةةةذه ا

 ( من التعليق(.22، الىلقرة )68 املزيد من الشرح“ )املرجا نىلسه، ص
  (1220 ) Official Records of the United Nations , 18/L.39A/CONF.

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 267  وقةةد اعُتمةةد التعةةديل .
لةةةوت  مقابةةةل    98الةةةذ  قدمتةةةه هنغةةةاراي، بعةةةد إد ةةةال تغيةةةأ طىليةةةف عليةةةه، أبغلبيةةةة  

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of) رة ء   ال 

Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 332 above), 

11th plenary meeting, 30 April 1969, p. 38, para. 41 ). 
  (1221 ) 14 , para.37and  36, pp. Ibid.. 
  (1222 ) 27 , para.38and  37, pp. Ibid.. 
  (1223 )  Reservations and Interpretative Declarations …Horn, 

(footnote 25 above), p. 227. 

بسحب اعرتاضات ألدرهتا عند تتديقها على اتىلاقيةة منةا جرميةة 
دة اجلماعية واملعاقبة عليهةا بشةأن حتىلظةات لةاغتها عةدة دول اإلل

 .(1224)اررتاكية على املادتني التا عة والثانية عشرة من االتىلاقية
تتضةمن تىلالةةيل   وعلةى الةرغم مةن أن أح ةةام اتىلاقيةة فيينةا ال  (6)

بشةأن  ةحب االعرتاضةات، فةإن األعمةال التحضةأية ُتظهةر بوضةوح  
خيضةةةا  ةةةحب االعرتاضةةةات لةةةنىلس    أنةةةه ينبغةةة  مةةةن حيةةةث املبةةةدأ أن 

هةةو احلةةال للنسةةبة   القواعةةد الةة  خيضةةا هلةةا  ةةحب التحىلظةةات، كمةةا 
. ولتوضةةيح  ( 1225) التحىلظةةات للع قةةة بةةني لةةوغ االعرتاضةةات ولةةوغ  

األح ةةام املتتةةلة هبةةذا املوضةةوع وحتديةةدها بدقةةة، ا رترةةدت اللجنةةةة  
، مةا  ( 1226) لملبةادئ التوجيهيةة املتعلقةة بسةحب )وتعةديل( التحىلظةات 

د ةةةال التغيةةةأات ال زمةةةة ملراعةةةاة  تولةةةية االعرتاضةةةات. غةةةأ أنةةةه  إ 
،  ( 1227) يعتةةةرب ذلةةةك حماولةةةة لتابيةةةق نظريةةةة تنةةةاظر األرةةة ال  ينبغةةة  أال 

املقتةةود ماابقةةة إجةةراءات  ةةحب االعرتاضةةات مةةا إجةةراءات   لةةيس ف 
لوغها، وإمنا إ ضاع  حب االعرتاض لنىلس القواعةد املابقةة علةى  

داثن آاثرا  متباينةةةة علةةةى  رةةةك   ةةةحب الةةةتحىلظ. فةةةالعم ن، بةةة   ، حيةةةُ
اجلهةةةات   الع قةةةات الةةة  تنشةةةئها املعاهةةةدة وخيتلىلةةةان يف طبيعتهمةةةا ويف 

ي ىلةةةة    مةةةة ن مةةةةن أوجةةةةه التشةةةةابه مةةةةا املقتةةةةودة هبمةةةةا. غةةةةأ أهنمةةةةا حي 
اقرُتح يف أثناء   إل ضاعهما لُنظم ر لية وإجرائية مماثلة، على حنو ما 

 . 1969قية فيينا لعام  األعمال التحضأية التىلا 
وكما هو احلال للنسبة للمبادئ التوجيهية املتعلقة بسحب  (7)

التحىلظةةةةات وتعةةةةديلها، تتعلةةةةق املبةةةةادئ التوجيهيةةةةة املدرجةةةةة يف هةةةةذا 
لىلةةةرع، علةةةى التةةةوايل، بشةةة ل السةةةحب وإجراءاتةةةه، وآاثره، وتوقيةةةت ا

حدول تلك اآلاثر، والسحب اجلزئ  ل عرتاض، وإم انية تو ةيا 
 ق االعرتاض.ناا

 ال رتاضات  لى التحفظاتا سحب 2-7-1
 جيةةةةةةوز سةةةةةةحب اال ةةةةةةرتاأ  لةةةةةةى الةةةةةةتحفع يف اي وقةةةةةة ، 
 م تند املعاهدة  لى خالف  لك. ما

 التعليق 
ال املتعلةق إبم انيةة  ةحب االعةرتاض ة عن السؤ إن اإلجاب (1)

مةةةةةن املةةةةةادة  2وتوقيتةةةةةه تةةةةةرد يف اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا، وحتديةةةةةدا  يف الىلقةةةةةرة 
يتعلق إبم انية  توجد حاجة لشروح طويلة  واء فيما . وال(1228)22

للتوقيةةت الةةذ  جيةةوز فيةةه إجةةراء   ةةحب االعةةرتاض يف أ  وقةةت أو
فيينةا ت ىلة  يف  ىلةاقي مةن ات 22مةن املةادة  2هذا السحب، فالىلقرة 

__________ 
  (1224 ) 1(footnote 37 above), chap. IV.ies … Multilateral Treat. 
( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  6( إىل )1انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 1225)  
2-6-8. 
 .9-5-2إىل  1-5-2انظر املبادئ التوجيهية من  ( 1226)  
 .4-5-2 ( من التعليق على املبدأ التوجيه 6انظر الىلقرة ) ( 1227)  
 .7-2  على الىلرع ( من التعليق التمهيد2انظر الىلقرة ) ( 1228)  
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يتعلةةةةق مبمار ةةةةة الةةةةدول، فهةةةة  ت ةةةةاد ت ةةةةون  فيمةةةةا حةةةةد ذاهتةةةةا. أمةةةةا
 1-7-2بةةةةةدأ التةةةةةوجيه  معدومةةةةةة يف هةةةةةذا الشةةةةةأن. وعليةةةةةه، فةةةةةإن امل

 ي ون ت رارا  لنز اتىلاقي  فيينا. يعدو أن ال
وعلةةى الةةرغم مةةن أنةةه مةةن احل مةةة، مةةن حيةةث املبةةدأ، ماابقةةةة   (2)

اضةةات مةةا األح ةةام املتعلقةةة بسةةحب  األح ةةام املتعلقةةة بسةةحب االعرت 
بد من م حظة ا ت ف هام بني لياغة الىلقرة   ، ف  ( 1229) التحىلظات 

مةةةن نىلةةةس    2علقةةةة بسةةةحب التحىلظةةةات( والىلقةةةرة  )املت   22مةةةن املةةةادة    1
بوضةوح إىل    1املادة )املتعلقة بسحب االعرتاضات(  بينما تشأ الىلقةرة  
دولةة الة  قبلةت  أنه جيوز  حب التحىلظ  وال يستلزم  ةحبه موافقةة ال 

يتعلةق   أ  نز من هةذا القبيةل فيمةا   2حتدد الىلقرة   ، ال ( 1230) التحىلظ“ 
مناقةةةةةة   يف هةةةةةةذه احلالةةةةةةة    لالعرتاضةةةةةةات. وا ةةةةةةت ف التةةةةةةياغة هةةةةةةذا 

األ ةةأة، يشةة ل الاةةابا االنىلةةراد  احملةةز للسةةحب أمةةرا  بةةديهيا . وهلةةذا  
  ( 1231) الةذ  اقرتحتةه هنغةاراي  فإن ذلةك اجلةزء مةن التعةديل   ، السبب أيضا  

قةةد ا ةةتبعد بنةةاء  علةةى    1علةةى غةةرار الىلقةةرة    2اع  إىل لةةياغة الىلقةةرة  لةةد ا 
 يل    طلب الوفد الربياان الذ  أرار إىل ما 

للنظةةةةةر إىل اال ةةةةةت ف بةةةةةني طبيعةةةةةة التحىلظةةةةةات وطبيعةةةةةة االعرتاضةةةةةات علةةةةةى 
التحىلظةةات، فةةإن قبةةةول الدولةةة املتحىلظةةةة لةةيس مالةةول  بابيعةةةة احلةةال لسةةةحب 

هبةةةذا املعةةةه  ةةةيوح  بوجةةةود قةةةدر مةةةن الشةةةك  االعةةةرتاض؛ وإدراو ح ةةةم لةةةريح
 . (1232)بشأن هذه النقاة

و ا ةةت ف وهةذا مةةربر مقنةةا ال ةةت ف التةةياغة بةةني احل مةةني، وهةة 
 يدعو إىل إعادة النظر فيه. يوجد ما ال
 شك  سحب اال رتاضات  لى التحفظات 2-7-2

 جيب ان يصاغ سحب اال رتاأ  لى التحفع تتايةا. 
 التعليق 

لةةق بشة ل  ةحب االعةرتاض يةة ر د السةؤال املتع إن الةرد علةى (1)
حيتةةاو  . وال(1233)مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا 23 مةةن املةةادة 4أيضةةا  يف الىلقةةرة 

ررط الش ل ال تايب لسحب االعرتاض إىل رروح طويلة، فقواعةد 
اتىلاقي  فيينا ت ىل  يف حد ذاهتا  على الرغم من الشك يف مقبولية 

__________ 
 املرجا نىلسه، يف مواضا متىلرقة. ( 1229)  
 والتعليق عليه. 1-5-2انظر، يف هذا الشأن، املبدأ التوجيه   ( 1230)  
  (1231 ) Official Records of the United Nations , 18/L.39A/CONF.

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 267 وقد ترتب على هذا .
( مةةن التعليةةق التمهيةةد  4)انظةةر الىلقةةرة ) 22يف املةةادة  2التعةةديل إدراو الىلقةةرة 

 أع ه(. 7-2على الىلرع 
  (1232 )  the on Conference Nations United the of Records Official

Law of Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 

332 above), 11th plenary meeting, 30 April 1969, p. 38, para. 31. 
 .7-2( من التعليق التمهيد  على الىلرع 2الىلقرة )انظر  ( 1233)  

فمةةةةةن املناقةةةةة   ،(1234)نظريةةةةةة تنةةةةةاظر األرةةةةة ال يف القةةةةةانون الةةةةةدويل
للتأكيد اررتاط قدر من التقيد للش ليات عند  حب االعرتاض 

. (1235)الةةةذ  جيةةةةب، رةةةأنه رةةةةأن الةةةةتحىلظ نىلسةةةه، أن يتةةةةاغ كتابةةةةة  
يسةةتهان هبةةا  فالسةةحب الشةةىلو   ةةترتتب عليةةه أوجةةه عةةدم يقةةني ال

املنظمةةةة  تقتتةةةر للضةةةرورة علةةةى الع قةةةة الثنائيةةةة بةةةني الدولةةةة أو وال
 . (1236)حبة االعرتاض األلل ة لااملتحىلظة واجله

مةةةن  4نةةز الىلقةةةرة  2-7-2وعليةةه، ي ةةةرر املبةةدأ التةةةوجيه   (2)
، حيةةث لةةيغت 1986و 1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   23املةةادة 

 االتىلاقيتني. كلتاهذه الىلقرة بنىلس الاريقة يف  
ويرتتةةةةةب علةةةةةى ذلةةةةةك أن رةةةةة ل  ةةةةةحب االعةةةةةرتاض علةةةةةى  (3)

 التحىلظ ياابق ر ل  حب التحىلظ.
  وغ وإيالغ سحب اال رتاضات  لى التحفظات 2-7-3

، مع 6-5-2و 5-5-2و 4-5-2ت ري املباةئ التوجيهية  
يقتضةةيه اخةةتالف احلةةال،  لةةى سةةحب اال رتاضةةات  مرا ةةاة مةةا

  لى التحفظات.
 التعليق 

واتىلاقيةةةة فيينةةةا  1969ال تتضةةمن أ  مةةةن اتىلاقيةةة فيينةةةا لعةةام  (1)
لسحب. غأ أنه يتبني إيضاحات بشأن لوغ وإب غ ا  1986لعام  

 (1237)1969 كبأ من األعمال التحضأية التىلاقية فيينا لعامبوضوح  
هةةةةةةةةو احلةةةةةةةةال للنسةةةةةةةةبة لتةةةةةةةةوغ االعرتاضةةةةةةةةات ولةةةةةةةةوغ  أنةةةةةةةةه، كمةةةةةةةةا
، جيةةةةةةب أن ت ةةةةةةون اإلجةةةةةةراءات املتبعةةةةةةة لسةةةةةةحب (1238)التحىلظةةةةةةات
ءات ماابقةةة لإلجةةرا -الةة  هةة  إعةة انت انىلراديةةة  -االعرتاضةةات 

 .السارية على  حب التحىلظات
اكتىلةةةةةت اللجنةةةةةة لإلحاطةةةةةة علمةةةةةا  هبةةةةةذا التنةةةةةاظر  ،ولةةةةةذلك (2)

اإلجرائةةة  بةةةني  ةةةحب الةةةتحىلظ و ةةةحب االعةةةرتاض، وهةةةو يسةةةر  
يتعلةةةق للسةةةلاة الةةة  حيةةةق هلةةةا القيةةةام للسةةةحب علةةةى التةةةعيد  فيمةةةا

لألحةةةةةرى انعةةةةةدام آاثر( انتهةةةةةاك قواعةةةةةد القةةةةةانون  الةةةةةدويل وآاثر )أو
إل اةةةار واإلبةةة غ الةةةدا ل  عنةةةد لةةةوغ السةةةحب وتلةةةك املتعلقةةةة ل

يقتضةةةيه  للسةةحب. ويبةةدو أنةةه مي ةةن تابيةةةق ذلةةك، مةةا مراعةةاة مةةا
ال، علةةى  ةةحب االعرتاضةةات. وبةةدال  مةةن ا تنسةةةا  ا ةةت ف احلةة 

)التمثيةةةةل لغةةةةرض  ةةةةحب حتىلةةةةظ علةةةةى  4-5-2املبةةةةادئ التوجيهيةةةةة 
__________ 

 .4-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  6انظر الىلقرة ) ( 1234)  
 .2-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  3انظر الىلقرة ) ( 1235)  
نظةةةرا  للتشةةةابه بةةةني  ةةةحب االعةةةرتاض وقبةةةول الةةةتحىلظ، فقةةةد يةةةؤد   ( 1236)  

دء نىلةةةاذ املعاهةةةدة للنسةةةبة للدولةةةة  ةةةحب االعةةةرتاض يف بعةةةز األحيةةةان إىل بةةة 
 املنظمة املتحىلظة. أو
( مةةن التعليةةق التمهيةةد  علةةى الىلةةرع 6( إىل )3انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 1237)  
 أع ه. 2-7
 ق عليه أع ه.والتعلي 8-6-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1238)  
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)عدم ترتب أ  أثر على التعيد الدويل   5-5-2عيد الدويل( والت
 6-5-2التحىلظةات( و علقةة بسةحبعلى انتهاك قواعةد دا ليةة مت
واملبدأ التوجيه  األ أ هةذا يشةأ هةو  -)إب غ  حب التحىلظ( 

نىلسه إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة إبب غ التحىلظةات ودور اجلهةة 
اضةةةةة عةةةةن متةةةةالح  الةةةةتحىلظ“ مةةةةا االكتىلةةةةاء لال تع -الوديعةةةةة 

مبتةالح  االعةرتاض“ يف نتولةةها، رأت اللجنةة أن مةن األفضةةل 
ال  تنابةق،  (1239)رة بش ل إمجايل إىل هذه املبادئ التوجيهيةاإلرا

 يقتضيه ا ت ف احلال، على االعرتاضات. ما مراعاة ما
 ما خيل فه سحب اال رتاأ مر اثر  لى التحفع 2-7-4

ملنظاة الدولية قةد قبلة  الةتحفع إ ا ا يففرتأ ان الدولة او 
 سحب  اال رتاأ الذي  اغته يشأن  لك التحفع.

 يق التعل
يتعلةةةةةةةةةق بسةةةةةةةةةحب  فعلةةةةةةةةةت فيمةةةةةةةةةا نظةةةةةةةةةرت اللجنةةةةةةةةةة، كمةةةةةةةةةا (1)

، يف آاثر  ةةةةحب االعةةةةرتاض يف اجلةةةةزء املختةةةةز (1240)التحىلظةةةةات
إلجراءات السحب. غأ أنه اتضح أن املسألة أكثر تعقيدا  إىل حد 

يقتتةةةةر أثةةةةر  ةةةةحب الةةةةتحىلظ علةةةةى ا ةةةةتعادة  ةةةة مة بعيةةةةد  بينمةةةةا 
ف املعاهةةةدة فيمةةةا خيةةةز الع قةةةات بةةةني لةةةاحب الةةةتحىلظ واألطةةةرا

 األ رى، مي ن أن حيدل  حب االعرتاض آاثرا  متعددة.
املنظمة الدولية ال  تقةوم   وال يوجد أدىن رك يف أن الدولة أو  ( 2) 

بلةت  بسحب اعرتاضها على حتىلظ من التحىلظات جيب أن تُعترب قةد ق 
مةةةةن    5هةةةةذا الةةةةتحىلظ. وتلةةةةك نتيجةةةةة ضةةةةمنية للقرينةةةةة الةةةةواردة يف الىلقةةةةرة  

م لةةوغ اعةةرتاض مةةن جانةةب  نةةا الةة  تعتةةرب عةةد مةةن اتىلةةاقي  فيي   20 املةةادة 
مبثابة قبول. بل إن الربوفيسور بوويةت قةد رأى   منظمة دولية ما  دولة أو 

 .  ( 1241) أن  حب االعرتاض على التحىلظ يساو  قبول التحىلظ 
لةةيس مةةن املؤكةةد أن  ةةحب االعةةرتاض  جيعةةل ومةةا ذلةةك،  (3)

. فةةة اثر  ةةةحب االعةةةرتاض، (1242)الةةةتحىلظ انفةةةذ املىلعةةةول لل امةةةل“
ل“ النةةةةةة  وأ اتج عنةةةةةةه، مي ةةةةةةن يف الواقةةةةةةا أن ت ةةةةةةون القبةةةةةةول  املؤجةةةةةةَّ

ومعقةةدة تبعةةا  للعنالةةر املتتةةلة لةةيس فقةةط بابيعةةة ولةةةحة  متعةةددة
__________ 

  2-6-1اتبعةةةةت اللجنةةةةة نىلةةةةس الةةةةنهج فيمةةةةا يتعلةةةةق لملبةةةةادئ التوجيهيةةةةة   ( 1239)  
)الةةةةةةذ  حييةةةةةةل إىل    5-4-2( و 4-1و   2-1)الةةةةةةذ  حييةةةةةةل إىل املبةةةةةةدأين التةةةةةةوجيهيني  

)الةةذ  حييةةل اىل املبةةادئ    6-5-2( و 7-1-2و   6-1-2و   5-1-2املبةةادئ التوجيهيةةة  
ذ  حييةةةةةةةةل إىل املبةةةةةةةةدأين  )الةةةةةةةة   8-6-2( و 7-1-2و   -6-1-2و   5-1-2التوجيهيةةةةةةةةة  
 (. 7-1-2و   3-1-2التوجيهيني  

)اآلاثر املرتتبة على  حب التحىلظ(   7-5-2انظر املبدأ التوجيه    ( 1240)  
 والتعليق عليه.

  (1241 ) restricted …” (footnote 150 -Bowett, “Reservations to non

above), p. 88. See also Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” 

(footnote 27 above), p. 314, and Migliorino, “La revoca di riserve …” 

(footnote 809 above), p. 329 . 
  (1242 ) restricted …” (footnote 150 -Bowett, “Reservations to non

above), p. 88. 

تلةةةةةةك املتتةةةةةةلة خبتةةةةةةائز  - و تولةةةةةةا   -الةةةةةةتحىلظ، بةةةةةةل أيضةةةةةةا  
 :(1243)اض نىلسهاالعرت 
ي ةةةةةةةةةةن االعةةةةةةةةةةرتاض متةةةةةةةةةةحول  لإلعةةةةةةةةةة ن التةةةةةةةةةةريح  إذا ل - 

من االتىلاقية، حُيدل  20ملادة )ب( من ا4عليه يف الىلقرة   املنتوص
 1الةةتحىلظ آاثره  العاديةةة“ علةةى النحةةو املنتةةوص عليةةه يف الىلقةةرة 

 ؛21من املادة 
إذا كةةةان ل عةةةرتاض  أثةةةر أقتةةةى“، تةةةد ل املعاهةةةدة حيةةةز  - 

دل الةةتحىلظ آاثره لل امةةل وفقةةا  ألح ةةةام  النىلةةاذ بةةني الاةةرفني وحيةةةُ
 ؛21املادة 
ا د ةةول املعاهةةدة حيةةز إذا كةةان االعةةرتاض يشةة ل  ةةببا  مينةة  - 

جتةةاه  ، أو20مةةن املةةادة  2ا األطةةراف مبوجةب الىلقةةرة النىلةاذ بةةني مجيةة 
من املةادة نىلسةها، تةد ل املعاهةدة  4لىلقرة الدولة املتحىلظة عم   ل

 حيز النىلاذ )وحُيدل التحىلظ آاثره(.
وتوضةةةةةةح احلالةةةةةةة األ ةةةةةةأة، بتةةةةةةورة  الةةةةةةة، أن  ةةةةةةحب االعةةةةةةرتاض  

التحىلظ فحسب، ول ن مي ةن أيضةا  أن  تتعلق آاثره مبسألة إنشاء  ال 
. غةأ أن  ( 1244) ذ ت ون له آاثر على د ول املعاهةدة نىلسةها حيةز النىلةا 

على    4-7-2ن من األفضل أن يقتتر املبدأ التوجيه   اللجنة رأت أ 
لسةةحب االعةةرتاض مةةن أثةةر  علةةى الةةتحىلظ“، واعتمةةدت عنةةوان   مةةا 

 املبدأ التوجيه  بناء  على ذلك. 
اض مجيةةةةا آاثر  ةةةةحب االعةةةةرت  واعتمةةةةاد ح ةةةةم يةةةةنز علةةةةى (4)
د املسةألة، ول نةةه قةةد خيةةل، فضةة    ال يبةدو فقةةط لةةعبا ، بسةةبب تعقةةو

الةتحىلظ وآاثر قبةول الةتحىلظ. وعليةه، رأت  عةن ذلةك، مبسةألة آاثر
نظرا  ل اثر املعقةدة املرتتبةة علةى  ةحب االعةرتاض، فةإن  اللجنة أنه

عتبار من احل مة االقتتار على تشبيه  حب االعرتاض للقبول وا
الدولةة الةة  قامةةت بسةحب اعرتاضةةها قةةد قبلةت الةةتحىلظ، مةةن دون 

هذا القبول اللذين  طبيعة ومضمون آاثر النظر، يف هذه املرحلة، يف
يش  ن موضوع اجلزء الرابا من دليل املمار ة. وحييل هذا احل ةم 
ضةةةةةمنيا  إىل حةةةةةاالت القبةةةةةول وآاثرهةةةةةا الةةةةة  هةةةةة  موضةةةةةوع املبةةةةةادئ 

مسةةةةةةألة حتديةةةةةةد وقةةةةةةت  . أمةةةةةةا4-2-4 ىلإ 1-2-4التوجيهيةةةةةةة مةةةةةةن 
 .5-7-2حدول هذه اآلاثر فيتناوهلا املبدأ التوجيه  

 اال رتاأاتويخ نفا  سحب  2-7-5
م يفتفةةق  لةةى  تةةند املعاهةةدة  لةةى حكةةم خمةةالف او مةةا مةةا م 

يصةبع سةحب اال ةرتاأ  لةى الةتحفع انفةذاا  إجراء خمةالف، ال
الةةةةة   ةةةةةاغ  املنظاةةةةةة الدوليةةةةةة   نةةةةةدما تت ةةةةةلم الدولةةةةةة او إال

 التحفع إشعاواا يذلك ال حب.
__________ 

 Szafarz, “Reservations to multilateralانظةر يف هةذا الشةأن   ( 1243)  

treaties” (footnote 27 above), p. 314, and Migliorino, “La revoca di 

riserve …” (footnote 809 above), p. 329. 
 أدانه. 5-7-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  3انظر الىلقرة ) ( 1244)  



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 208
 

 

 التعليق 
يتعلةةةةق  تتضةةةةمن اتىلاقيتةةةةا فيينةةةةا ح مةةةةا  للةةةةن الوضةةةةوح فيمةةةةا (1)
)ب( 3لوقةةت الةةذ  يتةةبح فيةةه  ةةحب االعةةرتاض انفةةذا . فةةالىلقرة ل

 يل   تنز على ما 1986من اتىلاقية فيينا لعام  22من املادة 
 حةةل علةةى يُتىلةةق ل مةةا أو اةةالف، ح ةةم علةةى املعاهةةدة تةةنز  ل مةةا -3 

  فإنه االف،

 ه...  )أ( 

عنةدما  إالانفةذ املىلعةول  ال يتبح  حب االعرتاض علةى حتىلةظ مةا )ب( 
 املنظمة الدولية ال  وضعت التحىلظ إرعارا  بذلك السحب. تتلقى الدولة أو

ويتميةةز هةةذا احل ةةم عةةن القاعةةدة املنةةاظرة املتعلقةةة بتةةاريخ نىلةةاذ   ( 2) 
يتةةةبح انفةةةةذا    الةةةتحىلظ ال  ةةةحب الةةةتحىلظ، مةةةن حيةةةةث إن  ةةةحب  

عندما تتسةلم تلةك   منظمة متعاقدة إال   للنسبة إىل دولة متعاقدة أو 
تلةةك املنظمةةة إرةةعارا  بةةذلك السةةحب“. ومةةن السةةهل فهةةم   لةةة أو لدو ا 

أ ةةباب ا ةةت ف التةةياغة هةةذا. فبينمةةا يىلةةرتض أن  ةةحب الةةتحىلظ  
يةةةة  املنظمةةةة الدول  يعةةّدل مضةةةمون االلتزامةةةات التعاهديةةةة بةةني الدولةةةة أو 

املنظمةةةةةةات املتعاقةةةةةةدة   لةةةةةةاحبة الةةةةةةتحىلظ ومجيةةةةةةا الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة أو 
علةةةةى الةةةةتحىلظ، مةةةةن حيةةةةث    يعةةةةّدل  ةةةةحب االعةةةةرتاض  األ ةةةةرى، ال 

املنظمةةة   املبةدأ،  ةةوى الع قةة التعاهديةةة الثنائيةة النارةةئة بةني الدولةةة أو 
  -املقدمةةة للةةتحىلظ ولةةاحب االعةةرتاض. وقةةد فسةةرت السةةيدة بوكةةور  

مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات لعةةام   ةةيغو، ممثلةةة هنغةةاراي يف  
ىلقرة الىلرعية )ب(  ، ا ت ف التياغة بني الىلقرة الىلرعية )أ( وال 1969

   ( 1245) اللتني اقرتحهما وفدها على النحو التايل 
خيةةةةز بتةةةةةورة مبارةةةةةرة  ةةةةوى الدولةةةةةة املعرتضةةةةةة  إن  ةةةةحب االعةةةةةرتاض ال 

 .(1246)والدولة املتحىلظة

علةةةةى الةةةةتحىلظ مي ةةةةن أن غةةةةأ أن آاثر  ةةةةحب االعةةةةرتاض  (3)
هةةةةةذه الع قةةةةةة الثنائيةةةةةةة التةةةةةرف بةةةةةني لةةةةةاحب الةةةةةةتحىلظ تتخاةةةةةى 

ولاحب االعرتاض. وهذا يتوقف على مضمون وردة االعةرتاض  
إن  حب االعرتاض قد يتل أتثةأه إىل حةد د ةول املعاهةدة حيةز 
 النىلةةةاذ بةةةني مجيةةةا الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة الةةة  لةةةدقت عليهةةةا.

العةرتاض ى احلالةة الة  يةؤد  فيهةا اوينابق ذلك بتةورة  الةة علة 
إىل منا د ول املعاهدة حيز النىلاذ بني أطراف معاهدة ي ون عدد 

مةن اتىلةةاقي  فيينةةا(،  20مةن املةةادة  2املشةاركني فيهةةا حمةدودا  )الىلقةةرة 
احلالةةةة، األضةةةعف احتمةةةاال ، الةةة  جيعةةةل فيهةةةا  ةةةحب االعةةةرتاض  أو

 املعاهةدة املعنيةة ويةؤد  الدولية املتحىلظةة طرفةا  يف املنظمة الدولة أو
للتايل إىل بلوغ عدد األطراف احلد املالةوب لةد وهلا حيةز النىلةاذ. 
ومي ةةن التسةةا ل للتةةايل عمةةا إذا كةةان مةةن اجلةةائز جعةةل تريةةخ نىلةةاذ 

__________ 
 أع ه. 7-2لى الىلرع ( من التعليق التمهيد  ع4انظر الىلقرة ) ( 1245)  
  (1246 ) United Nations Conference on the Official Records of the 

Law of Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 

332 above), 11th plenary meeting, 30 April 1969, pp. 36–37, para. 14. 

 ةةحب االعةةرتاض علةةى الةةتحىلظ متوقىلةةا  فقةةط علةةى إرةةعار الدولةةةة 
د الاةةةةرف املعةةةةين الرئيسةةةة  املتحىلظةةةةة هبةةةةذا السةةةةحب، فهةةةة  للتأكيةةةة 

احلةةةةاالت املةةةةذكورة  الوحيةةةةد. ويف نهةةةةا ليسةةةةت للضةةةةرورة الاةةةةرف ول
آنىلةةةةا ،  ةةةةيجعل تضةةةةييق رةةةةرط اإلرةةةةعار علةةةةى هةةةةذا النحةةةةو الةةةةدول 

قةةادرة علةةى حتديةةد تريةةخ بةةةدء  املنظمةةات املتعاقةةدة األ ةةرى غةةأ أو
 نىلاذ املعاهدة على وجه الدقة.

كثةةر منةةه حقيقيةةا ، ألن ويبةةدو هةةذا العيةةب يف الواقةةا نظةةراي  أ (4)
لةةيس فقةةط إىل الدولةةة املتحىلظةةة، االعةةرتاض ينبغةة  أن يبلةةَّن  ةةحب 

إىل وديةةا املعاهةةدة  بةةل أيضةةا  إىل مجيةةا الةةدول واملنظمةةات املعنيةةة أو
 .(1247)الذ  يتوىل هذا اإلب غ

أمةةةةةا العيةةةةةوب األ ةةةةةرى للقاعةةةةةدة الةةةةة  تةةةةةربط تريةةةةةخ النىلةةةةةاذ  (5)
ياق املتعلةةةةق بسةةةةحب لإلرةةةةعار للسةةةةحب، فقةةةةد ُعرضةةةةت يف السةةةة 

)تريةةخ نىلةةاذ  8-5-2جيه  يف التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةو التحىلظةةات 
. وه  تتعلق للاابا الىلور  هلذا النىلاذ، من (1248) حب التحىلظ(

انحيةةةةةة، وبعةةةةةدم اليقةةةةةني الةةةةةذ  تواجهةةةةةه اجلهةةةةةة القائمةةةةةة للسةةةةةحب 
املنظمةة الدوليةة املعنيةة لإلرةعار،  يتعلق بتاريخ تلقة  الدولةة أو فيما

يتعلةةةةةق بسةةةةةحب  فيمةةةةةاحيةةةةةة أ ةةةةةرى. وهةةةةةذا لةةةةةحيح أيضةةةةةا  مةةةةةن ان
يتعلةةق للاةةابا الىلةةور   يسةةبب مشةة لة. فىليمةةا  نةةه الاالعةةرتاض، ل

يغيةةةب عةةةن األذهةةةان أن الاةةةرف املعةةةين  لنىلةةةاذ السةةةحب، ينبغةةة  أال
دل حتىلظهةةةةا أثةةةةره  الرئيسةةةة  يظةةةةل اجلهةةةةة املتحىلظةةةةة الةةةة  تةةةةود أن حيةةةةُ

كلمةةةا كةةةان   لل امةةةل جتةةةاه طةةةرف متعاقةةةد آ ةةةر  مةةةن هةةةذا املنظةةةور،
علةةةةةق يت فيمةةةةةا ، كةةةةةان ذلةةةةةك أفضةةةةةل. أمةةةةةا ةةةةةحب االعةةةةةرتاض أ ةةةةةرع

يتعلةةةةق هبةةةةذا  لةةةةاحبة االعةةةةرتاض، فلهةةةةا مالةةةةق احلريةةةةة فيمةةةةا لجلهةةةةة
قانوهنةةةةةةةا الةةةةةةةدا ل ( إلحةةةةةةةدال  اإلرةةةةةةةعار وهلةةةةةةةا أن تسةةةةةةةتعد )وتُعةةةةةةةد

آاثره لل امةةةةةةل )وخبالةةةةةةة وجةةةةةةوب تابيةةةةةةق الةةةةةةةتحىلظ يف  السةةةةةةحب
 الع قات بني الدولتني(.

يبدو  للجنة، الامل حظات، ووفقا  ملمار ة اويف ضوء هذه  (6)
)ب( مةن 3عديل القاعدة املنتوص عليها يف الىلقةرة من الضرور  ت

مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا. والواقةةا أنةةه يف ضةةوء املمار ةةة احلديثةةة  22املةةادة 
للودعةةاء الرئيسةةيني للمعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف، وخبالةةة األمةةني 

سةةةةتخدمون و ةةةةائل االتتةةةةال ، الةةةةذين ي(1249)العةةةةام لألمةةةةم املتحةةةةدة
__________ 

)لةةةةوغ وإبةةةة غ    3-7-2ينبثةةةةق ذلةةةةك عةةةةن أح ةةةةام املبةةةةدأ التةةةةوجيه    ( 1247)  
  6-5-2عن أح ةام املبةدأين التةوجيهيني   حب االعرتاضات على التحىلظات( و 

)إجراءات إبة غ التحىلظةات( احملةال إليهمةا.   6-1-2)إب غ  حب التحىلظ( و 
ن إىل  الةةةةةةةةةدول املتعاقةةةةةةةةةدة   وعليةةةةةةةةةه، فةةةةةةةةةإن  ةةةةةةةةةحب االعةةةةةةةةةرتاض جيةةةةةةةةةب أن يبلةةةةةةةةةَّ

تعاقةةةةدة وإىل الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة األ ةةةةرى الةةةة  حيةةةةق هلةةةةا أن  امل  واملنظمةةةةات 
 .“ تتبح أطرافا  يف املعاهدة 

 .8-5-2انظر التعليق على املبدأ التوجيه   ( 1248)  
( من التعليق على املبةدأ التةوجيه  18( إىل )14انظر الىلقرات من ) ( 1249)  
 Kohona, “Some)إجةةةراءات إبةةة غ التحىلظةةةات(. انظةةةر أيضةةةا    2-1-6

notable developments …” (footnote 582 above), and “Reservations: 

discussion of recent developments …” (ibid.). 
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يُتوقةا عةادة أن تتلقةى الةدول  ة والسريعة إلر ال اإلرعارات،احلديث
املنظمةةةةة املتحىلظةةةةة،  واملنظمةةةةات الدوليةةةةة األ ةةةةرى، غةةةةأ الدولةةةةة أو

اإلرةةعار يف نىلةةس الوقةةت الةةذ  يتلقةةاه فيةةه الاةةرف املعةةين مبارةةرة. 
وارد يف ويبدو من املناق  للتايل االكتىلاء مبجرد ا تنسا  احل م ال

 اتىلاقية فيينا.
ي رر  5-7-2 مبمار ة اللجنة، فإن املبدأ التوجيه  عم   و  (7)

مةةن اتىلاقيةةة  22)ب( مةةن املةةادة 3للتةةايل ت ةةرارا  حرفيةةا  نةةز الىلقةةرة 
 1969 ، وهةة  أكثةةر  ةةوال  مةةن احل ةةم املقابةةل لعةةام1986فيينةةا لعةةام 

ألهنةةةةا أت ةةةةذ املنظمةةةةات الدوليةةةةة يف احلسةةةةبان، مةةةةن دون أ  تعةةةةديل 
تستعيز يف النز  قررت اللجنة أال ،ا  للمعه. وهلذا السبب حتديد

“ becomes operativeاإلن ليةةةز  للمبةةةدأ التةةةوجيه  عةةةن عبةةةارة  
. (1250)“ الةةةة  رأت أهنةةةةا تعةةةةين الشةةةة ء نىلسةةةةهeffect takesبعبةةةةارة  

 نز اإلن ليز  فقط.وهذه املش لة اللغوية ختز ال

احلةةةاالت الةةة  جيةةةوز فيهةةةا لصةةةاحب اال ةةةرتاأ حتديةةةد  2-7-6
 اال رتاأاتويخ نفا  سحب 

يصةةةبع سةةةةحب اال ةةةةرتاأ انفةةةذاا يف التةةةةاويخ الةةةةذي حيةةةةدةه  
 احبه إ ا تان هةذا التةاويخ الحقةاا للتةاويخ الةذي ت ةلا  فيةه 

 املنظاة الدولية املتحفظة إشعاواا يه. الدولة او
 التعليق 

 9-5-2لأل ةةباب املبينةةة يف التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه   (1)
لةةتحىلظ أن حيةةدد تريةةخ نىلةةةاذ )احلةةاالت الةة  جيةةوز فيهةةا لتةةةاحب ا

حىلظ(، رأت اللجنةةةةة أن مةةةةةن الضةةةةرور  اعتمةةةةةاد مبةةةةةدأ  ةةةةحب الةةةةةت
املنظمة الدولية  توجيه  مماثل يغا  احلالة ال  تنىلرد فيها الدولة أو

خ نىلةةاذ  ةةحب هةةذا االعةةرتاض، الةة  لةةاغت اعرتاضةةا  بتحديةةد تريةة 
 ول ن دون ا تنسا  املبدأ التوجيه  األول لل امل. 

قةةةةةررت اجلهةةةةةة لةةةةةاحبة االعةةةةةرتاض أن  ا مةةةةةاا أنةةةةةه إذوالواقةةةةة  (2)
بتةةةورة انىلراديةةةة تريةةةخ نىلةةةاذ  ةةةحب اعرتاضةةةها بيةةةث ي ةةةون  حتةةةدد

 ابقا  لتاريخ تلق  الدولةة املتحىلظةة إلرةعار السةحب، وهة  احلالةة 
يقتضةةةيه ا ةةةت ف احلةةةال، حالةةةة الىلقةةةرة  راعةةةاة مةةةاالةةة  متاثةةةل، مةةةا م

د الدولةةةة سةةةتج، ف(1251)9-5-2الىلرعيةةةة )ب( مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه  
املنظمةةةة الدوليةةةة املتحىلظةةةةة نىلسةةةها يف وضةةةا غةةةةأ مةةةريح بشةةةة ل  أو

املنظمةةة الدوليةةة الةة  قامةةت بسةةحب االعةةرتاض   ةةاص. فالدولةةة أو
 1ح ةةام الىلقةةرة تُعتةةرب قةةد قبلةةت الةةتحىلظ وجيةةوز هلةةا للتةةايل، وفقةةا  أل

، التمسةةك أبثةةر الةةتحىلظ علةةى أ ةةاس املعاملةةة لملثةةل؛ 21مةةن املةةادة 
املنظمة الدولية املتحىلظة للتايل التزامةات دوليةة  ولة أوو تواجه الد

يهةةةةدد بشةةةة ل  اةةةةأ اليقةةةةني  أن ي ةةةةون لةةةةديها علةةةةم هبةةةةا، ممةةةةا دون
__________ 

 6-7-2( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  3انظةةةر أيضةةةا  الىلقةةةرة ) ( 1250)  
 .7-7-2ملبدأ التوجيه  ( من التعليق على ا5والىلقرة )

 .9-5-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  5( و)4)  انظر الىلقرتني ( 1251)  

القةةةةةةةةةةةانون يف الع قةةةةةةةةةةةات التعاهديةةةةةةةةةةةة. وهلةةةةةةةةةةةذا السةةةةةةةةةةةبب، قةةةةةةةةةةةررت 
بعد كليةةةةةا  هةةةةةذا االفةةةةةرتاض وأن تسةةةةةقاه مةةةةةن املبةةةةةدأ تسةةةةةت أن اللجنةةةةةة

لتةةاريخ اإلرةةعار يتةةبح التةةاريخ ال حةةق  . وعليةةه6-7-2التةةوجيه  
املنظمة الدولية  ده الذ  مي ن أن ختتاره الدولة أوللتحىلظ هو وح

 ال  تقوم بسحب االعرتاض. 
، تنابةةةةق 6-7-2ويف الةةةةنز اإلن ليةةةةز  للمبةةةةدأ التةةةةوجيه   (3)

“ نىلس امل حظات ال  أبديت becomes operativeعلى عبارة  
 .(1252)5-7-2بشأن املبدأ التوجيه  

 اأزئ  لال رت ال حب اجل 2-7-7

للانظاةةة الدوليةةة ان ت ةةحب ا رتاضةةاا  جيةوز للدولةةة او -1 
م تةةند املعاهةةدة   لةةى حتفةةع مةةر التحفظةةات سةةحباا جزئيةةاا، مةةا

  لى خالف  لك.
لال ةةةةرتاأ لةةةةنفس القوا ةةةةد خيضةةةةع ال ةةةةحب اجلزئةةةة   -2 

الشكلية واإلجرائيةة الة  تنطبةق  لةى ال ةحب الكلة ، ويصةبع 
 انفذاا وفقاا لنفس الشرو .

 التعليق 
كما هو احلال للنسبة لسحب التحىلظ، مةن السةهل متامةا   (1)

تتةةور قيةةام دولةةة )أو منظمةةة دوليةةة( بتعةةديل اعةةرتاض لةةدر بشةةأن 
ا كان ل تااعة دولة حتىلظ من التحىلظات بسحبه جزئيا  فقط. فإذ

منظمةةةةةةة دوليةةةةةةة القيةةةةةةام يف أ  وقةةةةةةت بسةةةةةةحب اعرتاضةةةةةةها علةةةةةةى  أو
ا مةةن تضةةييق نااقةةه فقةةط. يوجةةد  ةةبب واضةةح مينعهةة  الةةتحىلظ، فةة 

 ومي ن أن تنشأ حالتان اتلىلتان يف هذا التدد 
يف أوالوةةةةةةةةةا، مي ةةةةةةةةةن للدولةةةةةةةةةة أن حتةةةةةةةةةول اعرتاضةةةةةةةةةا  ذا أثةةةةةةةةةر  - 

عةةةةةةةةةةاد “ إىل اعةةةةةةةةةةرتاض   (1254) متو ةةةةةةةةةةط“ أو (1253) أقتةةةةةةةةةةى“
هذه احلالة، حيدل االعةرتاض املعةدَّل علةى  ؛ ويف(1255) بسيط“ أو

. 21مةةةةةن املةةةةةادة  3 هةةةةةذا النحةةةةةو اآلاثر املنتةةةةةوص عليهةةةةةا يف الىلقةةةةةرة
__________ 

. انظةةر 5-7-2ه  ( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجي7انظةةر الىلقةةرة ) ( 1252)  
 .7-7-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  5أيضا  الىلقرة )

االعةةةةرتاض ذو األثةةةةر  األقتةةةةى“ هةةةةو اعةةةةرتاض تعةةةةرب فيةةةةه اجلهةةةةة  ( 1253)  
املعرتضةةة عةةن نيةةة منةةا د ةةول املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ بينهةةا وبةةني اجلهةةة املتحىلظةةة 

( 22نظةر الىلقةرة )مةن اتىلةاقي  فيينةا. ا 20)ب( من املةادة 4وفقا  ألح ام الىلقرة 
 .1-6-2من التعليق على املبدأ التوجيه  

  األثةةةر  املتو ةةةط“، تعةةةرب الدولةةةة عةةةن نيةةةة مبوجةةةب االعةةةرتاض ذ ( 1254)  
الةةةد ول يف ع قةةةات تعاهديةةةة مةةةا اجلهةةةة لةةةاحبة الةةةتحىلظ، ول نهةةةا تةةةرى يف 

تةةنز عليةةةه  الوقةةت ذاتةةه أن ا ةةتبعاد الع قةةات التعاهديةةة جيةةب أن يتجةةاوز مةةا
( مةةن التعليةةق علةةى 23) مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا. انظةةر الىلقةةرة 21ادة مةةن املةة  3الىلقةةرة 

 .1-6-2املبدأ التوجيه  
 بسةةةياا “ إذا كةةةان اعرتاضةةةا  ذا أثةةةر  يُعتةةةرب االعةةةرتاض  عةةةاداي “ أو ( 1255)  

مةةن اتىلةةةاقي   21مةةن املةةادة  3 أدىن“، علةةى النحةةو املنتةةوص عليةةه يف الىلقةةةرة 
 .1-6-2ملبدأ التوجيه  ( من التعليق على ا22فيينا. انظر الىلقرة )
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ويةةةةؤد  أيضةةةةا  االنتقةةةةال مةةةةن اعةةةةرتاض ذ  أثةةةةر أقتةةةةى إىل اعةةةةرتاض 
ذ  أثةةةةر متو ةةةةط إىل د ةةةةول املعاهةةةةدة حيةةةةز النىلةةةةاذ بةةةةني  بسةةةةيط أو

 ؛ (1256)واجلهة لاحبة االعرتاضاجلهة لاحبة التحىلظ 
مينا دولةة مةن  تقييةد“  يبدو أن هناك ما ويف اثنيتهما، ال - 

عز جوانب حتىلظ قابةل للىلتةل مضمون اعرتاضها نىلسه )بقبول ب
هةةذه احلالةةة،  مةةا احلىلةةاظ علةةى مبدئةةه؛ ويف (1257)علةةى هةةذا النحةةو(

 تنظم التيغة اجلديدة ل عرتاض الع قات بني الدولتني.
اللجنةةةةةة علةةةةةى علةةةةةم بةةةةةاالت حةةةةةدل فيهةةةةةا هةةةةةةذا وليسةةةةةت  (2)

السةةحب اجلزئةة  ل عةةرتاض يف ممار ةةة الةةدول. غةةأ أن ذلةةك لةةيس 
ذا االفةرتاض. وكةان السةةأ وىلةر  والةةدوك  ةببا  كافيةا  لعةةدم تنةاول هةة 

أرةةةةةار بوضةةةةةوح، يف تقريةةةةةره األول، إىل إم انيةةةةةة حةةةةةدول هةةةةةذا  قةةةةةد
، 19مةةةةةةةن مشةةةةةةةروع املةةةةةةةادة  5 رةالسةةةةةةةحب اجلزئةةةةةةة . ف انةةةةةةةت الىلقةةةةةةة 

ختتة لل امل ل عرتاضات وال  وردت يف هذا التقرير ل نهةا امل
ا تىلةةت بعةةد ذلةةك يف  ةةياق التعةةدي ت الةة  أد لةةت علةةى هي ةةل 

 يل   املواد ذاته، تنز على مامشروع 
جيوز أل  دولة قدمت اعرتاضةا  علةى حتىلةظ مةن التحىلظةات أن تقةوم علةى  

 .(1258)يف أ  وقت *،جزئيا   ، كليا  أوحنو انىلراد  بسحب هذا االعرتاض

وال تةةةةةةةوفر التعليقةةةةةةةات الةةةةةةة  قةةةةةةةدمها املقةةةةةةةرر ا ةةةةةةةاص بشةةةةةةةأن هةةةةةةةذا 
أ  إيضةةةةةةةةاح لأل ةةةةةةةةةباب الةةةةةةةة  دفعتةةةةةةةةه إىل اقرتاحةةةةةةةةةه.  (1259)احل ةةةةةةةةم

مةةةةةةةن مشةةةةةةةروع  5ومةةةةةةةن اجلةةةةةةةدير لمل حظةةةةةةةة مةةةةةةةا ذلةةةةةةةك أن الىلقةةةةةةةرة 
هةةةةةةةةةةةذا ماابقةةةةةةةةةةةة، جمةةةةةةةةةةةددا ، للةةةةةةةةةةةنز املنةةةةةةةةةةةاظر املقةةةةةةةةةةةرتح  19املةةةةةةةةةةةادة 
أرةةةةار إليةةةةه السةةةةأ  هةةةةذا مةةةةاو  .(1260)يتعلةةةةق بسةةةةحب الةةةةتحىلظ فيمةةةةا

  .(1261)وىلر  لراحة يف تعليقه

__________ 
على الع س من ذلك، إذا   التخل  عن اعةرتاض ذ  أثةر  فةوق  ( 1256)  

األقتى“ وا تعيز عنه لعرتاض ذ  أثر أقتى، يتوقف  راين املعاهدة بني 
املنظمةةةات الدوليةةةة املعنيةةةة؛ فحةةةى مةةةا التسةةةليم بتةةةحة اعةةةرتاض مةةةن  الةةةدول أو

ك يف هةذه احلالةة تو ةيا االعرتاضةات ذات األثةر  فةوق األقتةى“، ي ةون هنةا
 9-7-2االعةةةةرتاض، وهةةةة  مسةةةةألة غةةةةأ مم نةةةةة )انظةةةةر املبةةةةدأ التةةةةوجيه   لناةةةاق
عليةةه(. واالعةةرتاض ذو األثةةر  فةةوق األقتةةى“ ال يؤكةةد فقةةط علةةى أن  والتعليةةق

الةةتحىلظ الةةذ  لةةدر االعةةرتاض بشةةأنه غةةأ لةةحيح، بةةل يؤكةةد أيضةةا ، للتةةايل، 
انظةةر  ا يف الع قةةات بةةني الةةدولتني.علةةى أن املعاهةةدة برمتهةةا تسةةر  ب ةةم الواقةة 

 .1-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  24الىلقرة )
إذا كةةةةان مي ةةةةن للىلعةةةةل، يف  يف بعةةةةز احلةةةةاالت ت ةةةةون مسةةةةألة مةةةةا ( 1257)  

وإن   - تقييد “ من هذا النوع مسألة مثأة للجدل  احلالة الثانية، احلديث عن
ديل الةةةتحىلظ يشةةةة ل إذا كةةةان تعةةة  كانةةةت ال ختتلةةةف يف ذلةةةك عةةةن مسةةةألة مةةةا

 التحىلظ.  هلذا حبا  جزئيا  
 .62 ، ص .1Addو   .144/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة  1962حولية   ( 1258)  
 .68 املرجا نىلسه، ص ( 1259)  
 .61   املرجا نىلسه، ص17من مشروع املادة  6انظر الىلقرة  ( 1260)  
 .68 املرجا نىلسه، ص ( 1261)  

واال تدالل الذ  قاد اللجنة إىل التسةليم إبم انيةة السةحب   (3)
يقتضةةةةةيه   ل للتابيةةةةةق، مةةةةةا مراعةةةةةاة مةةةةةا ابةةةةة ق   ( 1262) اجلزئةةةةة  للتحىلظةةةةةات 

ا ت ف احلال، على السحب اجلزئة  ل عرتاضةات، علةى الةرغم مةن  
أن املسةةةةةةةألة تتعلةةةةةةةق يف املقةةةةةةةام األول لةةةةةةةيس بضةةةةةةةمان تابيةةةةةةةق كامةةةةةةةل  
للمعاهةةةةدة، ول ةةةةةن، علةةةةةى الع ةةةةةس، تتعلةةةةةق بتحقيةةةةةق األثةةةةةر ال امةةةةةل  
  للتحىلظ )أو زايدة هذا األثر(. وعليه، ف مةا خيضةا السةحب اجلزئة  

، جيةةب  ( 1263) حىلظ للقواعةةد الواجبةةة التابيةةق علةةى السةةحب ال لةة  لةةت ل 
ماابقةة إجةةراءات السةةحب اجلزئةة  ل عةرتاض مةةا إجةةراءات السةةحب  

 على هذا األ اس.   7-7-2 ال امل. وقد لين املبدأ التوجيه  
ونظةةةرا  للتةةةعولت الةةة  ت تنةةةف حتديةةةد اآلاثر املرتتبةةةة علةةةى  (4)

، رأت اللجنةةةة أنةةةه (1264)ا  السةةةحب ال امةةةل ل عةةةرتاض حتديةةةدا  جمةةةرد
ضةةةرورة للتو ةةةةا يف حتديةةةد معةةةه  السةةةةحب  توجةةةد إم انيةةةة وال ال

اجلزئ “. وي ىل  اإلرارة إىل أن السحب اجلزئ  هو للضرورة أقل 
مةةةن السةةةحب ال امةةةل وأنةةةةه يقيةةةد اآلاثر القانونيةةةة ل عةةةرتاض علةةةةى 

توضةةح األمثلةةة املةةذكورة آنىلةةا ، فةةإن  الةةتحىلظ دون أن ميحوهةةا؛ وكمةةا
املنظمة الدوليةة املعرتضةة تريةد  أ مقبول، والدولة أوظل غىلظ يالتح

فقةةط أن تعةةّدل مةةن اآلاثر املرتتبةةة علةةى االعةةرتاض مةةا اإلبقةةاء علةةى 
 االعرتاض يف أ ا ه. 

، تنابةةةةق 7-7-2ويف الةةةةنز اإلن ليةةةةز  للمبةةةةدأ التةةةةوجيه   (5)
“ نىلس امل حظات ال  أبديت becomes operativeعلى عبارة  
 .(1265)5-7-2ه  توجيأ البشأن املبد

 اثر ال حب اجلزئ  لال رتاأ 2-7-8

يؤةي ال حب اجلزئ  إىل تعةدي  اآلاثو القانونيةة لال ةرتاأ  
 لةةةى العالقةةةةات التعاهديةةةةة يةةة   ةةةةاحب اال ةةةةرتاأ و ةةةةاحب 
 التحفع ابلقدو املنصوص  ليه يف الصي ة اجلديدة لال رتاأ.

 التعليق 
االعةةةةةرتاض  مةةةةن التةةةةعب حتديةةةةد اآلاثر الةةةة  حيةةةةدثها  ةةةةحب   (1)

تعوبة عندما يتعلق األمر للتحديد الةدقيق  حتديدا  جمردا ، وتزداد هذه ال 
لألثر الذ  مي ن أن حيدثه  حب جزئة  العةرتاض مةن االعرتاضةات.  
ولتغاية مجيا اآلاثر احملتملة، أرادت اللجنة اعتماد مبدأ توجيه  وا ةا  

  11-5-2. واعتةةةةربت أن لةةةةياغة املبةةةةدأ التةةةةوجيه   ومةةةةرن بدرجةةةةة كافيةةةةة 

__________ 
 ى املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  ( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةة 12( و)11انظةةةةةر الىلقةةةةةرتني ) ( 1262)  
 )السحب اجلزئ  للتحىلظ(. 2-5-10
)السةةةةةةةحب اجلزئةةةةةةة     10-5-2مةةةةةةةن املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه     2انظةةةةةةةر الىلقةةةةةةةرة   ( 1263)  

للةةةتحىلظ(   خيضةةةا السةةةحب اجلزئةةة  للةةةتحىلظ لةةةنىلس القواعةةةد الشةةة لية واإلجرائيةةةة  
 ال  تنابق على السحب ال ل ، ويتبح انفذا  وفقا  لنىلس الشروط“. 

 أع ه. 4-7-2ى املبدأ التوجيه  انظر التعليق عل ( 1264)  
. انظةةر 5-7-2( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  7انظةةر الىلقةةرة ) ( 1265)  

 .6-7-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  3أيضا  الىلقرة )
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املتعلق آباثر السةحب اجلزئة  للةتحىلظ تلة  هةذا الغةرض. وعليةه، لةين  
 على غرار ذلك املبدأ التوجيه .   8-7-2املبدأ التوجيه   

يترّح  ال 8-7-2وعلى الرغم من أن نز املبدأ التوجيه   (2)
لملقتةةود بعبةةارة  السةةحب اجلزئةة “، فمةةن املؤكةةد أن هةةذه العبةةارة 

الدوليةةةةةة لةةةةةاحبة االعةةةةةرتاض هتةةةةةدف، املنظمةةةةةة  تعةةةةةين أن الدولةةةةةة أو
بسةةةةةةةحبها العرتاضةةةةةةةها  ةةةةةةةحبا  جزئيةةةةةةةا ، إىل تقييةةةةةةةد اآلاثر القانونيةةةةةةةة 

ومةةةةا ذلةةةةك، ينبغةةةة  اإلرةةةةارة إىل أن هةةةةذا األمةةةةر قةةةةد  -ض ل عةةةةرتا
فيها أل     مش وكا  آلاثر القانونية للتحىلظ  كانت ا جيد  إذا ما ال

 نتيجة ملشاكل متعلقة بتحة هذا التحىلظ.
دل آاثواالعةةةرتاض ن (3) ره بتةةةةرف النظةةةر عةةةةن أ  رد ىلسةةةةه حيةةةُ

فعةةل مةةن جانةةب لةةاحب الةةتحىلظ. فةةإذا كةةان يف ا ةةتااعة الةةدول 
يةةةةةةةرتاءى هلةةةةةةةا، فةةةةةةةإن  واملنظمةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة لةةةةةةةوغ اعرتاضةةةةةةةات كمةةةةةةةا

أن خُتىلةف مةةن  هةةذه االعرتاضةات أو ل ةتااعتها أيضةا  أن تسةحب
 تشاء. آاثرها القانونية كما

 توسيع نطاق اال رتاأ  لى التحفع 2-7-9

ا رتاضةةةاا  لةةةى   ةةةاغ منظاةةةة ةوليةةةة  جيةةةوز لدولةةةة او -1 
حتفةةع مةةر التحفظةةات ان توسةةع نطةةاق  لةةك اال ةةرتاأ خةةالل 

 .12-6-2املهلة املشاو إليها يف املبدا التوجيه  
ال ميكةر ان يكةةون لتوسةيع نطةةاق اال ةرتاأ  لةةى هةةذا  -2 

النحو اثر  لى وجوة العالقات التعاهدية ي   ةاحب الةتحفع 
  رتاأ.و احب اال

 التعليق 
 1969ال تتضمن األعمال التحضأية التىلاقي  فيينا لعام   (1)
إررةةادات تتعلةةق  نةةز هةةاتني االتىلةةاقيتني، أح امةةا  أو ، وال1986و

منظمةةةةةة دوليةةةةةة،  مبسةةةةألة تو ةةةةةيا ناةةةةاق اعةةةةةرتاض ألةةةةةدرته دولةةةةة أو
 توجد ممار ة للدول يف هذا اجملال. وال
غب دولة متاما  تتوور أن تر ومن الناحية النظرية، من اجلائز  (2)
منظمةةةةةةة دوليةةةةةةة  ةةةةةةبق أن ألةةةةةةدرت اعرتاضةةةةةةا  علةةةةةةى حتىلةةةةةةظ مةةةةةةن  أو

التحىلظات يف تو يا نااق اعرتاضها، أبن تقرنه على  ةبيل املثةال 
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا   20)ب( مةةن املةةادة 4لإلعةة ن الةةوارد يف الىلقةةرة 

حيةةةةةةول دون د ةةةةةةول  عندئةةةةةةذ يتةةةةةةبح االعةةةةةةرتاض البسةةةةةةيط الةةةةةةذ  ال
الةةةتحىلظ ولةةةاحب االعةةةرتاض  حيةةةز النىلةةةاذ بةةةني لةةةاحباملعاهةةةدة 

 اعرتاضا   ذا أثر أقتى“ مينا أ  ع قة تعاهدية بني الارفني.
وخيشى من أن يؤد  السماح بتو يا نااق االعةرتاض إىل  (3)

وضةةةا الدولةةةة املتحىلظةةةة حتةةةت رمحةةةة اجلهةةةة لةةةاحبة االعةةةرتاض الةةة  
املةةةتحىلظ   تسةةةتايا تعةةةديل الع قةةةات التعاهديةةةة بينهةةةا وبةةةني الاةةةرف

ميلةةةك  أ  وقةةةت، نظةةرا  ألن الاةةةرف املةةتحىلظ ال ا ويفحيلةةةو هلةة  كمةةا
مةةةن حيةةةث املبةةةدأ حةةةق الةةةرد علةةةى االعةةةرتاض. كةةةذلك، يةةةوح  عةةةدم 
وجةةود ممار ةةة للةةدول يف هةةذا اجملةةال أبن الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة 

ترى أن تو يا نااق االعرتاض مسةتحيل. ومي ةن أيضةا  القةول أبن  
ليهةةةةا يف هةةةةذا اء املهلةةةةة املنتةةةوص عكةةةل إعةةةة ن يتةةةدر بعةةةةد انقضةةة 

يىلسر على أنه اعرتاض لملعه الدقيق لل لمة، وإمنةا علةى  الشأن ال
أنه تراجا عن قبول  ابق، دون مراعاة ل لتةزام الةذ    التعهةد بةه 

، وممار ةةةة األمةةةني العةةةام لعتبةةةاره وديعةةةا  (1266)جتةةةاه الدولةةةة املتحىلظةةةة
 .(1267) تنتاوللمعاهدات املتعددة األطراف تؤكد هذا اال

يؤيةةةد  مةةا ذلةةك، لةةةيس هنةةاك يف أح ةةام اتىلةةةاقي  فيينةةا مةةاو  (4)
نح الةةدول 20مةةن املةةادة  5هةةذا احلةةل القةةاطا. فبموجةةب الىلقةةرة  ، متةةُ

يوجةةةةةد  واملنظمةةةةات الدوليةةةةةة مهلةةةةةة معينةةةةةة إللةةةةةدار اعرتاضةةةةةاهتا، وال
تو ةةةيا نااقهةةةا.  مينعهةةةا،  ةةة ل هةةةذه املهلةةةة، مةةةن تشةةةديدها أو مةةةا

  أ هذه للدول.ة إتحة مهلة التىلوينبغ  أل باب عملي
توفيقيةةةا  بةةةني وجهةةة   حةةة    9-7-2ويقةةةدم املبةةةدأ التةةةوجيه   (5)

مي ةن  النظر هاتني. فقد رأت اللجنة أن تو يا نااق االعرتاض ال
أن خيةةةةل بوجةةةةود الع قةةةةات التعاهديةةةةة ذاتةةةةه بةةةةني لةةةةاحب الةةةةتحىلظ 
ولةةاحب االعةةرتاض. وإلةةدار اعةةرتاض بسةةيط غةةأ متةةحوب بنيةةة 

لنىلةاذ بةةني لةاحب االعةرتاض ولةةاحب ول املعاهةةدة حيةز امنةا د ة 
الةةةتحىلظ مي ةةةن للىلعةةةل أن ي ةةةون أثةةةره املبارةةةر هةةةو إقامةةةة ع قةةةات 
تعاهديةةةة بةةةني الاةةةرفني، حةةةى قبةةةةل انقضةةةاء املهلةةةة املمنوحةةةة لتةةةةوغ 
االعرتاضات. واملساس هبةذا األمةر الواقةا، بتو ةيا ناةاق االعةرتاض 

هةدة منةا د ةول املعاة ية نالحقا  عن طريق رباه إبعراب لريح عةن 
مي ةةةن  ، هةةةو أمةةةر ال20)ب( مةةةن املةةةادة 4حيةةةز النىلةةةاذ وفقةةةا  للىلقةةةرة 

 تتوره وخيل بش ل  اأ لألمن القانون. 
وال مينةةةا هةةةذا احلةةةل الو ةةةط تو ةةةيا ناةةةاق االعةةةرتاض  ةةة ل   (6)

يعدو هذا   وال   -  12-6-2املهلة املنتوص عليها يف املبدأ التوجيه   
  -مةن اتىلةاقي  فيينةا    20مةن املةادة    5الىلقةرة  أن ي ون ت رارا  ألح ةام  

يةةةةةةؤد  هةةةةةذا التو ةةةةةةيا إىل التةةةةةةأثأ علةةةةةى وجةةةةةةود الع قةةةةةةات   علةةةةةى أال 
التعاهديةةةةة. وعليةةةةه، ي ةةةةون التو ةةةةيا مم نةةةةا  إذا   قبةةةةل انقضةةةةاء مهلةةةةة  
يةةة  االثةةين عشةةر رةةهرا  )أو أ  مهلةةة أ ةةرى تةةنز عليهةةا املعاهةةدة( التال 

املنظمةةةةة الدوليةةةةة   دولةةةةة أو قبةةةةل تريةةةةخ قيةةةةام ال  لإلرةةةةعار للةةةةتحىلظ أو 
لإلعراب عن موافقتها علةى االلتةزام لملعاهةدة، إن  لاحبة االعرتاض 

خيةةل هةةذا التو ةةيا بوجةةود الع قةةات   ل  كةةان هةةذا التةةاريخ الحقةةا ، ومةةا 
 التعاهدية امل تسبة الحقا  نتيجة لتوغ االعرتاض األلل . 

 لتحفظاتقبول ا  وغ 2-8

 اشكال قبول التحفظات 2-8-1
بةةةول الةةةتحفع مةةةر إ ةةةالن انفةةةراةي يصةةةدو هلةةةذا نشةةةأ ققةةةد ي 

املنظاةةةة املتعاقةةةدة  مةةةر سةةةكوت الدولةةةة املتعاقةةةدة او ال ةةةرأ او
 .12-6-2خالل املدت  احملدةت  يف املبدا التوجيه  

__________ 
،  13-6-2( من التعليةق علةى املبةدأ التةوجيه   5( و) 4انظر الىلقرتني )  ( 1266)  

 .13-8-2واملبدأ التوجيه  
 .13-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  3رة )انظر الىلق ( 1267)  
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 التعليق 
مةةن اتىلاقيةة فيينةةا لعةةام  (1268)20مةن املةةادة  5مبقتضةى الىلقةةرة  (1)

 ، فإنه 1986
تةنز املعاهةدة علةى نةز اةالف،  ل ا، ومة ( 1269ه)4و 2ألغراض الىلقرتني  

ت ةةةن قةةةد أاثرت  املنظمةةةة الدوليةةةة قةةةد قبلةةةت الةةةتحىلظ إذا ل يعتةةةرب أن الدولةةةة أو
اعرتاضةةةا  عليةةةةه قبةةةةل انقضةةةةاء فةةةةرتة اثةةةةين عشةةةةر رةةةةهرا  علةةةةى إرةةةةعارها للةةةةتحىلظ، 

 الحقا . ن الرضا لالرتباط لملعاهدة، أيهما يقاحى تريخ إعراهبا ع أو

ل التحىلظ أبنه انعدام  ز، مي ن تعريف قبو ويف ضوء هذا الن  ( 2) 
، يىلةرتض،  ( 1270) يتتةل للتحىلظةات اجلةائزة  وجود أ  اعةرتاض. وفيمةا 

مةةن حيةةث املبةةدأ، أهنةةا قةةد قُبلةةت يف حةةال عةةدم لةةدور أ  اعةةرتاض،  
إما بلول األجةل الةذ  تنقضة  فيةه فةرتة اثةين عشةر رةهرا  علةى تلقة   

فقةةة علةةى االلتةةزام  حةةى تريةةخ اإلعةةراب عةةن املوا  اإلرةةعار للةةتحىلظ أو 
هةةاتني احلةةالتني، املختلىلتةةني نظةةراي    لملعاهةةدة، أيهمةةا يقةةا الحقةةا . ويف 

املتاابقتني ما ذلك يف النتائج العملية، يُعترب الس وت قبوال  للتايل  و 
يعةين أن   دومنا حاجة إىل إلدار إع ن انىلراد  رمس . ل ن ذلك ال 

علةةةةى ذلةةةةك، فةةةةةإن  القبةةةةول ي ةةةةون للضةةةةرورة قبةةةةوال  ضةةةةمنيا ؛ وعةةةة وة  
تشةةةأان لةةةراحة إىل  القبةةةول التةةةريح    23مةةةن املةةةادة    3و   1الىلقةةةرتني  

ي ون هذا اإلعراب التريح عن القبول إلزاميا ، وهو  للتحىلظ“، وقد 
تةةنز املعاهةةدة علةةى نةةز اةةالف“   يىلهةةم ضةةمنا  مةةن عبةةارة  مةةا ل  مةا 

، حةةةى وإن كانةةةت قةةةد أُدرجةةةت يف  20مةةةن املةةةادة    5الةةةواردة يف الىلقةةةرة  
، ومن عدم اإلحالة يف ذلك احل م  ( 1271)  م أل باب أ رى ذلك احل 

املتعلقة بقبةول الةتحىلظ علةى التةك    20 من املادة  3نىلسه إىل الىلقرة 
التأ يس  ملنظمة دولية، وهو التحىلظ الذ  يسةتلزم يف حقيقةة األمةر  

 ر    معينا  للقبول. 
يتتةةةةةةةةدر الىلةةةةةةةةرع املتعلةةةةةةةةق  ، إذ1-8-2واملبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   (3)

ربز  ال قبةةةةول التحىلظةةةةات مةةةةن دليةةةةل املمار ةةةةة، يةةةةُ إبجةةةةراءات وأرةةةة 
 لقبول هذين الش لني املختلىلني ل

__________ 
عنةةةوان هةةةذه املةةةادة هةةةو   قبةةةول التحىلظةةةات واالعةةةرتاض عليهةةةا“.  ( 1268)  

و  فا  للنز اإلن ليز ، يُبق  النز الىلرنس  التىلاقي  فيينا كلمة  القبول“ 
(acceptation)  يف لةةةةةةةةيغة املىلةةةةةةةةرد، ل نةةةةةةةةه يسةةةةةةةةتخدم لةةةةةةةةيغة اجلمةةةةةةةةا ل لمةةةةةةةةة

 1962. وقةةد ظهةةر هةةةذا اال ةةت ل ابتةةداء  مةةن عةةةام (objections) االعةةرتاض“ 
، 1962حزيران/يونيةةةةةةه  18، 663اجللسةةةةةةة ، اجمللةةةةةةد األول، 1962حوليةةةةةةة ر )انظةةةةةة 
، اجمللةةد الثةةان، املرجةةا نىلسةةه)الةةنز الةةذ  اعتمدتةةه جلنةةة التةةياغة(؛ و  223 ص

 يىلسَّر قط. ، ول يتحَّح أو(176 ، صA/5209الوثيقة 
تحىلظةةةةةةات علةةةةةى املعاهةةةةةدات ذات املشةةةةةةاركة إىل ال 2تشةةةةةأ الىلقةةةةةرة  ( 1269)  

آاثر قبةةةول التحىلظةةةات وآاثر االعرتاضةةةات يف مجيةةةا  4الىلقةةةرة  احملةةةدودة؛ وحتةةةدد
احلةةاالت غةةأ حالةةة التحىلظةةات الةة  جتيزهةةا املعاهةةدة لةةراحة وحالةةة املعاهةةدات 

 ذات املشاركة احملدودة وحالة الواثئق املنشئة ملنظمات دولية. 
غةةأ جةةائز، فةةإن القبةول ال يةةؤثر علةةى جةةواز  ىلةةظ مةاعنةدما ي ةةون حت ( 1270)  

فةإن ا ةتخ ص قرينةة  ،. ومةن   3-3-3ذلك الةتحىلظ؛ انظةر املبةدأ التةوجيه  
 القبول من عدم وجود اعرتاضات ال يعد أمرا  مناقيا .

 أع ه. 12-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  7انظر الىلقرة ) ( 1271)  

 القبول التريح الناتج عن إع ن انىلراد  هلذا الغرض؛  - 
 -بش ل أدق  - القبول الضمين الناتج عن الس وت، أو - 

عةةن عةةدم االعةةرتاض علةةى الةةتحىلظ  ةة ل فةةرتة زمنيةةة معينةةة. وهةةذه 
وز   هلا إلةدار اعةرتاض بتةورة مشةروعة، الىلرتة ه  املهلة ال  جي

 .12-6-2بدأ التوجيه  وه  تلك املنتوص عليها يف امل
غةأ أنةه أرةأ مةا ذلةك إىل أن هةذا التمييةز الثنةائ  بةني القبةول   ( 4) 

الرمس  والقبول الضمين للتحىلظات يغىلل التىلرقةة الضةرورية بةني رة لني  
وهةو القبةول الةذ  قةد  من أر ال القبول غأ املقرتن إبعة ن انىلةراد ،  

(. ولإلضةافة إىل  implicitمىلهوما  ضمنا  )  ( أو tacitي ون إما ضمنيا  ) 
ذلةةك، رأى بعةةز ال تةةّاب أنةةه ينبغةة  احلةةديث عةةن القبةةول  املسةةبق“  

 عندما ي ون التحىلظ مأذوان  به يف املعاهدة نىلسها  
بةةول  وهةة   الق  جيةةوز قبةةول التحىلظةةات، مبوجةةب اتىلاقيةةة فيينةةا، بةةث ل طةةرق، أال  

 . ( 1272) ( ه...  1) 20املسبق مبقتضى أح ام املعاهدة نىلسها، وفقا  للمادة 

تىلتقةةر علةةى األرجةةح إىل  وعلةةى الةةرغم مةةن أن أوجةةه التمييةةز هةةذه ال
توجد ضرورة  أ اس من الناحية األكادميية، فقد رأت اللجنة أنه ال

لإلرةةةارة إليهةةةا يف دليةةةل املمار ةةةة نظةةةرا  لعةةةدم وجةةةود نتةةةائج ملمو ةةةة 
 يها. ترتتب عل

يتعلةةةق للقبةةول الةةةذ  يىلةةةرتض أنةةه  مسةةةبق“، يشةةةأ  وفيمةةا (5)
مةةن  20ألةةبح املةةادة  الةةذ ) 17 نةةة علةةى مشةةروع املةةادةتعليةةق اللج

 يل   اتىلاقية فيينا( دون لبس إىل ما
مةن هةذه املةادة احلةةاالت الة  جتيةز فيهةا املعاهةدة الةةتحىلظ  1تشةمل الىلقةرة  

الةةةة  ي ةةةةون فيهةةةةا قبةةةةول الةةةةدول  ضةةةةمنا ؛ وبعبةةةةارة أ ةةةةرى، احلةةةةاالت لةةةةراحة أو
يعود مالول  للتايل أ  قبول الحق  املتعاقدة األ رى قد ُمنح يف املعاهدة. وال

 .(1273)من جانبها لذلك التحىلظ

تةةةنز املعاهةةةدة علةةةى ح ةةةم اةةةالف،  ل ومبوجةةةب هةةةذا الةةةنز، ومةةةا
يشةة ل القبةةول يف هةةذه احلالةةة رةةرطا  إلنشةةاء الةةتحىلظ  إنةةه قةةائم  ال

أ  القبةةول التةةريح  -عاهةةدة، وردود أفعةةال الةةدول فعليةةا  مبوجةةب امل
مي ةةن أن تةةؤثر يف هةةذا  ال -العةةرتاض والقبةةول الضةةمين، بةةل حةةى ا

مينةةةا الةةةدول مةةةن القبةةةول التةةةةريح  القبةةةول الثابةةةت. غةةةأ أن هةةةذا ال
لةةةتحىلظ مةةةن هةةةذا النةةةوع، ل ةةةن هةةةذا القبةةةول التةةةريح يشةةة ل عمةةة   

جد أيضةا  أيةة أمثلةة تو  زائدا  عن احلاجة وليست له أوية حمددة. وال
 1الىلقةرة يعين أنه جيةب عةدم إدراو مضةمون  عليه. غأ أن ذلك ال

من اتىلاقي  فيينا يف دليل املمار ة، ل ن تلةك الىلقةرة  20من املادة 
بشة ل  تتعلق آباثر التحىلظ أكثر من كوهنا تتعلق بتوغ القبول أو

__________ 
  (1272 ) a balancing factor?”  uity asGreig, “Reservations: eq

(footnote 28 above), p. 118 ولعل هذا املقةال يشة ل أعمةق درا ةة أجريةت .
القواعةةد الواجبةةة التابيةةق علةةى قبةةول التحىلظةةات )انظةةر، بتةةىلة  الةةة   بشةةأن 

pp. 118–135 and 153.) 
، 207 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966حوليةةةةةةة  ( 1273)  

 .18الىلقرة 



 213 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

اء )إنش  1-1-4القبول؛ وعليه، فه  مستنسخة يف املبدأ التوجيه   
 تحىلظ الذ  جتيزه املعاهدة لراحة(.ال
مةةةةةن املنا ةةةةةب تضةةةةةمني دليةةةةةل ول تعتةةةةةرب اللجنةةةةةة أيضةةةةةا  أن  (6)

اب، ا ةةةتنادا  إىل احلةةةالتني  املمار ةةةة التىلرقةةةة الةةة  جيريهةةةا بعةةةز ال تةةةّ
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا، بةةةني  20مةةةن املةةةادة  5املشةةةار إليهمةةةا يف الىلقةةةرة 

م ضةةةمنا “، مةةةن القبةةةول  الضةةةمين“، مةةةن جهةةةة، والقبةةةول  املىلهةةةو 
اب إعةةر  إذا كةةان الةةتحىلظ قةةد لةةين فعةة   قبةةل جهةةة أ ةةرى، تبعةةا  ملةةا

ي ةن قةد  ل الارف اآل ر املعين عةن رضةاه لالرتبةاط لملعاهةدة، أو
يف  لين. فىل  احلالةة األوىل، ي ةون القبةول  مىلهومةا  ضةمنا “؛ أمةا

 . والواقا أنةه يف احلالةة األوىل،(1274)احلالة الثانية، في ون  ضمنيا “
ل يتةةدر  يةةة قةةد قبلةةت الةةتحىلظ مةةااملنظمةةات الدول تُعتةةرب الةةدول أو

رتاض عنةةةةةد اإلعةةةةةةراب عةةةةةن رضةةةةةةاها لاللتةةةةةزام لملعاهةةةةةةدة. عنهةةةةةا اعةةةةةة 
للمنظمةة الدوليةة مهلةة اثةين عشةر  احلالة الثانية، تتاح للدولة أو ويف

 اعُتربت قد قبلت التحىلظ. رهرا  إللدار اعرتاض، وإال
  أن    أ   -ة واحةةةةدة يف احلةةةةالتني  وعلةةةةى الةةةةرغم مةةةةن أن النتيجةةةة  (7)

ل تتةةةةدر   املنظمةةةةة الدوليةةةةة تُعتةةةةرب قةةةةد قبلةةةةت الةةةةتحىلظ مةةةةا  الدولةةةةة أو 
يتعلق للدول   فإن أ ا هما اتلف. فىليما   -اعرتاضا  يف وقت حمدد  

منظمةةات متعاقةةدة   املنظمةةات الدوليةةة الةة  تتةةبح دوال  متعاقةةدة أو  أو 
بةول إىل  ة وهتا،  تسةتند قرينةة الق  يف املعاهدة بعد لةوغ الةتحىلظ، ال 

املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة قةةةةةد انضةةةةةمت إىل    كةةةةةون الدولةةةةةة أو بةةةةةل تسةةةةةتند إىل 
، مةةن دون  ( 1275) املعاهةةدة، وهةة  علةةى علةةم للتحىلظةةات الةة  لةةيغت 

بىلعةل التتةديق علةى    مشةموال  أن تعرتض عليها. وعليه ي ون القبةول  
االنضةةمام إليهةةا، أ  بىلعةةل إجيةةايب خيلةةو مةةن أ  اعةةرتاض   املعاهةةدة أو 

يةدعو إىل اعتبةاره قبةوال    ، ممةا ( 1276) ت الة   ةبق لةوغها على التحىلظةا 
املنظمةات الدوليةة الة    يتعلةق للةدول أو  فيمةا   مىلهوما  ضةمنا “. أمةا 

كانةةةت، يف وقةةةت لةةةوغ الةةةتحىلظ، قةةةد أعلنةةةت فعةةة   موافقتهةةةا علةةةى  
اثةين    -االلتزام لملعاهدة، فت ون احلالة اتلىلة  ي ون  ة وهتا املمتةد  

__________ 
  (1274 ) ig, “Reservations: equity as a balancing factor?” (footnote Gre

28 above), p. 120; Horn, Reservations and Interpretative Declarations … 

(footnote 25 above), pp. 125–126; Müller, “1969 Vienna Convention. 

Article 20: Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and 

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 

30 above), p. 501, para. 33 . 
، وهةةة  1986مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  23مةةةن املةةةادة  1انظةةةر الىلقةةةرة  ( 1275)  

حىلظ  كتابةةة ، وأن يبلةةَّن إىل الةةدول املتعاقةةدة الىلقةةرة الةة  تقضةة  أبن يتةةاغ الةةت
نظمةات املتعاقةدة وإىل الةدول األ ةرى واملنظمةات الدوليةة األ ةرى الة  حيةق وامل

 5-1-2هلةةةةةا أن تتةةةةةبح أطرافةةةةةا  يف املعاهةةةةةدة“. انظةةةةةر أيضةةةةةا  املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  
 ( من التعليق عليه.16) ( إىل1والىلقرات من )

  (1276 ) : 20onvention. Article Vienna C 1969See Müller, “

Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), p. 501, para. 34 مةةن  10مةن مشةةروع املةادة  5. وانظةةر أيضةا  الىلقةةرة
، املقةةرر مشةروع االتىلاقيةةة املتعلقةةة بقةةانون املعاهةةدات الةةذ  وضةةعه السةةيد بريةةريل

، اجمللةد الثةان، 1950حوليةة  ،يف تقريةره هاألول  عةن قةانون املعاهةدات اص،ا ة 
 .100، الىلقرة 241 ، صA/CN.4/23الوثيقة 

ضةةها، هةةو  أو، بتةةورة أدق، عةةدم اعرتا   -عشةةر رةةهرا  كقاعةةدة عامةةة  
فةإن هةذا القبةةول يُسةتنتج فقةط مةةن    ، يُعتةرب قبةوال  للةةتحىلظ. ومةن    مةا 

 ضمين.  املنظمة املعنية، فهو قبول    وت الدولة أو 
والواقا أن هذا التمييز الىلقه  ليست له أوية يف املمار ة.  (8)
ت الدوليةة ي ىل ، لألغراض العملية، التىلرقة بني الةدول واملنظمةا إذ

هلةةةةة اثةةةةين عشةةةر رةةةةهرا  ل عةةةةرتاض وبةةةةني تلةةةةك الةةةة  الةةة  تتةةةةاح هلةةةةا م
ت ةةةون قةةةد ألةةةبحت بعةةةُد دوال  متعاقةةةدة ومنظمةةةات متعاقةةةدة يف  ال

املعاهدة يف تريخ لوغ التحىلظ وتتاح هلا للتايل مهلة للتىل أ إىل 
غةةأ أن ذلةةك  -حةةني إعراهبةةا عةةن موافقتهةةا علةةى االلتةةزام لملعاهةةدة 

. ل ن (1277)قبل ذلك التاريخ  اعرتاضها من لوغ قبوهلا أومينعها   ال
 املسألة تتعلق يف هذه احلالة لملهلة وليس للتعريف.

وهناك مسألة أ رى تتعلق بتعريةف القبةول الضةمين نىلسةه.  (9)
مي ن التسةا ل يف الواقةا عمةا إذا كةان االعةرتاض علةى الةتحىلظ،  إذ

لةةةتحىلظ. وتنشةةةأ يف بعةةةز احلةةةاالت، يعةةةادل القبةةةول الضةةةمين هلةةةذا ا
تةنز هةذه  . إذ20)ب( من املادة 4هذه املىلارقة من لياغة الىلقرة 

 يل   الىلقرة على ما
مينةةةا د ةةةول  ال املنظمةةةة املتعاقةةةدة علةةةى حتىلةةةظ مةةةا املتعاقةةةدة أواعةةةرتاض الدولةةةة 

املنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة املعرتضةةةةةةة والدولةةةةةةة  املعاهةةةةةةدة حيةةةةةةز هالنىلةةةةةةاذ  بةةةةةةني الدولةةةةةةة أو
املنظمةةةة املعرتضةةةة بتةةةورة قاطعةةةة  تعةةةرب الدولةةةة أو ل املنظمةةةة املتحىلظةةةة، مةةةا أو
 نية االىلة. عن

ة وعليةةةةةةةةه، يبةةةةةةةةةدو أنةةةةةةةةةه يف حالةةةةةةةةةة عةةةةةةةةدم معارضةةةةةةةةةة اجلهةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةاحب
االعةةةةةةةةرتاض د ةةةةةةةةول  املعاهةةةةةةةةدة حيةةةةةةةةز النىلةةةةةةةةاذ بينهةةةةةةةةا وبةةةةةةةةني الدولةةةةةةةةة 
دل االعةةةةةةةرتاض نىلةةةةةةةس اآلاثر الةةةةةةة  حيةةةةةةةدثها قبةةةةةةةول  املتحىلظةةةةةةةة، حيةةةةةةةُ

حيةةةةةةةةز  يتعلةةةةةةةةق بةةةةةةةةد ول املعاهةةةةةةةةدة الةةةةةةةةتحىلظ، علةةةةةةةةى األقةةةةةةةةل فيمةةةةةةةةا
النىلةةةةاذ. غةةةةأ أن هةةةةذه املسةةةةألة، وهةةةة  ليسةةةةت بابيعةةةةة احلةةةةال جمةةةةرد 

آلاثر الةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةألة نظريةةةةةةةةةة، تتعلةةةةةةةةةق يف املقةةةةةةةةةام األول إبرةةةةةةةةة الية ا
حيةةةةةدثها قبةةةةةةول التحىلظةةةةةةات وتلةةةةةةك الةةةةة  حيةةةةةةدثها االعةةةةةةرتاض علةةةةةةى 

 .(1278)التحىلظات
اجلهةةةةةات الةةةةة  حيتمةةةةةةل أن    1-8-2وحيتةةةةةر املبةةةةةدأ التةةةةةةوجيه    (10)

املنظمةةات املتعاقةدة وحةةدها.   دول املتعاقةدة أو يتةدر عنهةا القبةةول يف الة 
أت ةذ يف االعتبةار   ال  ال   20من املادة    4يعود تىلسأ ذلك إىل الىلقرة  و 
منظمةةة دوليةةةة متعاقةةةدة، وإىل   القبةةول التةةةادر عةةن دولةةةة متعاقةةةدة أو  إال 

ق مب  الةةةة  ال   20 مةةةةن املةةةةادة   5الىلقةةةةرة   علةةةةى   وجبهةةةةا قرينةةةةة القبةةةةول إال تابةةةةَّ
الدولةةة  املنظمةةات املتعاقةةدة يف املعاهةةدة. ومةةن  ، فةةإن  الةةدول املتعاقةةدة و 

ت ةةةةون  متعاقةةةةدة“ بعةةةةُد يف املعاهةةةةدة، يف   املنظمةةةةة الدوليةةةةة الةةةة  ال  أو 
يف تريةةةةخ   تُعتةةةةرب قةةةةد قبلةةةةت الةةةةتحىلظ إال  تريةةةخ اإلرةةةةعار للةةةةتحىلظ، ال 

__________ 
 3-6-2( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه   9( و) 8انظةةر أيضةةا  الىلقةةرتني )  ( 1277)  

 أع ه. 12-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  9( و)8والىلقرتني )
)أثةةةةر االعةةةةرتاض يف بةةةةدء نىلةةةةاذ  1-3-4دأين التةةةةوجيهيني انظةةةةر املبةةةة  ( 1278)  

)بةةةةدء نىلةةةةاذ  3-3-4املعاهةةةةدة بةةةةني لةةةةاحب االعةةةةرتاض ولةةةةاحب الةةةةتحىلظ( و
 عرتاض( والتعليق عليهما.املعاهدة بني لاحب التحىلظ ولاحب اال
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عاهةدة، أ  يف التةاريخ الةذ  تتةبح  إعراهبا عن املوافقةة علةى االلتةزام لمل 
 منظمة متعاقدة بتىلة هنائية.   قدة أو فيه دولة متعا 

غةةةأ أن املسةةةألة ت ةةةون اتلىلةةةة عنةةةدما يتعلةةةق األمةةةر بقبةةةول  (11)
التحىلظةةات علةةى واثئةةق منشةةئة ملنظمةةات دوليةةة علةةى النحةةو املشةةار 

من املادة نىلسها، من جهة، وللقبول التريح، من   3إليه يف الىلقرة  
مينةةةا  وجةةةد مةةاي يتعلةةق هبةةةذه احلالةةة األ ةةأة، ال أ ةةرى. وفيمةةةا جهةةة

عةةن رضةةاها لاللتةةزام لملعاهةةدة تعةةرب بعةةد  منظمةةة دوليةةة ل دولةةة أو
من أن تتدر إع ان  لرحيا  مىلاده قبول التحىلظ الذ  لاغته دولة 
أ ةةةةةةرى، مةةةةةةن دون أن ي ةةةةةةون هلةةةةةةذا القبةةةةةةول التةةةةةةريح نىلةةةةةةس اآلاثر 

يتعلةةةق  فيمةةةا 20مةةةن املةةةادة  4 لىلقةةةرةالقانونيةةةة املنتةةةوص عليهةةةا يف ا
مةةات متعاقةةدة. ويسةةر  منظ در عةةن دول متعاقةةدة أوللقبةةول التةةا

ذلةةةةةك أيضةةةةةا  علةةةةةى القبةةةةةول التةةةةةريح الةةةةةذ  قةةةةةد يتةةةةةدر عةةةةةن دولةةةةةة 
منظمةةةة دوليةةةة بشةةةأن حتىلةةةظ علةةةى وثيقةةةة منشةةةئة ملنظمةةةة دوليةةةة   أو
دل  مينا مةن لةوغ هةذا القبةول، ول نةه ال يوجد ما ال مي ةن أن حيةُ

 حتمةةةةةةل اثر الةةةةةة  حيةةةةةدثها قبةةةةةةول حتىلةةةةةظ علةةةةةةى معاهةةةةةدة النىلةةةةةس اآل
 الاابا.  هذا
وفضةةةة   عةةةةن ذلةةةةك، يتبةةةةني مةةةةن نةةةةز اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا ومةةةةن  (12)

أعماهلمةةةةا التحضةةةةأية ومةةةةن املمار ةةةةة علةةةةى حةةةةد  ةةةةواء أن القبةةةةول 
الضةةةمين هةةةو القاعةةةدة وأن القبةةةول التةةةريح هةةةو اال ةةةتثناء. غةةةأ أن 

رف ولةيس املقتةود بةه هو مبدأ ولىل  ل 1-8-2املبدأ التوجيه  
جيةةب فيهةةا اللجةةوء إىل هةةذا الشةة ل  وحتديةةد احلةةاالت الةة  مي ةةن أ

 ل  القبول احملتملني.ذاك من ر  أو
 القبول الضا” للتحفظات 2-8-2

تةةةند املعاهةةةدة  لةةةى حكةةةم خمةةةالف، يفعتةةة  ان الدولةةةة  مةةةا م 
تكةةةر قةةةد ايةةةدت  املنظاةةةة الدوليةةةة قةةةد قبلةةة  الةةةتحفع إ ا م او

هةةذا الةةتحفع خةةالل املهلةةة املنصةةوص  ليهةةا يف ا رتاضةةاا  لةةى 
 .12-6-2دا التوجيه  املب

 التعليق 
 ت ملةةةةةة للمبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   2-8-2يُعةةةةةد املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   (1)
، حيةةةةث إنةةةةه حيةةةةدد الشةةةةروط الةةةة  يشةةةة ل قبةةةةوال  للةةةةتحىلظ 2-8-1

مبوجبها أحُد ر ل   قبول التحىلظات املشار إليهمةا يف ذلةك املبةدأ 
التةةةةوجيه  )عةةةةةدم وجةةةةود أ  اعةةةةةرتاض مةةةةةن جانةةةةب دولةةةةةة متعاقةةةةةدة 

اقدة(. وهو ي رر القاعدة املنتةوص عليهةا يف الىلقةرة منظمة متع أو
وإن كةان ذلةك مةا  - 1986مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام  20من املادة  5

 التياغة. ر ء من التعديل يف
والتةةةلة بةةةني جةةةواز الةةةتحىلظ وبةةةني إم انيةةةة إعةةةراب الةةةدول  (2)

 -لةرحيا   قبةوال  ضةمنيا  أو -واملنظمات الدولية عن قبوهلا للةتحىلظ 
ب توضيحا  يف اجلزء املتعلق لإلجراءات من دليل املمار ة. تتال ال

ول واالعةرتاض الة   ةت ون فهة  ختةز آاثر كةل مةن الةتحىلظ والقبة 
 موضوع اجلزء الرابا من الدليل.

التحىلظةةةةات علةةةةى  ويف فتةةةةوى حم مةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة بشةةةةأن   (3)
  ، أكةةدت احمل مةةة اتىلاقيةةة منةةا جرميةةة اإللدة اجلماعيةةة واملعاقبةةة عليهةةا 

يابةا    ( 1279)  حد كبأ لإلقرار الضمين للتحىلظةات“ أن  السماح إىل 
يتعلةةةةق   املمار ةةةةة الدوليةةةةة، وهةةةة  ممار ةةةةة ألةةةةبحت أكثةةةةر مرونةةةةة فيمةةةةا 

للتحىلظةةات علةةى االتىلاقيةةات املتعةةددة األطةةراف. وإذا كانةةت العةةادة  
قد جرت فيما مضى على اعتبار أن القبول التريح هو وحده الةذ   

  ، فةةةةإن هةةةةذا ( 1280) اقةةةةدة األ ةةةةرى للةةةةتحىلظ يعةةةةرب عةةةةن قبةةةةول الةةةةدول املتع 
يعةةد   ل   -  1951اوزه الةةزمن للىلعةةل يف عةةام  الةةذ  كةةان قةةد جتةة   - احلةةل 

الحظتةه احمل مةة مةن  مشةاركة   ح   عمليا  فيما يبدو، للنظةر إىل مةا 
 .  ( 1281) االتىلاقيات  وا عة للغاية“ يف بعز هذه 

ورغةةم تضةةارب اآلراء الةة  أعةةرب عنهةةا أعضةةاء اللجنةةة أثنةةاء  (4)
عاهةةدات مةةن مشةةروع االتىلاقيةةة املتعلقةةة بقةةانون امل 10 ة املةةادةمناقشةة 

، (1282)1950الةةةذ  اقرتحةةةةه السةةةةيد بريةةةريل، املقةةةةرر ا ةةةةاص، يف عةةةةام 
، إم انيةةةةةة املوافقةةةةةة علةةةةةةى (1283)والةةةةة  كانةةةةةت تؤكةةةةةد، بقةةةةةدر حمةةةةةدود

، فةةةةإن السةةةةأ هةةةةأش لوترل ةةةةت (1284)التحىلظةةةةات لإلقةةةةرار الضةةةةمين
بةةةةدأ القبةةةةول الضةةةةمين يف والسةةةةأ جأالةةةةد فيتزمةةةةوريس أدرجةةةةا أيضةةةةا  م

ليس لملىلاجئ. فالواقا أنه يف النظام . وهذا األمر (1285)مشروعيهما
التقليد  لإلمجاع الذ  دافا عنه املقررون ا الون الث ثةة األوائةل 
املعنيةةةةون بقةةةةانون املعاهةةةةدات، يُعةةةةد مبةةةةدأ القبةةةةول الضةةةةمين ضةةةةروراي  

__________ 
  (1279 ) Prevention and  the on the Convention to Reservations

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 21. 
  (1280 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), p. 104   ويشةأ ال اتةب إىل املؤلةَّف التةايل ل ةابلر .D. Kappeler, Les 

réserves dans les traités internationaux, Berlin, Verlag für Recht und 

Gesellschaft, 1958, pp. 40–41 . 
  (1281 ) Prevention and  the on the Convention to Reservations

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 21. 
 ، 1950حزيران/يونيةةةةةةةةةةةه    23،  53اجللسةةةةةةةةةةةة  ، اجمللةةةةةةةةةةةد األول،  1950حوليةةةةةةةةةةةة   ( 1282)  
الةرأ  املخةالف الةةذ   . وقةد تبةه السةيد ا ةور 84-41، الىلقةرات 95-92 ص

مىلاده أن جمرد   وت الدولة ال ينبغة  أن يىلهةم لعتبةاره يعةين قبةول الةتحىلظ، 
(؛ غأ أن هذا الةرأ  67، الىلقرة 94 رفضه )املرجا نىلسه، صلعتباره يعين  بل

 ظل رأاي  معزوال .
الةةةةذ  وضةةةةعه السةةةةيد بريةةةةريل يتةةةةو ى يف  10ل ي ةةةن مشةةةةروع املةةةةادة  ( 1283)  

القبةةول املىلهةةوم ضةةمنا ، أ  احلالةةة الةة  تقبةةل فيهةةا الدولةةة مجيةةا الواقةةا إال حالةةة 
هبةةا وقةةت انضةةمامها التحىلظةةات املبةةداة بشةةأن املعاهةةدة الةة  ت ةةون علةةى علةةم 

، انظةةر التقريةةر األول عةةن قةةانون 10إليهةةا. ول طةة ع علةةى نةةز مشةةروع املةةادة 
لةةةةد  ، اجمل 1950 حوليةةةةة  ،املعاهةةةةدات الةةةةذ  أعةةةةده و. ل. بريةةةةريل، املقةةةةرر ا ةةةةاص

 .242و   241 ، ص A/CN.4/23الثان، الوثيقة  
( 6الىلقةرة )الواقا أن األمر كان يتعلق للقبول املىلهوم ضمنا ؛ انظةر  ( 1284)  

 .1-8-2 من التعليق على املبدأ التوجيه 
ني وموقةةةف اللجنةةةة يف التقريةةةر  ( 1285)   انظةةةر مةةةوجز موقةةةف املقةةةرر ين ا الةةة 

ىلةر  والةدوك، املقةرر ا ةاص، األول عن قانون املعاهدات الةذ  أعةده السةأ و
، 67و 66 ، صAdd.1و A/CN.4/144، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةة 1962حوليةةةةةةة 
 .14الىلقرة 
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اض لتىلةةةةاد  فةةةةرتات ممتةةةةدة مةةةةن الغمةةةةوض القةةةةانون  يف غيةةةةاب افةةةةرت 
املعاهةةدة أن  القبةةول، مةةن رةةأن السةة وت املتوالةةل لدولةةة طةةرف يف

ي بةةل متةةأ الةةتحىلظ ويضةةا موضةةا الشةةك مركةةز الدولةةة املتحىلظةةة 
إزاء املعاهدة   ل فرتة غأ معلةوم هنايتهةا، بةل مةن رةأنه أيضةا  أن 

 يعرقل بدء  راين املعاهدة لىلرتة طويلة من الزمن.
ول الضةةةمين، يف إطةةةار ومةةةا ذلةةةك، فإنةةةه رغةةةم أن مبةةةدأ القبةةة  (5)

اعتمده يف هنايةة املاةاف املقةرر ا ةاص الرابةا “ الذ  النظام  املرن
يسةةةةتجيب لةةةةنىلس الضةةةةرورات، فإنةةةةه  املعةةةةين بقةةةةانون املعاهةةةةدات، ال

حيةةتىلظ مبةةزااي وفوائةةد. فقةةد أقةةر السةةأ وىلةةر  والةةدوك هةةذا املبةةدأ، يف 
 فسةر. و (1286)تقريره األول، يف مشةروع املةواد الةذ  قدمةه إىل اللجنةة

 ذلك على النحو التايل 
رفةز دولةة   النظام  املرن“ املقةرتح حاليةا ، ي ةون قبةول أولحيح أنه، يف 
لتحىلظ لادر عن دولة أ رى مسألة تتعلق يف املقةام األول للع قةات بةني  ما

ي ةةةون مسةةةألة ملحةةةة  هةةاتني الةةةدولتني، بيةةةث إن حتديةةد وضةةةا الةةةتحىلظ رمبةةا ال
مةةر يف نظةةام القبةةول لإلمجةةاع. ومةةا ذلةةك، بةةذات القةةدر الةةذ  ي ةةون عليةةه األ

بةةةةدو أنةةةةه مةةةةن غةةةةأ املستتةةةةوب علةةةةى اإلطةةةة ق أن يتةةةةاح للدولةةةةة، مةةةةن  ةةةة ل ي
 تتمةةادىامتناعهةةا عةةن إبةةداء أ  م حظةةات بشةةأن حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات، أن 

يف التمسةةك مبوقىلهةةا الغةةامز فيمةةا خيةةز ع قاهتةةا للدولةةة املتحىلظةةة إىل أجةةل 
 . (1287)ي اد أن ي ون غأ مسمى

واعتمدت اللجنة يف هناية املااف احل م الذ  ألبح فيما  (6)
. وأثنةةةةةةةةاء (1288)مةةةةةةةةن دون مناقشةةةةةةةةة 20 مةةةةةةةةن املةةةةةةةةادة 5بعةةةةةةةةد الىلقةةةةةةةةرة 

، 1969-1968األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة لقةةةةةةانون املعاهةةةةةةدات لعةةةةةةام   مةةةةةةؤمتر
أ  إرةةةة ال، واعتمةةةةدت مةةةةن دون  20مةةةةن املةةةةادة  5الىلقةةةةرة  تثةةةةر ل
اهةةةةدة علةةةةى عتةةةةنز امل  مةةةةا ل (1289)تعةةةةديل  ةةةةوى إدراو عبةةةةارة أ 
 . (1290)االف“ نز

__________ 
يف تقريره األول )املرجا نىلسةه،  18من مشروع املادة  3انظر الىلقرة  ( 1286)  
 5((، وقد ا ُتنسةخت يف الىلقةرة 17( إىل )14، الىلقرات من )68-66و 61 ص

، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1965حوليةةةةة )تقريةةةةره الرابةةةةا  يف 19مةةةن مشةةةةروع املةةةةادة 
A/CN.4/177 وAdd.1-254 ، ص). 

، .1Addو .144/4A/CN، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1962حوليةةةةةةةةةة  ( 1287)  
 .15، الىلقرة 67 ص
، 1965متوز/يوليةةةةةةةه  2 ،816، اجمللةةةةةةةد األول، اجللسةةةةةةةة 1965حوليةةةةةةةة  ( 1288)  
 Imbert, Les réserves aux ؛ وانظةر أيضةا  53-43، الىلقةرات 284و 283 ص

traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 105. 
 ( أدانه.11خبتوص معه هذا اجلزء من احل م، انظر الىلقرة ) ( 1289)  
(  .127L./1C./39A/CONFتعةةديل تقةةدمت بةةه الةةوالايت املتحةةدة ) ( 1290)  

Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), p. 136 .  أمةا التعةدي ن اآل ةران اللةذان كةان مةن رةأهنما
 ,.A/CONF.39/C.1/L.166, ibid)أ ةةةرتاليا( )   4حةةةذف اإلرةةةارة إىل الىلقةةةرة  

p. 136  ل   17( واال تعاضةة عةن املةادة القرينةة ليتةةبح    بتةةيغة جديةدة حتةد مةةن أجة 

ول ينشةةةةأ عةةةةن أعمةةةةال اللجنةةةةة املتعلقةةةةة بقةةةةانون املعاهةةةةدات  (7)
فيمةا بةني املنظمةات الدوليةة  املربمة بني الدول واملنظمات الدولية أو

تشةةة يك يف مبةةةدأ القبةةةول الضةةةمين. غةةةأ أن  أ  تغيةةةأ جةةةوهر  أو
اللجنةةة كانةةت قةةد قةةررت أن تقةةةيس املنظمةةات الدوليةةة علةةى الةةةدول 

أعقةةةةاب انتقةةةةادات  . ويف(1291)يتعلةةةةق مبسةةةةألة القبةةةةول الضةةةةمين مةةةةافي
، قةررت اللجنةة أن حتجةم  عةن ذكةر أ  (1292)وجهتها بعز الدول

بشأن املشاكل ال  تنشأ عةن مةرور  20من املادة  5ر ء يف الىلقرة 
يبةةةةةدى   لةةةةةه أ  اعةةةةةرتاض مةةةةةن جانةةةةةب املنظمةةةةةة  وقةةةةةت طويةةةةةل ال

لقائةل إبم انيةة ا دأالدولية“، ول ن  دون أن يعين ذلك رفةز املبة 
نشةةةةوء التزامةةةةات تقةةةةا علةةةةى عةةةةاتق املنظمةةةةة نتيجةةةةة لسةةةةلوكها، حةةةةى 

مةةةةةن  5. وللتةةةةةايل، كانةةةةةت الىلقةةةةةرة (1293)يتعلةةةةةق لملعاهةةةةةدات“ فيمةةةةةا
مةن  5الة  اعتمةدهتا اللجنةة ماابقةة حرفيةا  للىلقةرة  20مشروع املادة 

. ومةةا ذلةةك، يف أثنةةةاء (1294)1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  20 املةةادة
ة لقةةةةةةانون املعاهةةةةةةدات، أُ ةةةةةةذ جمةةةةةةددا  بقيةةةةةةاس مةةةةةةم املتحةةةةةةدمةةةةةةؤمتر األ

املنظمةةات الدوليةةة علةةى الةةدول، ا ةةتنادا  إىل عةةدة تعةةدي ت قةةُدمت 
 . (1296)أعقاب مناقشات متعمقة ويف (1295)هلذا الغرض

 
 ,A/CONF.39/C.1/L.115 تة أرهر )احتاد اجلمهورايت االررتاكية السوفياتية( ) 

ibid., p. 133 حبا  (، فإهنما إما ل يُعتمدا أو ُ. 
اللةةةذين اعتمةةةدا يف القةةةراءة  م ةةةررا   20و 20انظةةةر مشةةةروع  املةةةادتني  ( 1291)  

 .113-111 الثان )اجلزء الثان(، ص، اجمللد 1977حولية  ،األوىل
، اجمللد الثةان )اجلةزء الثةان(، املرفةق الثةان، الىلةرع 1981حولية انظر  ( 1292)  

  12-اجلمهوريةةةةةةةة االرةةةةةةةرتاكية السةةةةةةةوفياتية البي رو ةةةةةةةية( والىلةةةةةةةرع ألةةةةةةةف ) 2-ألةةةةةةةف
)احتاد اجلمهورايت    13-( والىلرع ألف اجلمهورية االررتاكية السوفياتية األوكرانية) 

)جملس التعاضد االقتتاد (؛ وانظةر أيضةا    1-اكية السوفياتية( والىلرع جيم االررت 
حوليةةةة   ، املةةوجز الةةةذ  قدمةةه السةةةيد بةةول رويةةةرت، املقةةرر ا ةةةاص، يف تقريةةره العارةةةر 

، 61 ، صAdd.1و A/CN.4/341، اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء األول(، الوثيقةةةةة 1981
 . 75الىلقرة 
( 6)الىلقةرة ) 51 الثان )اجلةزء الثةان(، ص، اجمللد 1982حولية انظر   ( 1293)  

 (. 20من التعليق على مشروع املادة 
 .50 املرجا نىلسه، ص  ( 1294)  
رةةةةةهرا     18  اقرتحةةةةةت أجةةةةة   يبلةةةةةن  .18L./1C./129A/CONFالتةةةةةني )  ( 1295)  

(  A/CONF.129/C.1/L.33يسةةةةةر  علةةةةةى الةةةةةدول واملنظمةةةةةات الدوليةةةةةة( والنمسةةةةةا ) 
 Official Records of the United(   A/CONF.129/C.1/L.35والةرأس األ ضةر ) 

Nations Conference on the Law of Treaties between States and 

International Organizations or between International Organizations, 

Vienna, 18 February–21 March 1986, vol. II, Documents of the 

Conference (A/CONF.129/16/Add.1, United Nations publication, Sales 

No. E.94.V.5), p. 70, para. 70 (a), (c) and (d)   انظةر أيضةا  التعةديل الةذ .
( و   ةةةةحبه يف هنايةةةةة املاةةةةاف، وهةةةةو  A/CONF.129/C.1/L.32قدمتةةةةه أ ةةةةرتاليا ) 

 (. ibid., pp. 70–71, para. 70 (b)تعديل كان يقرتح ح   أدق ) 
  (1296 ) he Law Official Records of the United Nations Conference on t

of Treaties between States and International Organizations or between 

International Organizations … (A/CONF.129/16) (footnote 635 above), 

12th to 14th meetings, 27 and 28 February 1986, pp. 104–114 . 
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ومتشيا  مةا املوقةف الةذ  اختذتةه اللجنةة منةذ اعتمادهةا الىلقةرة   ( 8) 
)د( مةن  1لىلقةرة  نسخ أح ةام ا )الذ  يست   1-1من املبدأ التوجيه    1

(، ارأتت اللجنةةةةةةة أن مةةةةةةةن  1986مةةةةةةن اتىلاقيةةةةةةة فيينةةةةةةةا لعةةةةةةام    2املةةةةةةادة  
الضةةرور  أن تةةدرو يف دليةةةل املمار ةةة مبةةدأ  توجيهيةةةا  يع ةةس أح ةةةام  

. غةةأ أن رةةروط  1986مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    20مةةن املةةادة    5الىلقةةرة  
يةةل إىل  مي ةةن أن ُتستنسةةخ ا تنسةةا ا  حرفيةةا  ألهنةةا حت  ذلةةك احل ةةم ال 

م ةةةةةان هلةةةةةا يف اجلةةةةةزء املتعلةةةةةق بتةةةةةةوغ   املةةةةةادة ال ات أ ةةةةةرى مةةةةةن  فقةةةةةر 
  الىلقةرتني التحىلظات وقبوهلا واالعرتاض عليهةا مةن دليةل املمار ةة  إن  

تتعلقةةان إبجةةراءات   ال   20مةةن املةةادة    5احملةةال إليهمةةا يف الىلقةةرة    4و   2
دل آاثرهةا     -لوغ التحىلظات وإمنا للشروط ال زم توافرها ل ة  حتةُ

 وضعها“ لملعه الوارد يف العبارة اال ته لية   ة ة ل شروط ال زم أ  ال 
. ومةةن اجلةةدير للةةذكر  ( 1297) مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا   21مةةن املةةادة    1للىلقةةرة  

تشةةةةةرتط القبةةةةةول لإلمجةةةةةاع للنسةةةةةبة    20مةةةةةن املةةةةةادة    2هنةةةةةا أن الىلقةةةةةرة  
للتحىلظةةات علةةى معاهةةدات معينةةة؛ وتُعةةاجل هةةذه املسةةألة، مةةن منظةةور  

 أدانه.   7-8-2وجيه   إجرائ  لرف، يف املبدأ الت 
 وعةةةةة وة علةةةةةى ذلةةةةةك، ونتيجةةةةةة العتمةةةةةاد املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  (9)
)مهلة لوغ االعرتاضات(، ألبح من غةأ الضةرور  أن  2-6-12

ذكةةةةر الشةةةةروط الزمنيةةةةة الةةةةواردة يف  2-8-2  ي ةةةةرر املبةةةةدأ التةةةةوجيه
. ورئة  أن (1298)1969مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام  20 مةن املةادة 5الىلقرة 

 .12-6-2لة إىل املبدأ التوجيه  من ال ايف اإلحا
ومةةةن رأ  اللجنةةةة أن هةةةذه التةةةيغة هلةةةا لإلضةةةافة إىل ذلةةةك  (10)

ول ميةةةزة أهنةةةا تةةةُربز بشةةة ل واضةةةح ع قةةةة التضةةةاد القائمةةةة بةةةني القبةةة 
فةةةةةةاالعرتاض يسةةةةةتبعد القبةةةةةةول والع ةةةةةةس  -)الضةةةةةمين( واالعةةةةةةرتاض 

. وأثنةةةةةةاء مةةةةةةؤمتر األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة لقةةةةةةانون املعاهةةةةةةدات (1299)لةةةةةةحيح
 ، أعرب ممثل فرنسا عن هذه الىل رة للعبارات التالية 1968 لعام
يش ل القبةول واالعةرتاض وجهةني متعاكسةني لىل ةرة واحةدة. فالدولةة الة   

بةةذلك عةةن حقهةةا يف االعةةرتاض عليةةه، والدولةةة الةة  تبةةد  تقبةةل حتىلظةةا  تتخلةةى 
 .(1300)اعرتاضا  تعرب بذلك عن رفضها قبول التحىلظ

أ  ن جةةدوى االحتىلةةاظ، يف املبةةد وتسةةاءلت اللجنةةة مةةا ذلةةك عةة  ( 11) 
اةةالف“    ح ةةم تةةنز املعاهةدة علةةى   ، بعبةةارة  مةةا ل 2-8-2التةوجيه   

فيينا. فهذا التوضةيح،    اتىلاقي  من    20من املادة    5ال  وردت يف الىلقرة  
__________ 

 من دليل املمار ة. 1-4انظر الىلرع  ( 1297)  
، وما ل تنز املعاهدة على نز اةالف، 4و 2الىلقرتني   ألغراض ( 1298)  

إذا ل ت ةةةن قةةةد أاثرت اعرتاضةةةا  عليةةةه قبةةةل يعتةةةرب أن الدولةةةة قةةةد قبلةةةت الةةةتحىلظ 
حةةى تريةةخ إعراهبةةا  انقضةةاء فةةرتة اثةةين عشةةر رةةهرا  علةةى إرةةعارها للةةتحىلظ، أو

 “.*رتباط لملعاهدة، أيهما يقا الحقا  عن الرضا لال
  (1299 ) : 20Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), p. 504, para. 44. 
  (1300 ) he Official Records of the United Nations Conference on t

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 

22nd meeting, 11 April 1968, p. 116, para. 14. 

وهةةةو توضةةةيح بةةةديه  ألن مجيةةةا القواعةةةد املنتةةةوص عليهةةةا يف اتىلةةةاقي   
ذلةةةك ت ةةةرارا     ، يبةةةدو فضةةة   عةةةن ( 1301) فيينةةةا هلةةةا طةةةابا ت ميلةةة  طةةةوع  

، حيةةةةةث تةةةةةربر  12-6-2رةةةةارة املماثلةةةةةة الةةةةةواردة يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   لإل 
من اتىلاقية فيينةا    20ة  من املاد   5إدراجها فيه األعماُل التحضأية للىلقرة  

. وارأتت اللجنةةةةة، مةةةا ذلةةةةك، أن مةةةن املىليةةةةد التةةةةذكأ  ( 1302) 1969لعةةةام  
بةةةةةةق  تنا   2-8-2القاعةةةةةةدة املنتةةةةةةوص عليهةةةةةةا يف املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه    أبن 
تةةنز املعاهةةدة علةةى ح ةةم اةةالف“، حىلاظةةا  علةةى التةةوا م مةةا   ل  مةةا   

 نز اتىلاقي  فيينا. 
 القبول الصريع للتحفظات 2-8-3

للانظاةةة الدوليةةة ان تقبةة   ةةراحةا، يف اي  للدولةةة اوجيةةوز  
 منظاة ةولية اخرى. وق ، التحفع الذي  اغته ةولة او
 التعليق 

 حالةةة املعاهةةةدات رةةك فيةةةه أن  قبةةول الةةةتحىلظ، يف ممةةا ال (1)
قبةوال   ي ةاد ي ةون دائمةا  قبةوال  مىلهومةا  ضةمنا  أو املتعددة األطراف،

د إم انيةةةة أن ي ةةةون القبةةةول يسةةةتبع . غةةةأ أن هةةةذا ال(1303)ضةةةمنيا “
لةةةرحيا . وهنةةةاك للىلعةةةل حةةةاالت أعلنةةةت فيهةةةا الةةةدول لةةةراحة  أهنةةةا 

 التحىلظ. تقبل
 20املةةادة ن مةة  5وال مينةةا وجةةود القرينةةة الةة  تارحهةةا الىلقةةرة  (2)

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةةا الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةةة بتةةةات  مةةةن أن تعةةةةرب 
لراحة عن قبوهلا لتحىلظ من التحىلظات املتاغة. وقد يبدو األمر 

يسةةةةتويف فيهةةةةا الةةةةتحىلظ رةةةةروط  قةةةةاب   للنقةةةةاش يف احلةةةةاالت الةةةة  ال
 .(1304)من اتىلاقي  فيينا 19 اجلواز املنتوص عليها يف املادة

ول عةةةرتاض، جيةةةوز أن يةةةتم القبةةةول  لةةةتحىلظ نىلسةةةهو  فةةةا  ل (3)
يرتتةةةب علةةةى ذلةةةك أ  مشةةة لة للنسةةةبة  التةةةريح يف أ  وقةةةت. وال
تعرب على حنو  املنظمة الدولية ال  ال للدولة املتحىلظة، فالدولة أو

لةريح عةن قبوهلةا للةتحىلظ  ةُيعترب يف مجيةا األحةوال أهنةا قةد قبلةةت 
وص عليةه هرا  املنتة ذلك التحىلظ عند انقضاء أجل االثةين عشةر رة 

__________ 
القضةية، انظةر، علةى  ةبيل    ل ط ع علةى تعليقةات مماثلةة علةى هةذه  ( 1301)  

) ةةةةةةةحب    1-5-2( مةةةةةةةن التعليةةةةةةةق علةةةةةةةى املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   15املثةةةةةةةال، الىلقةةةةةةةرة ) 
مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا  22 مةةةن املةةةادة 1ذ  يستنسةةةخ أح ةةةام الىلقةةةرة الةةة التحىلظةةةات(  

 .1986لعام 
 أع ه. 12-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  7انظر الىلقرة ) ( 1302)  
  (1303 ) Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” (footnote 

28 above), p. 120  .   وانظةةر أيضةةا  بةةنىلس املعةةهHorn, Reservations and 

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), p. 124; Lijnzaad, 

Reservations to UN Human Rights Treaties … (footnote 463 above), p. 

46; Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 

above), pp. 211 et seq.; Müller, “1969 Vienna Convention. Article 20: 

Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and Klein (eds.), 

The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 above), 

p. 498, para. 25 . 
 أع ه. 2-8-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  2انظر الىلقرة ) ( 1304)  
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من اتىلاقي  فيينا؛ ويتناول املبدأ التوجيه    20من املادة   5يف الىلقرة  
 يرتتب على ذلك من نتائج. ما 2-8-2
املنظمةةة الدوليةةة الةة  اعرتضةةت يف السةةابق  وحةةى الدولةةة أو (4)

علةةةى حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات تظةةةل حةةةرة يف قبولةةةه فيمةةةا بعةةةد قبةةةوال  
. ويعد هذا (1305)أ  وقتاضها( يف لرحيا  )أو ضمنيا  بسحب اعرت 

 يف الواقا  حبا  كام   ل عرتاض حُيدل آاثرا  مماثلة آلاثر القبول.
ولإلضافة إىل ذلك، ورغم هذه اإلم انيةات الوا ةعة، فةإن  (5)

يقةةةف  ممار ةةةة الةةةدول يف جمةةةال القبةةةول التةةةريح منعدمةةةة عمليةةةا . وال
ذلةك  خيلةو مةا علةى بضةعة أمثلةة معزولةة جةدا ، وبعضةها ال املةرء إال

 من مشاكل.
قبةةول مجهوريةةةة    ( 1306)  ةةاقها الىلقةةه  ومةةن األمثلةةة الةة  كثةةأا  مةةةا  (6)

، علةى  1979رةباط/فرباير    7أملانيا االحتادية لةتحىلظ فرنسةا، املبلةَّن يف  
. غأ أنه  1931 االتىلاقية ال  تنز على قانون موحد للشي ات لعام 

لين متأ را ،  هذا قد  تنبغ  اإلرارة إىل أن حتىلظ اجلمهورية الىلرنسية  
 ةةةةنة علةةةةى انضةةةةمام فرنسةةةةا إىل االتىلاقيةةةةة املعنيةةةةة.    40 بعةةةد مةةةةرور حنةةةةو 

جبةة ء أن مجهوريةةة أملانيةةا االحتاديةةة  لةةيس    ( 1307) ويوضةةح بةة غ أملانيةةا 
يشةةةةةة ل للتةةةةةةايل قبةةةةةةوال    عليةةةةةةه، وهةةةةةةو مةةةةةةا   ( 1308) لةةةةةةديها أ  اعةةةةةةرتاض“ 

يسةةمح   أملانيةةا االحتاديةةة ال   مجهوريةةة   . غةةأ أن نةةز بةة غ ( 1309) واضةةحا  
  ( 1310) لةةوغه املتةةأ ر  إذا كانةةت تقبةةل إيةةداع الةةتحىلظ رغةةم  د مةةا تحديةة ب 
 االثنني معا .  تقبل مضمون التحىلظ نىلسه، أو  أو 
ومنهةةةةةةا إعةةةةةة انت    ، غةةةةةةأ أن مثةةةةةةة أمثلةةةةةةة أ ةةةةةةرى أقةةةةةةل غموضةةةةةةا   ( 7) 

وب غات الوالايت املتحدة األمري ية ردا  على التحىلظات ال  لاغتها  
لسةةةوفياتية ورومانيةةةا علةةةةى  ا   واحتةةةاد اجلمهةةةورايت االرةةةرتاكية   ( 1311) بلغةةةاراي 

__________ 
) ةةةةةةةةحب االعرتاضةةةةةةةةات علةةةةةةةةى  1-7-2انظةةةةةةةةر املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   ( 1305)  

 التحىلظات(.
  (1306 )  Declarations …Reservations and Interpretative Horn, 

(footnote 25 above), p. 124; Riquelme Cortado, Las reservas a los 

tratados … (footnote 150 above), p. 212. 
يزيد على  ، أ  بعد ما1980فرباير /رباط 20لدر هذا الب غ يف  ( 1307)  

  ىلاقيةة،لعتبةاره وديعةا  ل تاألمةني العةام لألمةم املتحةدة،  اثين عشر رهرا  من قيةام 
. ويف ذلةةةةةك الوقةةةةةت، كةةةةةان الةةةةةتحىلظ الىلرنسةةةةة  )اجلديةةةةةد( لإلرةةةةةعار للةةةةةتحىلظ 

اعتةةرب مقبةةوال “ علةةى أيةةة حةةال مةةن جانةةب أملانيةةا مبوجةةب املبةةدأ الةةوارد يف   قةةد
من اتىلاقي  فيينا. وع وة على ذلةك، كةان األمةني العةام  20ادة من امل 5الىلقرة 

 ، أ  بعةةةد ث ثةةةة1979أاير/مةةةايو  11قةةةد اعتةةةرب الةةةتحىلظ الىلرنسةةة  مقبةةةوال  منةةةذ 
 .3-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  12أرهر من إيداعه. انظر الىلقرة )

  (1308 )  (footnote 37 above), League ofMultilateral Treaties … 

Nations Treaties, Part II, chap. 11. 
دام ل يُبد اعرتاض، تُعتةرب الدولةة قةد قبلةت الةتحىلظ؛  الواقا أنه، ما ( 1309)  

 من اتىلاقي  فيينا. 20ادة من امل 5انظر الىلقرة 
)لةةةةةوغ  3-2انظةةةةةر، فيمةةةةةا يتعلةةةةةق هبةةةةةذه النقاةةةةةة، املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   ( 1310)  

 التحىلظات املتأ ر( والتعليق عليه.
 Multilateralبلغاراي هذا الةتحىلظ يف هنايةة األمةر. انظةر    حبت ( 1311)  

Treaties … (footnote 37 above), chap. XI.A.6. 

مةةن اتىلاقيةةة التسةةهي ت اجلمركيةةة املتعلقةةة    21مةةن املةةادة    3و   2الىلقةةرتني  
والة  أرةارت فيهةا الةوالايت املتحةدة بوضةوح إىل    1954للسياحة لعام  

تعةةةرتض علةةةى هةةةذه التحىلظةةةات. وأوضةةةحت الةةةوالايت املتحةةةدة   أهنةةةا ال 
ار املعاملةة لملثةل  ع وة على ذلك أهنا تنو  تابيق هذا التحىلظ يف إطة 

حيق هلا على أية حال   ، وهو ما ( 1312) جتاه كل دولة من الدول املتحىلظة 
. وينحةةةو  ( 1313) مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا   21)ب( مةةةن املةةةادة  1مبقتضةةةى الىلقةةةرة  
اإلعةةةة ن اليوغو ةةة يف بشةةةأن حتىلةةةةظ لةةةاغه احتةةةةاد    ( 1314) نىلةةةس املنحةةةى 

من    7  اجلمهورايت االررتاكية السوفياتية، ل نه يشأ لراحة إىل الىلقرة 
حتديةةدا  للتابيةةق املتبةةادل  مةةن االتىلاقيةةة، وهةة  الىلقةةرة املتعلقةةة    20املةةادة  

. وبناء عليه، وحى لةو كةان الةدافا إىل إلةدار إعة ن  ( 1315) للتحىلظات 
الوالايت املتحدة ويوغو  فيا هو احلرص على أتكيةد التابيةق املتبةادل  

مةن اتىلاقيةة    20من املةادة    7للتحىلظات وأهنما حيي ن للتايل إىل الىلقرة  
، فإهنما يش  ن ما  1954ة لعام  التسهي ت اجلمركية املتعلقة للسياح 
جدال فيهما. ويتدق هذا أيضا    ذلك حال  قبول لريح حقيقيتني ال 

علةةةةةى إعةةةةة انت الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة بشةةةةةأن حتىلظةةةةةات رومانيةةةةةا واحتةةةةةاد  
لعةام  اجلمهورايت االررتاكية السةوفياتية علةى اتىلاقيةة السةأ علةى الاةرق  

الةةوالايت املتحةةدة  ، وهةة  إعةة انت تاةةابق تقريبةةا  إعةة انت  ( 1316) 1949
بشةةأن اتىلاقيةةة التسةةهي ت اجلمركيةةة املتعلقةةة للسةةياحة، وذلةةك رغةةم أن  

مةن    20مةن املةادة    7تتضمن أح اما  مماثلةة للىلقةرة   ال   1949 اتىلاقية عام 
 . ( 1317) 1954اتىلاقية عام  

ل التريح، ليس ويف غياب أ  ممار ة مهمة يف جمال القبو  (8)
تقريبةةةا  إىل أح ةةةام اتىلةةةاقي   رة حتةةةريةالرجةةةوع بتةةةو  بو ةةةا املةةةرء إال

فيينةةةا وأعماهلمةةةا التحضةةةأية ال ةةةتخ ص املبةةةادئ والقواعةةةد املتعلقةةةة 
 بتوغ القبول التريح واإلجراءات ال  تنابق عليه.

__________ 
  (1312 ) Ibid.. 
خبتةةوص مسةةألة املعاملةةة لملثةةل فيمةةا يتعلةةق للتحىلظةةات، انظةةر املبةةدأ   ( 1313)  

 Müller, “1969 Vienna Convention. Article. انظر أيضا    4-2-4التوجيه   

21: Legal effects of reservations and of objections to reservations”, in 

Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties 

… (footnote 30 above), pp. 548–551, paras. 32–36 . 
  (1314 ) (footnote 37 above), chap. Multilateral Treaties … See 

XI.A.6. 
مةةن اتىلاقيةةةة التسةةهي ت اجلمركيةةة املتعلقةةةة    20مةةةن املةةادة    7تةةنز الىلقةةرة   ( 1315)  

للسياحة علةى أن  الةدول املتعاقةدة غةأ ملزمةة بتخويةل الدولةة الة  ألةدرت حتىلظةا   
االمتيةةازات املنتةةوص عليهةةا يف أح ةةام االتىلاقيةةة الةة  ينابةةق عليهةةا الةةتحىلظ“ وأنةةه  

 أن ختار األمني العام بذلك“.    على كل دولة تلجأ إىل ا تخدام هذا احلق 
  (1316 ) 1(footnote 37 above), chap. XI.B.… Treaties Multilateral  .

أمةا اإلعة انن التةادران عةن اليةوانن وهولنةدا بشةأن الةتحىلظ الرو ة  فهمةةا إىل 
حةةةةد كبةةةةةأ أقةةةةةل وضةةةةةوحا  ل وهنمةةةةا ي تىليةةةةةان لإلرةةةةةارة إىل أن احل ةةةةةومتني  ال 

يتعلةق  لةك فيمةاام ال  لدر الةتحىلظ بشةأهنا، وذتعتربان أهنما ملزمتان لألح 
(. غةةةأ أن هةةةذا األثةةةر مي ةةةن أن حيةةةدل عةةةن طريةةةق .ibidلالحتةةةاد السةةةوفيايت“ )

 القبول وكذلك عن طريق االعرتاض.
عةةةام  السةةةأ علةةةى الاةةةرق ل   مةةةن اتىلاقيةةةة   54مةةةن املةةةادة    1ت تىلةةة  الىلقةةةرة   ( 1317)  

)تسةةةةةةوية    52ملةةةةةةادة  يتعلةةةةةةق ل  للةةةةةةنز علةةةةةةى األثةةةةةةر املتبةةةةةةادل للةةةةةةتحىلظ فيمةةةةةةا   1968
 املعه.  املنازعات( دون أن تشرتط إلدار الدول ال  قبلت التحىلظ إع ان  هبذا 
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 شك  القبول الصريع للتحفظات 2-8-4
 .جيب ان يصاغ القبول الصريع للتحفع تتايةا  

 التعليق 
   1986من اتىلاقية فيينا لعام    23من املادة    1مبقتضى الىلقرة   (1)

جيةةةةب أن يوضةةةةا الةةةةتحىلظ والقبةةةةول التةةةةريح للةةةةتحىلظ واالعةةةةرتاض علةةةةةى  
الةةتحىلظ كتابةةة، وأن يبلةةن إىل الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة وإىل الةةدول 

 طرافا  يف املعاهدة.األ رى واملنظمات الدولية األ رى ال  حيق هلا أن تتبح أ

للت األعمال التحضأية هلذا احل م يف التعليق على وقد حُ  (2)
. ولةةيس مةةن الضةةرور  (1318)5-1-2و 1-1-2املبةةدأين التةةوجيهيني 

للتةذكأ أبن مسةألة رة ل  تقدمي هةذا العةرض العةام مةن جديةد، إال
عرضةا  يف  جيةر تناوهلةا إال قبول التحىلظات وإجراءات هةذا القبةول ل

 .1969إعداد اتىلاقية فيينا لعام أثناء 
عليةةه األمةةر للنسةةبة ل عةةرتاض، يضةةا هةةذا  وعلةةى غةةرار مةةا (3)

مسةةةتوى الةةةتحىلظ ذاتةةةه، وذلةةةك احل ةةةم القبةةةول التةةةريح علةةةى نىلةةةس 
يتعلةةةةق مبسةةةةائل الشةةةة ل ال تةةةةايب وإبةةةة غ الةةةةدول واملنظمةةةةات  فيمةةةةا

دمت فيمةةةةةةةا يتتةةةةةةةل  الدوليةةةةةةةة املعنيةةةةةةةة. ولةةةةةةةنىلس األ ةةةةةةةباب الةةةةةةة  قةةةةةةةُ
ي ىل  للتةايل يف إطةار دليةل املمار ةة م حظةة هةذا  لالعرتاضات،

التماثةةةل يف اإلجةةةراءات واإلرةةةارة، علةةةةى  ةةةبيل التوضةةةيح، يف مبةةةةدأ 
تقل إىل أن القبول التريح جيةب للضةرورة، بةل وب ةم توجيه  مس

 .(1319)التعريف، أن يتخذ ر    كتابيا  
   يعةةةد املبةةةدأ التةةةوجيه   يبةةةدو عليةةةه األمةةةر ظةةةاهراي ، ال  ورغةةم مةةةا  (4)
كةةةون القبةةةول لةةةرحيا    مبةةةدأ زائةةةدا  عةةةن احلاجةةةة بتةةةات . فمجةةةرد   2-8-4
تةنز   تةايب ال يعين ضمنا  للضرورة أنه قد قدم كتابةة. والشة ل ال   ال 

مةن اتىلةاقي  فيينةا، وهة  الىلقةرة الة     23من املةادة  1عليه فقط الىلقرة 
علةةةى هةةةديها، بةةةل إنةةةه يىلةةةرض نىلسةةةه    4-8-2يسةةةأ املبةةةدأ التةةةوجيه   

قةةةةةةةانون  األويةةةةةةةة الةةةةةةة  ي تسةةةةةةةيها القبةةةةةةةول يف النظةةةةةةةام ال أيضةةةةةةةا  ب ةةةةةةةم  
للتحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات وجوازهةةةا وآاثرهةةةا. ورغةةةم أن املقرتحةةةات  

يسبق هلةا أن   ة للمقررين ا الني املعنيني بقانون املعاهدات ل املختلىل 
ارةةرتطت لةةراحة الشةة ل ال تةةايب للقبةةول التةةريح، فإنةةه يسةةتىلاد مةةن  

ار ارةةرتاط قةةدر معةةني مةةن الشةة لية أمةةرا   أعمةةاهلم أهنةةم دأبةةوا علةةى اعتبةة 
مقبةةةوال . وه ةةةةذا تشةةةرتط اتلةةةةف مقرتحةةةةات ومشةةةاريا السةةةةأ وىلةةةةر   

أب  طريقة رمسية أ رى   التريح يف التك، أو والدوك أن يرد القبول  
يف   موافقتهةا علةى املعاهةدة أو،  م ئمة، عند تتديق الدولة املعنية أو 

ال تابةة يف كةل حالةة    احلاالت األ رى، إبرةعار رمسة ؛ وهةذا يتالةب 
__________ 

( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  7( إىل )2انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 1318)  
؛  5-1-2تةوجيه   ( من التعليق على املبةدأ ال 11( إىل ) 5والىلقرات من ) ، 2-1-1

 .6-1-2التعليق على املبدأ التوجيه    ( من 4( و) 3وانظر أيضا  الىلقرتني ) 
  ةةةةةةاصوالتعليةةةةةةق عليةةةةةةه، وبوجةةةةةةه  1-8-2انظةةةةةةر املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 1319)  

 (.3( و)2الىلقرتني )

أعقةةةةةاب تبسةةةةةيط وتعةةةةةديل املةةةةةواد املتعلقةةةةةة   مةةةةةن هةةةةةذه احلةةةةةاالت. ويف 
واالعةةةرتاض، قةةةررت    إبجةةةراءات ورةةة ل التحىلظةةةات والقبةةةول التةةةريح 
مةةن مشةةروع املةةادة    1اللجنةةة إدراو مسةةألة الشةة ل ال تةةايب يف الىلقةةرة  

تثةر مواءمةة األح ةام   (. ول 23 املةادة  مةن   1)الة  ألةبحت الىلقةرة    20
التحىلظةةةةات   إجةةةةراءات لةةةةوغ  رية علةةةةى الشةةةة ل ال تةةةةايب وعلةةةةى السةةةةا 

يف   واالعرتاضات والقبول التةريح أ  مناقشةة  ةواء دا ةل اللجنةة أو 
 املعاهدات.  ر األمم املتحدة لقانون مؤمت 

 إجراءات  وغ القبول الصريع للتحفظات 2-8-5
 5-1-2و   4-1-2و   3-1-2ت ةةةةةةةةةةري املبةةةةةةةةةةاةئ التوجيهيةةةةةةةةةةة   
ظةات، مةع مرا ةاة  الصةريع للتحف  لى القبةول    7-1-2و   6-1-2و 
 يقتضيه اختالف احلال.  ما 

 التعليق 
نظةأ املبةدأ التةوجيه    إىل حد مةا   5-8-2يعد املبدأ التوجيه    

املتعلةةةةق لإلجةةةةراءات السةةةةارية علةةةةى االعرتاضةةةةات ويسةةةةتند إىل    2-6-8
. ويستىلاد بوضوح مةن أعمةال اللجنةة الة  أفضةت  ( 1320) نىلس األ باب 

ة فيينةةةةا أن الةةةةتحىلظ والقبةةةةول التةةةةريح  تىلاقيةةةة مةةةةن ا   23إىل لةةةةياغة املةةةةادة  
 . ( 1321) غ واالعرتاض أمور ختضا لنىلس قواعد اإلرعار واإلب  

 ةةةدم لةةةزوم  تيةةةد القبةةةول الةةةذي يصةةةاغ قبةةة   تيةةةد  2-8-6
 التحفع واياا 

منظاةة ةوليةة يشةةأن  القبةول الصةريع الةذي تصةوغه ةولةة او 
حتفةةع مةةر التحفظةةات قبةة   تيةةةد  لةةك الةةتحفع وفقةةاا للابةةةدا 

 يتطلب يف حد  اته  تيداا. ال 1-2-2توجيه  ال
 التعليق 

يتعلةةةق   يبةةدو مةةةن عةةةدم وجةةود أ  ممار ةةةة للةةدول فيمةةةا  رغةةم مةةةا  (1)
  3بتأكيد القبول التريح الذ  يتةاغ قبةل أتكيةد الةتحىلظ، فةإن الىلقةرة  

 يل    تنز بتريح العبارة على ما   ( 1322) من اتىلاقي  فيينا   23من املادة  
هةةةو نىلسةةةه إىل  حيتةةةاو االعةةةرتاض عليةةةه ال أوإن القبةةةول التةةةريح للةةةتحىلظ  

 قبل أتكيد هذا التحىلظ.أتكيد إذا أبد  
__________ 

 .8-6-2انظر التعليق على املبدأ التوجيه   ( 1320)  
، اجمللةةةد الثةةةان،  1965حوليةةةة    ، انظةةةر بتةةةىلة  الةةةة اقةةةرتاح السةةةيد روزيةةةن  ( 1321)  

  16،  803رجةةةةا نىلسةةةةه، اجمللةةةةد األول، اجللسةةةةة  ، وامل 73 ، ص A/CN.4/L.108الوثيقةةةةة  
،  1966حوليةةةة  . انظةةةر أيضةةةا   56-30، الىلقةةةرات  199-197 ، ص 1965حزيران/يونيةةةه  

( من التعليق علةى مشةروع  1، الىلقرة ) 270 ، ص A/6309/Rev.1اجمللد الثان، الوثيقة  
 Pellet and  . ول طة ع علةى مةوجز ألعمةال جلنةة القةانون الةدويل، انظةر  73املةادة  

Schabas, “1969 Vienna Convention. Article 23: Procedure regarding 

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the 

Law of Treaties … (footnote 30 above), p. 596, para. 5. 
( 1ل طةة ع علةةةى األعمةةةال التحضةةةأية هلةةةذا الةةةنز، انظةةةر الىلقةةةرة ) ( 1322)  

 .11-6-2من التعليق على املبدأ التوجيه  
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 ةةبق أن أرةةارت اللجنةةة إىل ذلةةك  ويتعلةةق األمةةر هنةةا، كمةةا (2)
، بقاعدة ميليهةا املناةق السةليم (1323)فيما يتتل بتأكيد االعرتاضات
ما ت ييىلها لتتةواءم مةا مناةق  6-8-2يستنسخها املبدأ التوجيه  

 ار ة دليل املم
تتنةةةةةاول  والتقتتةةةةةر القاعةةةةةدة علةةةةةى مسةةةةةألة أتكيةةةةةد القبةةةةةول  - 

 ؛(1324)االعرتاضات
إذا أبةةةد  قبةةةل أتكيةةةد هةةةذا عوضةةةا  عةةةن ا ةةةتخدام لةةةيغة   - 

)التأكيةةةةد  1-2-2، حتيةةةةل القاعةةةةدة إىل املبةةةةدأ التةةةةوجيه  الةةةةتحىلظ“
 .(1325)(املعاهدةالرمس  للتحىلظات ال  تتاغ عند التوقيا على 

يف دليةةل املمار ةةة مةةن امل ئةةم أن يةةدرو  يبةةدو ولملقابةةل، ال (3)
جيه  يعةةةد، يف جمةةةال القبةةةول التةةةريح للتحىلظةةةات، نظةةةأا  مبةةةدأ تةةةو 

)أتكيةةةةد االعةةةرتاض الةةةةذ  يتةةةةاغ قبةةةةل  11-6-2للمبةةةدأ التةةةةوجيه  
لملعاهدة(  إن فرضية لوغ قبول  اإلعراب عن املوافقة على االلتزام

عدة فحسةب  ابق لإلعراب عن املوافقةة علةى االلتةزام ليسةت مسةتب
قي  فيينا نىلسها، فه  لةيغة من اتىلا 20من املادة  5بتيغة الىلقرة 

منظمةةةةةة دوليةةةةةة  مةةةةةن جانةةةةةب دولةةةةةة أو تتتةةةةةور لةةةةةوغ القبةةةةةول إال ال
إنةةه يتةةعب يف املمار ةةة العمليةةة تتةةور أن تقةةوم  ، بةةل(1326)متعاقةةدة

منظمةة دوليةةة بتةوغ قبةةول مةن هةةذا القبيةل. وأاي  كةةان  فعة   دولةةة أو
املمار ةةة )الةة  مةةن رةةأهنا أن تشةةجا علةةى لةةوغ األمةةر، فةةإن هةةذه 

تىلةةة  للغةةةرض  حىلظةةةات( يتعةةةني حتمةةةا  عةةةدم تشةةةجيعها، وهةةة  الالت
الةةةةةذ  يةةةةةربر إلةةةةةدار  االعرتاضةةةةةات املسةةةةةبقة“   التنبيةةةةةه“ املوجةةةةةه 
مسةةبقا  إىل الةةةدول واملنظمةةات الدوليةةةة الةة  تتةةةو ى لةةوغ حتىلظةةةات 

 غأ مقبولة لدى الدولة املعرتضة.
 ابإل اع قبول التحفظات 2-8-7

قبوالا ابإل اع مر جانب يعةض  يف حالة التحفع الذي يتطلب   
الة    املنظاةات الدوليةة األطةراف يف املعاهةدة، او  ت  الةدول او  او 

 حيق هلا ان تصبع اطرافاا فيها، يكون هذا القبول شائياا م  حتقق. 
 التعليق 

املنظمات الدوليةة الة   األجل الذ  مي ن   له للدول أو (1)
تقبةةل حتىلظةةا  قبةةوال  ضةةمنيا   ق هلةةا أن تتةةبح أطرافةةا  يف املعاهةةدة أنحيةة 

__________ 
( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  6( إىل )4انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 1323)  
2-6-11. 
خبتوص مسألة )عدم( أتكيد االعرتاضات، انظةر املبةدأ التةوجيه   ( 1324)  
 )عدم لزوم أتكيد االعرتاض الذ  يتاغ قبل أتكيد التحىلظ رمسيا (.  2-6-10
الةتحىلظ عنةةد التوقيةا علةةى معاهةدة رهنةةا  للتتةديق عليهةةا    إذا لةين    ( 1325)  
ملنظمةة الدوليةة  ا  املوافقةة عليهةا، وجةب علةى الدولةة أو  قبوهلةا أو  إقرارها رمسيا  أو  أو 

املتحىلظةةةة أن تؤكةةةد هةةةذا الةةةتحىلظ رمسيةةةا  عنةةةد إعراهبةةةا عةةةن موافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام  
 .“ يف تريخ أتكيده لملعاهدة. ويف هذه احلالة، يُعترب أن التحىلظ قد لين  

 . 1-8-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  10انظر الىلقرة ) ( 1326)  

خيضةةةا لقيةةةد إضةةةايف عنةةةدما ي ةةةون القبةةةول لإلمجةةةاع ضةةةروراي  ل ةةة  
 .7-8-2يتسه إنشاء التحىلظ. وهذا هو مضمون املبدأ التوجيه  

مةةن اتىلةةاقي   20مةةن املةةادة  5يبةةدو للوهلةةة األوىل أن الىلقةةرة  (2)
ول   مالة  ة العامة تنابق عنةدما ي ةون اإلمجةاعفيينا تعين أن القاعد

الةة  تشةةرتط  20 مةةن املةةادة 2حتيةةل لةةراحة إىل الىلقةةرة  5إن الىلقةةرة 
قبول التحىلظ من جانب مجيا األطراف يف معاهدة ذات مشةاركة 
حمةةةةدودة. ل ةةةةن تىلسةةةةأا  كهةةةةذا قةةةةد ت ةةةةون لةةةةه نتةةةةائج غةةةةأ معقولةةةةة. 

أن تتةبح أطرافةا  فالسماح للةدول واملنظمةات الدوليةة الة  حيةق هلةا 
ت ةةةن قةةةد أعربةةةت بعةةةد عةةةن موافقتهةةةا علةةةى  يف املعاهةةةدة، ول نهةةةا ل

االلتةةةةزام لملعاهةةةةدة عنةةةةد لةةةةوغ الةةةةتحىلظ، أبن تعةةةةرتض يةةةةوم تتةةةةبح 
أطرافةةةا  )ولةةةو كةةةان هةةةذا اليةةةوم الحقةةةا  لتةةةاريخ اإلرةةةعار لالعةةةرتاض( 
 ت ون له آاثر للغة الضرر على الدولة املتحىلظة، وعلى ا ةتقرار 

يو، ي ةون بشة ل أعةم. فىلة  ظةل هةذا السةينار  لتعاهديةةالع قات ا
مةةةن املسةةةتحيل افةةةرتاض موافقةةةة الدولةةةة املوقعةةةة علةةةى معاهةةةدة ذات 
مشةةةاركة حمةةةدودة، ول نهةةةا ليسةةةت طرفةةةا  فيهةةةا، عنةةةد انقضةةةاء أجةةةل 
االثين عشر رهرا ، األمر الذ   يؤد  إىل عرقلة القبول لإلمجاع، 

لتحىلظ. وعليه، فإن حى يف حالة عدم وجود اعرتاض رمس  على ا
مةةةةن رةةةةأنه أن  20مةةةةن املةةةادة  5رد يف الىلقةةةةرة تابيةةةق االفةةةةرتاض الةةةوا

وهةو حتقيةق اال ةتقرار  حيدل أثةرا  معاكسةا  متامةا  لألثةر املنشةود، أال
املنظمةة الدوليةة  مركةز الدولةة أو السريا يف الع قات التعاهدية ويف

 املتحىلظة جتاه املعاهدة.
لةةةدوك هةةةذا املشةةة ل يف مشةةةروع وقةةةد عةةةاجل السةةةأ وىلةةةر  وا (3)

ذ  قدمةةةةه يف تقريةةةةره األول، حيةةةةث ميةةةةز بوضةةةةوح بةةةةني الةةةة  18املةةةةادة 
القبول الضمين والقبول املىلهوم ضمنا  يف حال  املعاهدات املتعةددة 
األطراف )ا اضعة للنظام  املرن“( واملعاهدات احملدودة األطةراف 

 مةةةةن )و(3)ا اضةةةةعة للنظةةةةام التقليةةةةد  لإلمجةةةةاع(. وتةةةةنز الىلقةةةةرة 
 يل   مشروع املادة هذا على ما

يىلرتض بتدد دولة اكتسبت احلق يف أن تتبح طرفا  يف املعاهةدة بعةد أن  
 أهنا توافق على هذا التحىلظ  ( 1327ه)لين فع   حتىلظ من التحىلظات

األعمةةةال  يف حالةةةة املعاهةةةدة احملةةةدودة األطةةةراف، إذا أجنةةةزت العمةةةل أو ‘1’ 
 رفا  يف املعاهدة؛الضرورية ال  تتيح هلا أن تتبح ط 

األعمةةةال  حالةةةة املعاهةةةدة املتعةةةددة األطةةةراف، إذا أجنةةةزت العمةةةل أويف  ‘2’ 
الضةةرورية الةة  تؤهلهةةا ألن تتةةبح طرفةةا  يف املعاهةةدة مةةن دون أن تشةةأ 

 . (1328)إىل اعرتاضها على التحىلظ

والحةةةةةةظ السةةةةةةأ وىلةةةةةةر  كةةةةةةذلك، يف معةةةةةةرض اإلرةةةةةةارة إىل  (4)
هةةةةو ‘ الةةةة  يظةةةل فيهةةةا اإلمجةةةاع 1)و(’3 الىلرضةةةية الةةةواردة يف الىلقةةةرة

__________ 
إذا كةةةان األجةةةل الةةةذ    كلمةةةة  لةةةدر“ هةةة  بةةة  رةةةك األنسةةةب ( 1327)  

الةةةتحىلظ ل ينتةةةه بعةةةد، فلةةةيس مثةةةة  ةةةبب مينةةةا لةةةوغ مي ةةةن فيةةةه االعةةةرتاض بعةةةد 
 .الدولة املتعاقدة اجلديدة من أن تعرتض

 .61 ، ص .1Addو   .144/4A/CNد الثان، الوثيقة  ، اجملل 1962حولية   ( 1328)  
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القاعدة، أن جعل أجل االثين عشر رهرا  أج   مران  للنسبة للدول 
 ال  ليست بعد أطرافا  يف املعاهدة

غأ مم ن يف حالة املعاهدات احملةدودة األطةراف، ألن التةأ ر يف اختةاذ قةرار يف 
شةةةةارك يف تلةةةك احلالةةةة جيعةةةل وضةةةةا الدولةةةة املتحىلظةةةة جتةةةاه كافةةةةة الةةةدول الةةة  ت

 . (1329)لقا  املعاهدة وضعا  مع

ويسةةتتبا ذلةةك أنةةه يف مجيةةا احلةةاالت الةة  يظةةل فيهةةا اإلمجةةاع   ( 5) 
املنظمةةة الدوليةةة الةة  تنضةةم إىل   ي ةةون بو ةةا الدولةةة أو  هةةو القاعةةدة، ال 

املعاهدة أن تعرتض، بتورة لحيحة، على حتىلظ  ةبق أن قبلتةه مجيةا  
ت  دامة  عة   يف املعاهةدة، مةا الدول واملنظمات الدولية ال  ه  أطراف ف 

فةةرتة االثةةين عشةةر رةةهرا  التاليةةة لتلقيهةةا اإل اةةار للةةتحىلظ قةةد انقضةةت.  
جيةةةةوز هلةةةةا   املنظمةةةةة الدوليةةةة ال  يعةةةين أن هةةةةذه الدولةةةة أو  غةةةأ أن هةةةةذا ال 

مالقةةا  أن تعةةرتض علةةى الةةتحىلظ  مي نهةةا أن تقةةوم بةةذلك، يف غضةةون  
.  ( 1330) ا  يف املعاهةدة األجل احملدد، بتىلتها دولة حيةق هلةا أن تتةبح طرفة 

تقةةةم لختةةةاذ هةةةذه ا اةةةوة وانضةةةمت الحقةةةا  إىل املعاهةةةدة،   إذا ل   ول ةةةن 
 أن تقبل التحىلظ.  يسعها إال  ف  
يىلتةل يف أمةر احلةاالت الة  مُتنةا   ال   7-8-2واملبدأ التةوجيه    ( 6) 

لةةةةةدى   منظمةةةةةة دوليةةةةةة مةةةةةن االعةةةةةرتاض علةةةةةى حتىلةةةةةظ مةةةةةا  فيهةةةةةا دولةةةةةة أو 
ذا املبدأ التوجيه  على م حظة أنةه  انضمامها إىل املعاهدة. ويقتتر ه 

مةةةى تةةةوافرت الشةةةروط ا الةةةة الةةة  تىلرضةةةها املعاهةةةدة، يُنشةةةأ الةةةتحىلظ  
يةةةةةةق اعةةةةةةرتاض مةةةةةةن  لنظةةةةةةر يف أمةةةةةةره عةةةةةةن طر جيةةةةةةوز أن يعةةةةةةاد ا  املعةةةةةةين وال 

 االعرتاضات. 

املنظمةةةات الدوليةةةة   ويقتةةةد لإلرةةةارة إىل  بعةةةز“ الةةةدول أو  ( 7) 
ل علةةةى أطةةةراف معينةةةة.  تغايةةةة الىلرضةةةية الةةة  يقتتةةةر فيهةةةا رةةةرط القبةةةو 

عت   ومي ةةةةن أن ي ةةةةون احلةةةةال كةةةةذلك، علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال، إذا أ ضةةةة 
 اليةةة مةةن األ ةةلحة النوويةةة إنشةةاء التحىلظةةات    معاهةةدة إلنشةةاء مناقةةة 

ل مجيةةةا الةةةدول احلةةةائزة أل ةةةلحة نوويةةةة األطةةةراف يف املعاهةةةدة  إن  لقبةةةو 
االنضمام ال حق إىل املعاهدة من جانب دولة نووية جديدة لةيس مةن  
 رأنه أن يؤد  إىل إعادة النظر يف التحىلظ التادر على ذلك النحو. 

 قبول التحفع  لى الصك التأسي   ملنظاة ةولية 2-8-8
تند  م ي ياا ملنظاة ةولية، وماإ ا تان  املعاهدة  كاا  س 

املعاهةةةدة  لةةةى حكةةةم خمةةةالف، يتطلةةةب الةةةتحفع قبةةةول اجلهةةةاز 
 املختد يف تلك املنظاة.

 التعليق 
من اتىلاقي  فيينةا  20من املادة  3ىل أح ام الىلقرة ادا  إا تن (1)

 ال  ليغت بعبارات متاابقة يف االتىلاقيتني 
__________ 

 ( من التعليق.16، الىلقرة )67 املرجا نىلسه، ص ( 1329)  
احملةةدود ملثةةل هةةذا االعةةرتاض، انظةةر الىلقةةرة الىلرعيةةة فيمةةا يتعلةةق لألثةةر   ( 1330)  

 والتعليق عليه. 3-6-2)ب( من املبدأ التوجيه  

تةةةةةةنز  ل دوليةةةةةةة، ومةةةةةةاحينمةةةةةةا تشةةةةةة ل املعاهةةةةةةدة وثيقةةةةةةة منشةةةةةةئة ملنظمةةةةةةة  
على ح م اةالف، فةإن الةتحىلظ يسةتلزم أن يقبةل بةه اجلهةاز املخةتز  املعاهدة

 يف تلك املنظمة.

يةةةر األول للسةةةةأ وىلةةةةر  احل ةةةةم إىل التقر  ويعةةةود منشةةةةأ هةةةذا (2)
، حيةةةث نتةةةت الىلقةةةرة 18والةةةدوك الةةةذ  اقةةةرتح فيةةةه مشةةةروع املةةةادة 

 يل    )و( منه على ما4
املتعةةةةددة  معاهةةةةدة مةةةةن املعاهةةةةدات احملةةةةدودة األطةةةةراف أويف حةةةةال كانةةةةت  

األطةةةراف تشةةة ل لةةة ا  أت يسةةةيا  ملنظمةةةة دوليةةةة، ي ةةةون قبةةةول هةةةذه املنظمةةةة، 
مةةةن جهازهةةةا املخةةةتز، ضةةةروراي  إلقةةةرار مقبوليةةةة حتىلةةةظ مةةةن املعةةةرب عنةةةه بقةةةرار 

جييزه ذلك التك على  ةبيل التحديةد، وإلضةىلاء لةىلة الاةرف  التحىلظات ال
 . (1331)ى الدولة املتحىلظةيف ذلك التك عل

وأُدرجت نىلس الىل رة يف التقرير الرابا للمقرر ا اص، ل ةن لةيغة 
 جاءت أبسط وأوجز  19من مشروع املادة  3الىلقرة 
احلاليةةةةة ، عنةةةةدما  5( هوهةةةة  ألةةةةل املةةةةادة م ةةةةررا  ) 3ا  أبح ةةةةام املةةةةادة هنةةةة ر  

تشة ل املعاهةدة لة ا  أت يسةيا  ملنظمةة دوليةة، يعةود للجهةاز املخةتز يف تلةةك 
 . (1332)املنظمة أمر قبول التحىلظات

ومبدأ اللجوء إىل اجلهاز املختز يف املنظمةة الدوليةة للبةت  (3)
أ يسةة  قةةد تعةةرض هةةو يف أمةةر قبةةول حتىلةةظ لةةين بشةةأن لةة ها الت

متر األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة لقةةةةةةانون نىلسةةةةةةه النتقةةةةةةادات رةةةةةةديدة أثنةةةةةةاء مةةةةةةؤ 
 ةةةيما مةةةن جانةةةب احتةةةاد اجلمهةةةورايت  ، وال1969املعاهةةةدات لعةةةام 

 االررتاكية السوفياتية الذ  كان يرى أنه 
جيةةةوز  الةة  قةةدمتها اللجنةةة، ألنةةه ال 17مةةن املةةادة  3ينبغةة  حةةذف الىلقةةرة  

 لةةةةةةوغ التحىلظةةةةةةات لقةةةةةةرارات املنظمةةةةةةات إ ضةةةةةةاع حةةةةةةق الةةةةةةدول السةةةةةةياد  يف
 . (1333)الدولية

أمةةةةا الوفةةةةود األ ةةةةرى، وإن كانةةةةت أقةةةةل معارضةةةةة ملبةةةةدأ تةةةةد ل   (4)
اجلهةةاز املخةةتز يف املنظمةةة يف مسةةةألة قبةةول التحىلظةةات علةةى وثيقتهةةةا  
املنشةئة، فإهنةا ارأتت أن هةذا النظةام احملةةدد كةان مشةموال  فعة   أبح ةةام  

. فهةةةذا  1969اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  ن  مةةة   5كةةةان  يتةةةبح الحقةةةا  املةةةادة   مةةةا 
تسر  علةى الواثئةق املنشةئة    1969جيعل اتىلاقية فيينا لعام  احل م األ أ  

للمنظمةةةةات الدوليةةةةة  دون اإل ةةةة ل أب  قاعةةةةدة مةةةةن قواعةةةةد املنظمةةةةة  
__________ 

، .1Addو .144/4A/CN، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1962حوليةةةةةةةةةة  ( 1331)  
، للتةةةيغة الةةة  اعتمةةةدهتا 20مةةةن مشةةةروع املةةةادة  4. انظةةةر أيضةةةا  الىلقةةةرة 61 ص

علةةى مبةةدأ تةةد ل اجلهةةاز املخةةتز نتةةت جمةةددا   اللجنةةة يف القةةراءة األوىل، الةة  
مرهةةوان  فيمةا يبةدو لحلةاالت الةة  يُبةدى فيهةا للىلعةةل  جعلتةهيف املنظمةة، ل نهةا 

؛ وانظةةر  176 ، ص A/5209ه، الوثيقةةة  املرجةةا نىلسةة اعةةرتاض علةةى الةةتحىلظ املعةةين )
 (.20( من التعليق على مشروع املادة 25، الىلقرة ) 181 أيضا  املرجا نىلسه، ص 

 .50 ، ص .1Add-2و   .177/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة  1965حولية   ( 1332)  
  (1333 ) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 

21st meeting, 10 April 1968, p. 107, para. 6. 
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وهةةذا يشةةمل األح ةةام املتعلقةةة بقبةةول األعضةةاء    -متتةةلة لملوضةةوع“  
اعتمةد مةؤمتر    ، ذلةك . ومةا  ( 1334) يتةاغ مةن حتىلظةات  تقيةيم مةا  اجلدد أو 

 . ( 1335) هذا احل م   1986األمم املتحدة لقانون املعاهدات لعام  
والتعليق على مشاريا املةواد املتعلقةة بقةانون املعاهةدات بةني  (5)

فيما بةني املنظمةات الدوليةة يبةني ب ةل  الدول واملنظمات الدولية أو
د تسةتبع ال 20مةن املةادة  3من االتىلاقية والىلقرة  5وضوح أن املادة 

جتعلها زائدة عن احلاجة. بل إنه بعد أن أعيد،  حداوا األ رى أوإ
مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام  5بعد تردد كبةأ، إدراو ح ةم منةاظر للمةادة 

، وكةةان قةةةد  ةةةبق أن حةةةذف، رأت اللجنةةةة أن مةةةن الضةةةرور  1969
يف مشةةروع املةةواد الةةذ  أفضةةى  20مةةن املةةادة  3إعةةادة إدراو الىلقةةرة 
 . (1336)1986لعام نا إىل وضا اتىلاقية فيي

ومبةةةةةةةدأ اللجةةةةةةةوء إىل اجلهةةةةةةةاز املخةةةةةةةتز يف املنظمةةةةةةةة لقبةةةةةةةول  (6)
التحىلظةات الةة  تتةةاغ بشةأن التةةك التأ يسةة  لتلةك املنظمةةة أمةةر 
مناقةةة  متامةةةا . والواقةةةا أن الواثئةةةق املنشةةةئة للمنظمةةةات الدوليةةةة غةةةأ 

. فغرضةةها الرئيسةة  هةةو للتحديةةد (1337)قابلةةة للخضةةوع للنظةةام املةةرن
يعقةةل إمجةةاال  أن تتنةةوع يف إطةةاره  بةةار  جديةةد التإنشةةاء رةةخز اع

مي ةةن أن  املنظمةات األعضةةاء. فة  الع قةات الثنائيةة بةةني الةدول أو
ي ةةون مثةةة تعةةدد يف أنةةواع  العضةةوية“، فضةة   عةةن أن ي ةةون هنةةاك 

__________ 
 theانظةر التعةديل السويسةر  والتعةديل املشةرتك بةني فرنسةا وتةونس    ( 1334)  

Swiss amendment (A/CONF.39/C.1/L.97), Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 135; and the joint 

amendment by France and Tunisia (A/CONF.39/C.1/L.113), ibid.  وانظةر .
 France, Official Records ofأيضا  مدا  ت فرنسا و ويسرا وتونس وإيااليةا   

the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session … 

(A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 22nd meeting, 11 April 1968, 

p. 116, para. 16; Switzerland (ibid., 21st meeting, 10 April 1968, p. 111, 

para. 40); Tunisia (ibid., para. 45); and Italy (ibid., 22nd meeting, 11 April 

1968, p. 120, para. 77)  وانظةر، بةنىلس املعةه .  Imbert, Les réserves aux 

traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 122; and M. H. Mendelson, 

“Reservations to the constitutions of international organizations”, BYBIL 

1971, p. 151. 
  (1335 ) Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties between States and International Organizations or between 

International Organizations … (A/CONF.129/16) (footnote 635 above), 

27th meeting, 12 March 1986, p. 187, para. 14. 
( مةن  3، الىلقةرة ) 50 ، اجمللةد الثةان )اجلةزء الثةان(، ص 1982حولية  انظر   ( 1336)  

. انظةر أيضةةا  النقةاش الةذ  دار دا ةل اللجنةة  املرجةةا  20مشةروع املةادة   التعليةق علةى 
 .236-234 ، ص 1982حزيران/يونيه  15،  1727 نىلسه، اجمللد األول، اجللسة 

ن الةنظم التعاهديةة  بنّي م ندلُسن أن  ميثاق املنظمة الدولية خيتلةف عة  ( 1337)  
رو إىل الوجةةود مةةا  مي ةةن تشةةبيهه جبهةةاز حةة ، ال تنىلةةك قراراتةةه   األ ةةرى يف أنةةه خيةةُ

ومقرراتةةةه وأنظمتةةةه واعتماداتةةةه، ومةةةا إىل ذلةةةك، تنشةةةئ حقوقةةةا  والتزامةةةات جديةةةدة  
 Mendelson, “Reservations to the constitutions of internationalلألعضاء“   

organizations” (footnote 1334 above), p. 148. 

تعدد يف إجراءات اختةاذ القةرارات. وتتجلةى فائةدة هةذا املبةدأ بتةىلة 
يها دولة متحىلظة  عضوا “ يف ف الة عند تتور احلالة ال  تُعترب  

املنظمة مةن جانةب بعةز الةدول األعضةاء األ ةرى، يف حةني تُعتةرب 
طرفةةا  اثلثةةا  للنسةةبة إىل املنظمةةة ومعاهةةدهتا املنشةةئة مةةن جانةةب دول 
أ ةةةةرى ألةةةةدرت اعرتاضةةةةا  مشةةةةروطا  تعةةةةارض بةةةةه نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة يف 

يىلضة   . فهذا احلل الةذ (1338)ع قاهتا الثنائية ما الدولة املتحىلظة
إىل إضىلاء الاابا الثنائ  عليه  إىل نسبية مركز العضو يف املنظمة أو

مي ةةن للتةةايل  مةةن رةةأنه أن يشةةل أعمةةال املنظمةةة الدوليةةة املعنيةةة وال
فقةةةد كانةةةت اللجنةةةة حمقةةةة عنةةةدما ارأتت، ا ةةةتنادا  إىل  ،قبولةةةه. ولةةةذا

حةد كبةأ إىل ممار ةةة األمةني العةةام يف هةذا الشةةأن، يف تعليقهةا علةةى 
 املعتمد يف القراءة األوىل، أنه  20من مشروع املادة  4 ىلقرةال

يف حالةة التة وك الة  تشة ل لة وكا  أت يسةية ملنظمةات دوليةة، تعةد  ةة مة 
العتبةةةارات األ ةةةرى، ويعةةةود إىل أعضةةةاء املنظمةةةة، التةةةك عةةةام   يةةةرجح علةةةى ا

يتترفون عن طريق اجلهاز املختز، أمةر تقريةر إىل أ  حةد جيةوز احليةد عةن  إذ
 .(1339)  مة التك

وع وة على ذلك، فإن من عني املناق أن يعود إىل الدول  (7)
واملنظمةةات األعضةةاء أمةةر اختةةاذ قةةرار مجةةاع  بشةةأن قبةةول الةةتحىلظ، 

تتد ل، عن طريق اجلهاز املخةتز يف املنظمةة، يف على اعتبار أهنا 
إجةةةراءات قبةةةول أ  عضةةةو جديةةةد ويتعةةةني عليهةةةا أن تقةةةّيم يف هةةةذه 

املنظمةة املررةحة ملركةز عضةو  ونااق التزام الدولة أواملنا بة رروط 
املنظمةةة. وه ةةذا، يعةةود للمنظمةةة وحةةدها، وجلهازهةةا املخةةتز علةةى 

والبةت يف قبةول الةتحىلظ حديد، أمر تىلسةأ وثيقتهةا املنشةئة وجه الت
 الذ  يتوغه مررح من املررحني ل نضمام إىل املنظمة.

هةةذا املبةةدأ. ورغةةم بعةةز  وتؤكةةد املمار ةةة املتبعةةة يف هةةذا اجملةةال   (8)
،  ( 1340) ار ةةة الودعةةاء غةةأ األمةةني العةةام لألمةةم املتحةةدة اال ت فةةات يف مم 

د علةى  فإن هذا األ أ قةد بةنّي موقىلةه بوضةوح مبنا ةبة واقعةة حتىلةظ اهلنة 
لملنظمةةةةةة اال تشةةةةةارية احل وميةةةةةة الدوليةةةةةة للم حةةةةةة    االتىلاقيةةةةةة املتعلقةةةةةة 

__________ 
  (1338 ) : Acceptance 20Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

of and objection to reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 above), p. 522, 

para. 85; see also Mendelson, “Reservations to the constitutions of 

international organizations” (footnote 1334 above), pp. 149–151. 
، الىلقةةةةةرة 181 ، ص/5209A، اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة 1962حوليةةةةةة  ( 1339)  
 .20 ( من التعليق على مشروع املادة25)
ة علةةى تابيةةق علةةى  ةةبيل املثةةال، دأبةةت الةةوالايت املتحةةدة األمري يةة  ( 1340)  

مبدأ اإلمجةاع فيمةا يتعلةق للتحىلظةات علةى الواثئةق املنشةئة للمنظمةات الدوليةة 
 Mendelson, “Reservations to the  )انظر األمثلة ال   اقها مندلسن وأمبأ 

constitutions of international organizations” (footnote 1334 above), 

pp. 149 and 158–160, and Imbert, Les réserves aux traités 

multilatéraux (footnote 25 above), pp. 122–123 (footnote 186) يف ،)
حةةني أن اململ ةةة املتحةةدة تبنةةّت ممار ةةة األمةةني العةةام املتمثلةةة يف إحالةةة املسةةألة 

 (.ibid., p. 121إىل اجلهاز املختز يف املنظمة املعنية )
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ني العةةةةام  ارأتى  . فىلةةةة  هةةةةذه املنا ةةةةبة، أُوضةةةةح أن األمةةةة ( 1341) البحريةةةةة 
ة املسةةةةةألة إىل اجلهةةةةاز الةةةةةذ  لةةةةه لةةةةة حية تىلسةةةةةأ  دائمةةةةا  ضةةةةةرورة إحالةةةة 
يقةةةةةةةف املةةةةةةةرء يف جمموعةةةةةةةة   . ومةةةةةةةا ذلةةةةةةةك، ال ( 1342) االتىلاقيةةةةةةةة املعنيةةةةةةةة“ 

علةةى القلةةة   إال   ملتعةةددة األطةةراف املودعةةة لةةدى األمةةني العةةام املعاهةةدات ا 
مةةة  القليلةةة مةةن أمثلةةة القبةةول الةةذ  يعةةرب عنةةه اجلهةةاز املخةةتز يف املنظ 

يبلةن عمومةا  حةاالت   املعنية، ويعزى ذلةك  تولةا  إىل كةون الوديةا ال 
 أنةةةه مةةةن اجلةةةدير لمل حظةةةة أن التحىلظةةةات الةةة  لةةةاغتها  القبةةةول. غةةةأ 
االحتادية واململ ة املتحةدة علةى االتىلةاق املنشةئ ملتةرف  مجهورية أملانيا  

لة  ول  ، قد كانت موضا قبة 1979  عام   يف   التنمية األفريق ، بتيغته املعدَّ
االتىلةةاق  أن حتىلةةظ فرنسةةا علةةى   . كمةةا ( 1343) ملتةةرف لةةريح مةةن جانةةب ا 

  1977لعةةام  املنشةةئ ملعهةةد آ ةةيا واحملةةيط اهلةةادئ لتاةةوير البةةث اإلذاعةة   
. كةةذلك د ةةل لةةك تتةةديق  ( 1344) قةد قبلةةه لةةراحة جملةةس إدارة املعهةد 

رةةةةةةةيل  علةةةةةةةى النظةةةةةةةام األ ا ةةةةةةة  للمركةةةةةةةز الةةةةةةةدويل للهند ةةةةةةةة الوراثيةةةةةةةة  
حيز النىلةاذ يةوم قبةول جملةس حمةافظ     1983  لعام   والت نولوجيا األحيائية 

 .  ( 1345) حىلظات ال  ليغت يف ذلك التك املركز للت 
و ةةأا  علةةى املمار ةةة املتبعةةة، رأت اللجنةةة أن مةةن الضةةرور   (9)

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا يف املبةةةدأ  20 مةةةن املةةةادة 3إذ ن ا تنسةةةا  الىلقةةةرة 
إلبةةةةةراز  تولةةةةةية القواعةةةةةد الةةةةة  تسةةةةةر  علةةةةةى  8-8-2التةةةةةوجيه  

 ىلظات.ول التحاثئق املنشئة للمنظمات الدولية يف جمال قبالو 
 اجلهاز املختد يقبول التحفع  لى  ك  سي   2-8-9

وهنةةاا يقوا ةةد املنظاةةة، يعةةوة اختصةةاص قبةةول الةةتحفع  لةةى  
 :يف ابلب  ك  سي   ملنظاة ةولية إىل اجلهاز املختد 

 قبول  ضو يف املنظاة؛ او  ا( 

 او تعدي  الصك التأسي  ؛  ب( 

 تف ري  لك الصك.  ج( 
 التعليق 

إن مسةةألة حتديةةد اجلهةةاز املخةةتز للبةةت يف قبةةول الةةتحىلظ  (1)
يف أعماهلمةا  يف اتىلةاقي  فيينةا ذاهتمةا وال يوجد هلةا أ  جةواب ال ال

__________ 
s to the constitutions of Mendelson, “Reservationانظةةر   ( 1341)  

international organizations” (footnote 1334 above), pp. 162–169, and 

Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), 

pp. 123–125. 
  (1342 ) the General Assembly, Fourteenth Official Records of See 

Session, Annexes, document A/4235, para. 21  1965حوليةة  . انظةر أيضةا ، 
 Summary of Practice of the، و22، الىلقةرة A/5687اجمللةد الثةان، الوثيقةة 

Secretary-General … (footnote 75 above), p. 59, paras. 197–198. 
  (1343 ) .b2(footnote 37 above), chap. X.Multilateral Treaties … . 
  (1344 ) 3, chap. XXV..Ibid. 
  (1345 ) 7, chap. XIV.Ibid.. 

التحضةةةةةأية. ومةةةةةن املىليةةةةةد للتةةةةةايل اإلرةةةةةارة يف دليةةةةةل املمار ةةةةةة إىل 
 3تابيق الىلقرة  اجلهاز املختز“ يف املنظمة ألغراض  بيُقتد  ما

  فيينةةةةا الةةةة  ا تُنسةةةةخ نتةةةةها يف املبةةةةدأ مةةةةن اتىلةةةةاقي 20مةةةةن املةةةةادة 
 .8-8-2التوجيه  

ولةةمت اتىلةةاقي  فيينةةةا خبتةةوص هةةذه املسةةةألة مةةن السةةةهل  (2)
إنةةةه مةةةن املسةةةتحيل أن حيةةةدَّد، علةةةى حنةةةو عةةةام ونظةةةر ،  تىلسةةةأه، إذ

اجلهةةاز املخةةتز للبةةت يف قبةةول التحىلظةةات يف املنظمةةات الدوليةةة. 
فهذه املسألة تندرو يف إطار بنةد  عةدم اإل ة ل“ الةوارد يف املةادة 

لةةةةذ  تسةةةةر  مبقتضةةةةاه أح ةةةةام مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا، وهةةةةو البنةةةةد ا 5
االتىلاقيتني على الواثئق املنشئة للمنظمات الدوليةة  دون اإل ة ل 

 أبية قاعدة من قواعد املنظمة متتلة لملوضوع“.
نظمة ه  ال  حتدد للتايل وعلى هذا النحو، فإن قواعد امل (3)
هةةةةةاز املخةةةةةتز بقبةةةةةول الةةةةةتحىلظ، وكةةةةةذلك إجةةةةةراءات التتةةةةةويت اجل

لبيةةةةات املالوبةةةة. وعمومةةةا ، يف غيةةةةاب مثةةةل هةةةةذه املعمةةةول هبةةةا واألغ
القواعد ومراعاة للظروف ال  مي ن أن يتاغ فيهةا الةتحىلظ، مي ةن 

 اجلهةاز املخةةتز“ هةو اجلهةةاز الةذ  يبةةت  بيُقتةةد  افةرتاض أن مةا
ز بتعةةةةديل اجلهةةةةاز املخةةةةت ب انضةةةةمام الدولةةةةة املتحىلظةةةةة أويف طلةةةة 

يبةةةد  أبنةةةه لبتىلسةةةأه، وذلةةةك علمةةةا   التةةةك التأ يسةةة  للمنظمةةةة أو
للجنةةةةة أنةةةةه مي ةةةةن أن يوضةةةةا ترتيةةةةب لألفضةةةةلية بةةةةني اتلةةةةف هةةةةذه 

 األجهزة. 
يسةةةةاعد كثةةةةأا  يف تسةةةةوية هةةةةذه النقاةةةةة.  وتنةةةةوع املمار ةةةةة ال (4)

لةذ  اثر بشةأن اإلجةراءات وه ذا، بعد التولل إىل حةل للجةدل ا
الةةةة زم اتباعهةةةةا خبتةةةةوص  حتىلةةةةظ“ اهلنةةةةد علةةةةى االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة 

، قبلةه (1346)شةارية احل وميةة الدوليةة للم حةة البحريةةمة اال تلملنظ
، يف حةةةني أن (1347)مةةةن االتىلاقيةةةة 27جملةةةس املنظمةةةة مبوجةةةب املةةةادة 

مجعيةةةة املنظمةةةة هةةة  الةةة  قبلةةةت )ضةةةمنيا ( حتىلةةةظ تركيةةةا علةةةى نىلةةةس 
يتعلةةةق بةةةتحىلظ الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة علةةةى  تىلاقيةةةة. وفيمةةةااال

ل األمةني العةام املسةألة إىل لتحة العامليةة، فقةد أحةاد تور منظمة ا
مةن  75مجعية هذه املنظمة ال  ه  اجلهاز املختز، مبوجب املادة 

الد ةةةةةةتور، للبةةةةةةت يف ا  فةةةةةةات املتعلقةةةةةةة بتىلسةةةةةةأ هةةةةةةذا التةةةةةةك. 
منظمةةةة التةةةحة العامليةةةة حتىلةةةظ الةةةوالايت النهايةةةة، قبلةةةت مجعيةةةة  ويف

 .(1348)املتحدة لإلمجاع
__________ 

  (1346 ) See Mendelson, “Reservations to the constitutions of 

international organizations” (footnote 1334 above), pp. 162–169, and 

Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), 

pp. 123–125. 
وجةةب هةةذا احل ةةم، يتةةوىل اجمللةةس وظةةائف املنظمةةة يف حةةال عةةدم مب ( 1347)  

 انعقاد اجلمعية.
 ,Mendelsonيتعلةةةةةق هبةةةةةذه احلالةةةةةة، انظةةةةةر، بوجةةةةةه  ةةةةةاص    فيمةةةةةا  ( 1348)  

“Reservations to the constitutions of international organizations” 

(footnote 1334 above), pp. 161–162 ر  . ول طةة ع علةةى أمثلةةة أ ةةرى، انظةة
 . 8-8-2( من التعليق على املبدأ التوجيه   8الىلقرة ) 
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  سي  طرائق قبول التحفع  لى  ك  2-8-10
يكةون القبةول الصةاةو  ةر   وهناا يقوا د املنظاة، جيب اال  -1 

جهاز املنظاة املخةتد قبةوالا ضةانياا. غةري ان قبةول  ضةوية الدولةة  
 ذلك التحفع. املنظاة الدولية  احبة التحفع يشك  قبوالا ل  او 

ألغةةراأ قبةةةول الةةتحفع  لةةةى  ةةك  سي ةةة  ملنظاةةةة  -2 
لةةتحفع مةةر جانةةب الةةةدول يفشةةرت  القبةةول الفةةرةي ل ةوليةةة، ال

 املنظاات الدولية األ ضاء يف املنظاة. او
 التعليق 

، يف ح ةةةةم وحيةةةةد، 10-8-2يسةةةةتخلز املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (1)
اتىلةةاقي  ن مةة  20مةةن املةةادة  3نتةةائج املبةةدأ املنتةةوص عليةةه يف الىلقةةرة 

  7-8-2فيينا، وهو املبدأ املستنسخ يف املبدأ التوجيه  
 تثناء واحد، على وجوب أن ي ون  املبدأ الذ  ينز، ما ا  - 

 قبول التحىلظ من جانب اجلهاز املختز يف املنظمة قبوال  لرحيا ؛ 
كةةون هةةذا القبةةول ضةةروراي ، وكافيةةا  مةةا ذلةةك، وللتةةايل فةةإن  - 

 مالول . ن جانب الدول األعضاء ليسالقبول الىلرد  للتحىلظ م
مةةن اتىلةةةاقي  فيينةةا أن ت ةةةون    20مةةن املةةةادة    3وال تعةةدو الىلقةةةرة   ( 2) 

يف ذلةك   يسةتبعد مةن جمةال تابيةق النظةام املةرن، مبةا   ( 1349)  بندا  وقائيا “ 
، حالةةةةةةةة الواثئةةةةةةةق املنشةةةةةةةئة  ( 1350) جمةةةةةةةال تابيةةةةةةةق مبةةةةةةةدأ القبةةةةةةةول الضةةةةةةةمين 

قبةول اجلهةاز املخةتز هةو    للمنظمات الدوليةة، مبينةا  يف الوقةت ذاتةه أن 
مةةن اتىلةةاقي     21مةةن املةةادة    1 إقةةرار“ الةةتحىلظ مبىلهةةوم الىلقةةرة   ل يلةةزم   مةةا 

، فةةةةإن  9-8-2و   8-8-2يتبةةةةني مةةةةن املبةةةةدأين التةةةةوجيهيني   فيينةةةةا. وكمةةةةا 
يةةةا املشةةةاكل الةةة   ت ةةةون عةةةن حةةةل مج  أبعةةةد مةةةا   20مةةةن املةةةادة    3الىلقةةةرة  

التابيةةةةق علةةةةى  يتعلةةةةق للنظةةةةام القةةةةانون الواجةةةةب   مي ةةةةن أن تنشةةةةأ فيمةةةةا 
ه الىلقةةةرة  التحىلظةةةات علةةةى الواثئةةةق املنشةةةئة للمنظمةةةات الدوليةةةة  إن هةةةذ 

اجلهةةةةةاز املخةةةةةتز   مىلهةةةةةوم التةةةةةك التأ يسةةةةة  نىلسةةةةةه وال  تعةةةةةرّ ف ال  ال 
تعاةة  فضةة   عةن ذلةةك أيةةة إرةارة إىل طرائةةق قبةةول   أهنةا ال  للبةت، كمةةا 

 لتحىلظات من جانب اجلهاز املختز. ا 
أن القبول الذ  يعرب عنه  غأ أن هناك ريئا  مؤكدا ، وهو (3)

املختز يف منظمة دولية بشأن حتىلةظ مةن التحىلظةات علةى  اجلهاز
 5يىلةةرتض. والواقةةا أنةةه مبقتضةةى الىلقةةرة  وثيقتهةةا املنشةةئة هةةو قبةةول ال

بول عند انقضةاء تسر  قرينة الق من اتىلاقي  فيينا، ال 20من املادة 
 4و 2رتن يف احلةةاالت الةة  تتةةىلها الىلقةة  أجةةل اثةةين عشةةر رةةهرا  إال

 3من نىلس املادة. وبذلك ُتستبعد احلالة املنتوص عليها يف الىلقرة 
__________ 

  (1349 )  : Acceptance of20Vienna Convention. Article  1969Müller, “

and objection to reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 above), p. 523, para. 88. 
من اتىلاقي  فيينا من ناةاق تابيقهةا  20من املادة  5تستبعد الىلقرة  ( 1350)  

حالةةة التحىلظةةات علةةى الواثئةةق املنشةةئة للمنظمةةات الدوليةةة، إذ تةةنز علةةى أهنةةا 
 .20 من املادة 4و 2 تسر  حترا  على احلاالت ال  تتناوهلا الىلقرتن 

ل تةنز املعاهةدة علةى ح ةم اةالف  يعةين أنةه مةا ، ممةا20من املادة 
ل ينز التك التأ يس  للمنظمة على ح م  )ويف هذه احلالة، ما

 االف(، فإن القبول جيب أن ي ون لرحيا  للضرورة.
عشةر رةهرا  املنتةوص عليةه    ش لة أجل االثةين وعمليا ، ورغم م  (4)

إن    -مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا، وهةةو أجةةل يتةةعب    20 مةةن املةةادة   5يف الىلقةةرة  
جتتمةةةةةةا  للنسةةةةةبة لةةةةةبعز املنظمةةةةةات الةةةةة  ال احرتامةةةةةه   -يسةةةةةتحل   ل 

فةةرتات  علةةى عضةةاء اجلةةدد إالأجهزهتةةا املختتةةة للبةةت يف قبةةول األ
موقةةةةف مةةةةن  ، فةةةةإن عةةةةدم اختةةةةاذ أ (1351)تىلةةةةوق االثةةةةين عشةةةةر رةةةةهرا  

مي ةن تتةوره،  از املختز يف املنظمةة املعنيةة هةو أمةر الجانب اجله
نظةةةرا  للاةةةابا ا ةةةاص جةةةدا  الةةةذ  مييةةةز الواثئةةةق املنشةةةئة. وعلةةةى أيةةةة 

بد من أن يتخذ جهاز من أجهزة املنظمة موقىلا  يف وقت  حال، ال
ن األوقات بشأن قبول عضو جديد يرغةب يف أن يقةرن انضةمامه م

س  بتحىلظ على ذلك التك؛ وبدون هذا القرار إىل التك التأ ي
يف املنظمة. وحى لو كان قبول الدولة مي ن اعتبار الدولة عضوا   ال

يةرهتن إبجةراء رمسة  تتخةذه املنظمةة، ول ةن يعةرب عنةه جمةرد  املعنيةة ال
مةةن  20مةةن املةةادة  3أ يسةة ، فةةإن الىلقةةرة انضةةمامها إىل التةةك الت

 از املختز يف املسألة. اتىلاقي  فيينا تشرتط أن يبت اجله
غةةةأ أنةةةه مي ةةةةن تتةةةور حةةةةاالت يُقبةةةل فيهةةةةا الةةةتحىلظ قبةةةةوال   (5)

ضمنيا  من جانب اجلهاز املختز للبت يف قبول عضوية دولة ما، 
 وذلك من  ة ل السةماح للدولةة املررةحة للعضةوية أبن تشةارك يف

. (1352)أعمال املنظمة من دون البت رمسيةا  يف مسةألة قبةول الةتحىلظ
مةةةن املبةةةدأ  1عةةةد املنظمةةةة“ الةةة  تسةةةتهل الىلقةةةرة رهنةةةا  بقواوعبةةةارة  

التوجيه  يُقتد هبا إضىلاء املزيد من املرونة على املبدأ الةذ  يةنز 
 عليه هذا املبدأ التوجيه .

املنتةوص  بيد أن هناك ا ةتثناء مةن قاعةدة القبةول الضةمين (6)
ضا  يف من اتىلاقي  فيينا واملدرجة أي 20 من املادة 5عليها يف الىلقرة 
، وللتةةةايل يبةةةدو أن مةةةن املىليةةةد التةةةذكأ يف 2-8-2املبةةةدأ التةةةوجيه  

يتعلةةةةةق  تسةةةةةر  فيمةةةةةا مبةةةةةدأ تةةةةةوجيه  مسةةةةةتقل أبن قرينةةةةةة القبةةةةةول ال
يتعلق للقبول  للواثئق املنشئة للمنظمات الدولية، على األقل فيما

 لذ  يعرب عنه اجلهاز املختز يف املنظمة.ا
__________ 

احة العامليةةة الةة  مةةن أمثلةةة ذلةةك حالةةة اجلمعيةةة العامةةة ملنظمةةة السةةي ( 1351)  
مةةةن النظةةةام األ ا ةةة   10نتني، وذلةةةك مبوجةةةب املةةةادة تنعقةةةد إال مةةةرة كةةةل  ةةة  ال

 هلذه املنظمة.
انظةةةةر، علةةةةةى  ةةةةةبيل املثةةةةال، الةةةةةتحىلظ الةةةةةذ  لةةةةاغته تركيةةةةةا بشةةةةةأن  ( 1352)  

االتىلاقية املتعلقة لملنظمة اال تشارية احل ومية الدولية للم حة البحرية. فهةذا 
وفةةةد مةةةن جانةةةب اجلمعيةةةة. غةةةأ أن اجلمعيةةةة مسحةةةت للالةةةتحىلظ ل يُقبةةةل رمسيةةةا  

يعةةةةةين ضةةةةمنا  قبةةةةةول لةةةةك التتةةةةةديق  الرتكةةةة  لملشةةةةةاركة يف أعماهلةةةةا. وهةةةةةذا مةةةةا
 ,Bishop, “Reservations to treaties” (footnote 288 above)والةتحىلظ  

pp. 297–298; and Mendelson, “Reservations to the constitutions of 

international organizations” (footnote 1334 above), p. 163 بيةد أن هةذا .
ال يعةةةد، مةةةن الناحيةةةة التقنيةةةة، قبةةةوال   ضةةةمنيا “   فةةةا  ملةةةا يعتقةةةده فيمةةةا يبةةةدو 

(، ل نةةةه قبةةةول  مىلهةةةوم ضةةةمنا “ )انظةةةر، فيمةةةا يتعلةةةق للىلةةةرق .ibidمندلسةةةن )
 (.1-8-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  6بينهما، الىلقرة )
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 3ة للمبدأ املنتوص عليه يف الىلقر والنتيجة املناقية احلتمية   (7)
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا ول  ةةتثناء الةةذ  تةةنز عليةةه مةةن  20مةةن املةةادة 

املنظمةةةةات  املبةةةةدأ العةةةةام للقبةةةةول الضةةةةمين هةةةة  أن قبةةةةول الةةةةدول أو
روراي  إلنشاء التحىلظ. يش ل ررطا  ض الدولية املتعاقدة للتحىلظ ال

، غةأ أن 10-8-2مةن املبةدأ التةوجيه   2تعةرب عنةه الىلقةرة  وهذا ما
مينةةا الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة املتعاقةةدة مةةن قبةةول الةةتحىلظ  هةةذا ال

 12-8-2املعين رمسيةا  إن أرادت ذلةك. ويتبةني مةن املبةدأ التةوجيه  
ت ةةةةون لةةةةه اآلاثر الةةةة  تةةةةنجم عةةةةادة عةةةةن مثةةةةل  أن هةةةةذا القبةةةةول لةةةةن

 اإلع ن.  هذا
 يبدا نفا ه يعد قبول التحفع  لى  ك  سي   م 2-8-11

و نةةدما  8-8-2الةةة املشةةاو إليهةةا يف املبةةدا التةةوجيه  احل يف 
يكةةون الصةةك التأسي ةة  قةةد يةةدا نفةةا ه يعةةد، يفعتةة  الةةتحفع  ال

منظاة ةولية موقعة  تعرتأ  ليه اي ةولة موقعة او مقبوالا إ ا م
يف غضةةةةون االثةةةة”  شةةةةر شةةةةهراا التاليةةةةة لتلقيهةةةةا إشةةةةعاواا يةةةةذلك 

 ئياا م  حتقق.شا التحفع. ويكون هذا القبول اإل ا  
 التعليق 

يتعلةةق للتحىلظةةات علةةى  هنةةاك مشةة لة  الةةة تنشةةأ فيمةةا (1)
ي ةةون اجلهةةاز املخةةتز قةةد  عنةةدما ال التةةك التأ يسةة  ملنظمةةة مةةا

أنشئ بعد، وذلك يف حاالت مةن قبيةل عةدم د ةول املعاهةدة حيةز 
هةةذا التةةدد، يقةةدم  تُنشةةأ بعةةد. ويف كةةون املنظمةةة ل النىلةةاذ بعةةد أو

مةةةةن  20مةةةةن املةةةةادة  3توضةةةةيحا  للىلقةةةةرة  11-8-2  وجيهاملبةةةةدأ التةةةة 
يتعلةةةق مبسةةةةألة قةةةةد تبةةةدو اثنويةةةةة ول نهةةةةا أاثرت  اتىلةةةاقي  فيينةةةةا فيمةةةةا

 العديد من التعولت يف بعز احلاالت يف املاض .
وقةةةةد ظهةةةةرت حالةةةةة كهةةةةذه فيمةةةةا يتتةةةةل لالتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة  (2)

 نظمةةةةةلملوقةةةةد كانةةةةت آنةةةةذاك تعةةةةرف  -لملنظمةةةةة البحريةةةةة الدوليةةةةة 
الةةةة  ألةةةةدرت  -اال تشةةةةارية احل وميةةةةة الدوليةةةةة للم حةةةةة البحريةةةةة 

إعةةة انت بشةةةأهنا يف لةةة وك تتةةةديقها  بعةةةز الةةةدول حتىلظةةةات أو
فيما يتتل بد تور املنظمةة الدوليةة ل جئةني الةذ    ، أو(1353)عليها

كانةةةةةةت غواتيمةةةةةةاال وفرنسةةةةةةا والةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة األمري يةةةةةةة تنةةةةةةو  
، وذلةةةك حةةةى قبةةةل أن (1354)حىلظةةةاتاملتةةةادقة عليةةةه مةةةا بعةةةز الت

تعةذر علةى  تد ل الواثئق املنشئة هلاتني املنظمتةني حيةز النىلةاذ. وملةا
األمةةةني العةةةام لألمةةةم املتحةةةدة، بتةةةىلته وديعةةةا  هلةةةاتني االتىلةةةاقيتني، أن 
حييةةةةةةل مسةةةةةةألة اإلعةةةةةة انت و/أو التحىلظةةةةةةات إىل املنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة 

نيةةة ل املع الةدو ت ةةن قائمةة بعةد(، قةةرر أن يستشةأ ل جئةني )ألهنةا ل
لألمةةةر أكثةةةر مةةةن غأهةةةا، أ  الةةةدول الةةة  هةةة  للىلعةةةل أطةةةراف يف 

__________ 
ظر، بتىلة  الةة، إعة انت  ويسةرا والةوالايت املتحةدة األمري يةة  ان  ( 1353)  

 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chapوامل سةيك وإكةوادور   

XII.1; United Nations, Treaty Series, vol. 289, pp. 107–109. 
 ,Les réserves Imbertوردت هةذه اإلعة انت يف املؤلةَّف التةايل   ( 1354)  

aux traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 40 (footnote 6). 

االتىلاقية، وأن يعترب الدول املتحىلظة أعضاء لملنظمة يف حال عةدم 
 .(1355)وجود أ  اعرتاض

املةادة   مةن   3وع وة على ذلك، تتعني اإلرةارة إىل أن الىلقةرة   (3)
 املرن“ على   النظام   من اتىلاقي  فيينا، وإن كانت تستبعد تابيق   20

التحىلظةةات الةة  تتةةاغ بشةةأن التةةك التأ يسةة  ملنظمةةة دوليةةة، فإهنةةا  
تضا ذلةك حتةت طائلةة النظةام التقليةد  لإلمجةاع. غةأ أن ممار ةة   ال 

األمةةني العةةام متيةةل إىل هةةذا االجتةةاه، حيةةث إنةةه يستشةةأ مجيةةا الةةدول  
الةةة  هةةة  فعةةة   أطةةةراف يف التةةةك التأ يسةةة . ولةةةو اعُتمةةةد التعةةةديل  

م بشةةةأن هةةةذا احل ةةةم، يف أثنةةةاء مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة    املقةةةد النمسةةةاو 
 لقانون املعاهدات، ألفضى إىل حل آ ر   

دل اإلعةراب  تد ل بعد حيةز النىلةاذ، ال إذا لين التحىلظ واملعاهدة ل  حيةُ
عنةةةدما يشةةة َّل هةةةذا اجلهةةةاز  عةةةن موافقةةةة الدولةةةة الةةة  لةةةاغت الةةةتحىلظ أثةةةره إال

 .(1356)التحىلظاملختز حسب األلول ويقبل 

 (1357)تتبعةةه جلنةةة التةةياغة إلن املةةؤمتر وقةةد لقةة  هةةذا الةةنهج الةةذ  ل
التأييد من جانةب م. ه. مندلسةن الةذ  ارأتى، فضة   عةن ذلةك، 

ينبغةةةةةة   أن  كةةةةةون التةةةةةةك الةةةةةةذ  يتضةةةةةةمن التحىلظةةةةةةات ه...  ال
هةةو مثةةن  يتعلةةق بةةد ول املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ، إمنةةا االعتةةداد بةةه فيمةةا

 .(1358)ة املنظمة على التحىلظات“ضئيل يتعني دفعه لضمان  يار 
__________ 

  (1355 ) Mendelson, “Reservations to the constitutions of See 

international organizations” (footnote 1334 above), pp. 162–163 ومةن .
املتحدة  نىلس املنظور، اقرتحت الوالايت املتحدة األمري ية،   ل مؤمتر األمم

للةةةةنز التةةةةايل   20مةةةةن املةةةةادة  3لقةةةةانون املعاهةةةةدات، اال تعاضةةةةة عةةةةن الىلقةةةةرة 
 عنةةةدما ت ةةةون املعاهةةةدة وثيقةةةة منشةةةئة ملنظمةةةة دوليةةةة، فإنةةةه يىلةةةرتض فيهةةةا أهنةةةا 

نشةةةاتها، إبنشةةةاء حتىلةةةظ مةةةن تسةةةمح، يف انتظةةةار بةةةدء نىلاذهةةةا وقيةةةام املنظمةةةة أب
ل تةةنز  املوقعةةة، مةةا التحىلظةةات إذا ل تعةةرتض علةةى ذلةةك أ  دولةةة مةةن الةةدول

 Official Records of the United Nationsاملعاهةدة علةى  ة ف ذلةك“  

Conference on the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) 

(footnote 35 above), 24th meeting, 16 April 1968, pp. 130–131, 

para. 54 ُعتمةد أن يو ةا إىل حةد كبةأ . وكان من رأن هةذا التعةديل الةذ  ل ي
 من دائرة الدول ال  حيق هلا أن تبت يف األمر.

  (1356 ) Official Records of the United , in 3/L.1/C.39A/CONF.

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

… (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 135 ديل مةن  . و ار تع
التعدي ت يف نىلس االجتةاه إىل حةد كبةأ، غةأ أنةه كةان مي ةن أن يسةتىلاد منةه أن  
الدولةة املتحىلظةة تتةبح مةا ذلةك طرفةا  يف التةك. وكةان يةنز علةى أنةه  عنةدما  

، خيضةةا ذلةةك الةةتحىلظ للموافقةةة  يتةدر الةةتحىلظ قبةةل د ةةول املعاهةةدة حيةةز النىلةةاذ 
اجلهةةاز حسةةب األلةةول“    املخةةتز بعةةد إنشةةاء هةةذا  ال حقةةة مةةن جانةةب اجلهةةاز 

 (A/CONF.39/C.1/L.162, ibid. .) 
  (1357 ) Mendelson, “Reservations to the constitutions of international 

organizations” (footnote 1334 above), pp. 152–153. See also Official 

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), 

pp. 137–138 and 240. 
  (1358 ) Mendelson, “Reservations to the constitutions of 

international organizations” (footnote 1334 above), p. 153. 
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املنظمة على مسةألة التحىلظةات هة  ومن املؤكد أن  يارة  (4)
ميةةزة مةةن ميةةزات احلةةل الةةذ  دعةةا إليةةه التعةةديل النمسةةاو . غةةأ أن 
 هةةةذا احلةةةل الةةةذ  ا ةةةتبعده مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون املعاهةةةدات

يف  وهو تةرك الدولةة املتحىلظةة  بيل إىل إن اره، أال يشوبه عيب ال
إىل أن تةةد ل  مركةز غةأ حمةدد جتةةاه املنظمةة، ألمةد قةةد ياةول كثةأا ،

ت ةةةةةن  املعاهةةةةدة حيةةةةةز النىلةةةةاذ. ومي ةةةةةن للتةةةةةايل التسةةةةا ل عمةةةةةا إذا ل
املمار ةة الةة  اتبعهةةا األمةةني العةةام تشةة ل حةة   معقةةوال  بقةةدر أكةةرب. 
والواقا أن إ ضاع تقيةيم الةتحىلظ للةدول الة  هة  أطةراف فعة   يف 

س  بغية احلتول على موافقتها لإلمجاع )عدم وجود التك التأ ي
اعةةةةرتاض( يضةةةةا الدولةةةةة املتحىلظةةةةة يف مركةةةةز مةةةةريح  تجةةةةاو أوأ  اح

يتحةةةةةةدد بسةةةةةةرعة أكةةةةةةرب مركزهةةةةةةا إزاء التةةةةةةك التأ يسةةةةةة   أكثةةةةةةر. إذ
ينبغة  أن  . وع وة على ذلةك، ال(1359)للمنظمة وإزاء املنظمة ذاهتا

يلة القبةةول يغةةرب عةةن الةةذهن أن موافقةةة املنظمةةة ليسةةت  ةةوى حتةة 
ؤكةةةةد أن الدولةةةةة مةةةةن جانةةةةب الةةةةدول األعضةةةةاء يف املنظمةةةةة. ومةةةةن امل

املتحىلظةةةةة مي ةةةةن أن ت ةةةةون يف وضةةةةا غةةةةأ مةةةةؤات  بسةةةةبب اإلمجةةةةاع 
املشرتط يف الىلرتة السابقة إلنشاء اجلهاز املختز، ألن هذا األ أ 
  ي بّت يف األمر يف هناية املاةاف للتتةويت لألغلبيةة، علةى األقةل 

ملنظمةةةات الدوليةةةة ذات الاةةةابا العةةةامل . غةةةأ أنةةةه يف يتعلةةةق ل فيمةةةا
رةةة ء  املنظمةةات الدوليةةةة املتعاقةةدة، ال ة عةةةدم إمجةةاع الةةةدول أوحالةة 

مينةةةةا لةةةةاحب الةةةةتحىلظ مةةةةن أن حييةةةةل مةةةةن جديةةةةد وثيقةةةةة تتةةةةديقه 
 إنشائه. والتحىلظ املرفق هبا إىل اجلهاز املختز يف املنظمة، بعد

ة. غةةأ أن الىلةةرق  ويبةةدو احلةة ن متاةةابقني مةةن حيةةث النتيجةة  (5)
ضا الدولة املتحىلظة يف مركةز   من يف ا تبعاد و غأ الضئيل بينهما ي 

و يط وغأ حمسوم يدوم إىل أن تنشأ املنظمة وينظر اجلهاز املخةتز  
 يش ل ميزة هامة من حيث اليقني القانون.  يف حتىلظها. وهذا ما 

  املنظمات الدولية املدعوة  ونظرت اللجنة يف مسألة الدول أو  (6)
هةةذه    للبةةت يف متةةأ الةةتحىلظ يف مثةةل هةةذه احلالةةة. ورأت أن حتةةر 

املنظمات الدوليةة املتعاقةدة دون غأهةا مي ةن،   اإلم انية يف الدول أو 
أنةةةةه   مسةةةوغ إنشةةةةاء الةةةةتحىلظ، مبةةةةا  يف حةةةاالت معينةةةةة، أن يسةةةةّهل بةةةة  

يتبح بذلك إبم ان الدولة املتعاقدة الواحدة أن تقرر مبىلردها متةأ  
رت اللجنةةةة يف هنايةةةة األمةةةر اإلرةةةارة إىل الةةةدول  الةةةتحىلظ. لةةةذلك، قةةةر 

ت الدوليةةة املوقعةةة علةةى التةةك التأ يسةة . ويىلهةةم مةةن كلمةةة  واملنظمةةا 
 املوقعةةةةةة“ أهنةةةةةا تعةةةةةين الةةةةةدول واملنظمةةةةةات الدوليةةةةةة الةةةةة  ت ةةةةةون دوال   

 منظمات موقعة يف الوقت الذ  يتاغ فيه التحىلظ.  أو 
أ التةةوجيه ،  والتوضةيح الةةذ  تقدمةةه اجلملةةة األ ةأة مةةن املبةةد  ( 7) 

هي ةةةةون  هنائيةةةةا  مةةةةى  مجةةةةاع   والةةةة  جةةةةاء فيهةةةةا أن  هةةةةذا القبةةةةول اإل 
__________ 

سةةةة  يتبةةةةني فعةةةة   مةةةةن مثةةةةال حتىلةةةةظ األرجنتةةةةني علةةةةى التةةةةك التأ ي ( 1359)  
املتحىلظة مي ةن  كز الدولة للوكالة الدولية للااقة الذرية )النظام األ ا  ( أن مر 

أن يتحةةدد بسةةرعة كبةةأة، ويتوقةةف ذلةةك أ ا ةةا  علةةى الوديةةا )الةةوالايت املتحةةةدة  
األمري يةةةة يف هةةةذه احلالةةةة(. وقةةةد قُبةةةل لةةةك األرجنتةةةني بعةةةد ث ثةةةة أرةةةهر فقةةةط.  

 Mendelson, “Reservations to the constitutions of internationalانظةر   

organizations” (footnote 1334 above), p. 160 . 

حتقق“، إمنا يرم  إىل ضمان ا تقرار الوضا القانون الناتج عن هةذا  
القبول. وهو يستند إىل نىلس املناق الذ  ا تُند إليةه يف وضةا املبةدأ  

. وبشةةةة ل عةةةةام، فةةةةإن القواعةةةةد املتعلقةةةةة للقبةةةةةول  7-8-2التةةةةوجيه   
دامةت   ا وال  مة   يف هذا السياق أيضا ، وجيب اعتبار التحىلظ مقب تسر 
منظمةةةة دوليةةةة موقعةةةةة يف غضةةةون أجةةةةل   تعةةةرتض عليةةةه أ  دولةةةةة أو  ل 

 . 12-6-2االثين عشر رهرا  الذ  حدده املبدأ التوجيه   
ولإلضافة إىل ذلك، وما اعتبار أنه ليس من الضرور  فيما   ( 8) 

  نىلسةةةه، تةةةرى اللجنةةةة أنةةةه إذا  يبةةةدو تىلتةةةيل األمةةةر يف املبةةةدأ التةةةوجيه 
نىلةةةاذ  ةةة ل فةةرتة االثةةةين عشةةةر رةةةهرا   د ةةل التةةةك التأ يسةةة  حيةةز ال 

وتسةةر  بةةدال  منةةه    11-8-2املةةذكورة يتوقةةف  ةةراين املبةةدأ التةةوجيه   
 . 8-8-2القاعدة العامة املنتوص عليها يف املبدأ التوجيه   

وعلةةى أ  حةةال، يبةةدو مةةن املستتةةوب مةةا ذلةةك أن تتىلةةق  (9)
املنظمةةات الدوليةةة، أثنةةاء املىلاوضةةات، علةةى إجيةةاد ترتيةةب  الةةدول أو

مؤقةةةةت ينابةةةةق  ةةةة ل فةةةةرتة الغمةةةةوض الىلالةةةةلة بةةةةني توقيةةةةا التةةةةك 
التأ يسةةة  وبةةةدء نىلةةةاذه، وذلةةةك مةةةث   بتخويةةةل اال تتةةةاص الةةة زم 

رفز التحىلظات إىل اللجنةة املؤقتةة املعنيةة إبقامةة املنظمةة  لقبول أو
 .(1360)الدولية اجلديدة

منظاةةة ةوليةةة يشةةأن التحفظةةات لعضةةو يف وة فعةة  ا 2-8-12
 التأسي   لى الصك 

املنظاةةةةةةات   الةةةةةةدول او   10-8-2ال مينةةةةةةع املبةةةةةةدا التةةةةةةوجيه    
الدوليةةة األ ضةةاء يف منظاةةة ةوليةةة مةةر اختةةا  موقةةف يشةةأن جةةواز  

تأسي   للانظاة.  ال صك  ال مالءمة حتفع مر التحفظات  لى   او 
 حية القانونية. ويكون هذا الراي يف حد  اته  دمي األثر مر النا 

 التعليق 
علةةةةى أنةةةةه  10-8-2مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   2تةةةةنز الىلقةةةةرة  (1)

 ألغةةةةةراض قبةةةةةول الةةةةةتحىلظ علةةةةةى لةةةةةك أت يسةةةةة  ملنظمةةةةةة دوليةةةةةة، 
املنظمةات  يُشرتط القبول الىلةرد  للةتحىلظ مةن جانةب الةدول أو ال

يرتتةةةب عليةةةه،   الدوليةةة األعضةةةاء يف املنظمةةةة“. ول ةةةن هةةذا املبةةةدأ ال
الةةةةدول  ،  همنةةةةا (1361)ق علةةةةى ذلةةةةك احل ةةةةمجةةةةاء يف التعليةةةة  كمةةةةا

__________ 
تو ى األمني العام لألمةم املتحةدة هةذا احلةل يف وثيقةة أعةدها ملةؤمتر  ( 1360)  

األمةةةم املتحةةةدة الثالةةةث لقةةةانون البحةةةار. فىلةةة  تقريةةةره، ارأتى األمةةةني العةةةام أنةةةه 
قية قةانون البحةار، التشةاور مةا   ي ون مم نا  للابا، قبل  راين مىلعول اتىلا

 ,A/CONF.62/L.13مةةن هيئةةات األمةةم املتحةةدة“   هيئةةة مةةا جلنةةة حتضةةأية أو

Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of  

the Sea, vol. VI (United Nations publication, Sales No. E.77.V.2), 

p. 128, footnote 26 مناقشةةة مةةوجزة بشةةأن التةةعوبة الةة  طةة ع علةةى . ول
ز الةةةةةذ  حيةةةةةق لةةةةةه قبةةةةةول  اجلهةةةةةا يناةةةةةو  عليهةةةةةا، يف بعةةةةةز الظةةةةةروف، حتديةةةةةد

)إبةةة غ التحىلظةةةات(  5-1-2مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   2الىلقةةةرة  الةةةتحىلظ“، انظةةةر
 ( من التعليق عليه.29( و)28والىلقرتني )

 (.7الىلقرة ) ( 1361)  
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واملنظمةةةةات الدوليةةةةة املتعاقةةةةدة مةةةةن قبةةةةول الةةةةتحىلظ املعةةةةين رمسيةةةةا  إن 
 .12-8-2يؤكده املبدأ التوجيه   أرادت ذلك“. وهذا ما

إذا كةان ا تتةاص  واجلواب علةى السةؤال املتعلةق مبعرفةة مةا (2)
جهةةةةاز املنظمةةةةة للبةةةةت يف قبةةةةول التحىلظةةةةات علةةةةى الوثيقةةةةة املنشةةةةئة 

ء املنظمةةةة ردود فعةةةل فرديةةةة، قةةةد سةةةتبعد إم انيةةةة أن يبةةةد  أعضةةةاي
يبةةدو جةةوال  بةةديهيا . فلمةةاذا يةةرتك اجملةةال مىلتوحةةا  للةةدول للتعبةةأ عةةن 
آرائها فرداي  إذا كان يتعني عليهةا أن تبةت مجاعيةا  يف قبةول الةتحىلظ 

ي ةةةةةةةون قبةةةةةةةول هةةةةةةةذه  يف إطةةةةةةةار اجلهةةةةةةةاز املخةةةةةةةتز يف املنظمةةةةةةةةا أال
لب املناقشةةة  اء الضةةوء األ ضةةر إلعةةادة فةةتحاإلم انيةةة مبثابةةة إعاةة 
تةةةةةةتم ن مةةةةةةن   ةةةةةيما للنسةةةةةةبة للةةةةةةدول الةةةةة  ل بشةةةةةأن الةةةةةةتحىلظ، ال

 فرض“ وجهة نظرها دا ةل اجلهةاز املخةتز، ومةن   إجيةاد نظةام 
قد يىلض  إىل مأزق إذا  مواز لقبول هذه التحىلظات، مما مزدوو أو

 أدت هاتن العمليتان إىل حلول متضاربةا
املعاهةةةةدات، قةةةةدمت املتحةةةةدة لقةةةةانون  ؤمتر األمةةةةموأثنةةةةاء مةةةة  (3)

)الةةة   17مةةةن املةةةادة  3الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة تعةةةدي   للىلقةةةرة 
( ينز على أن  هذا القبول همةن 20من املادة  3ألبحت الىلقرة 

مينةةا أ  دولةةة متعاقةةدة مةةن  جانةةب اجلهةةاز املخةةتز يف املنظمةةة  ال
غلبيةة مد هذا النز أب. وبعد أن اعتُ (1362)االعرتاض على التحىلظ“

وأدرجته جلنةة التةياغة يف  (1363)للجنة اجلامعة 25 يف اجللسة ضئيلة
، حذفتةةه اللجنةةة اجلامعةةة يف هنايةةة املاةةاف 17الةةنز املؤقةةت للمةةادة 

من النز النهةائ  ل تىلاقيةة  لعتبةار أن مسةألة االعرتاضةات علةى 
التحىلظةةةات علةةةى التةةة وك التأ يسةةةية للمنظمةةةات الدوليةةةة تشةةة ل 

ى جلنةة القةانون الةدويل همسةألة مةن موضةوع معةروض فعة   علة  جزءا  
الع قةات بةةني املنظمةات الدوليةةة والةةدول ، وأن تنظةيم هةةذه املسةةألة 
 ةةةةةةةيبقى، يف غضةةةةةةةون ذلةةةةةةةك،  اضةةةةةةةعا  للقواعةةةةةةةد العامةةةةةةةة للقةةةةةةةانون 

. وقد تبني فع   أثنةاء أعمةال جلنةة التةياغة أن لةيغة (1364)الدويل“
حةةةةةةةدة تىلتقةةةةةةةر إىل الوضةةةةةةةوح التعةةةةةةةديل الةةةةةةةذ  قدمتةةةةةةةه الةةةةةةةوالايت املت

 . (1365)تتناول اآلاثر القانونية لذلك االعرتاض وال
املنظمةات  مي ةن للةدول أو ويف احلقيقة، يعسر فهةم ملةاذا ال (4)

الدوليةةةة أن تتخةةةذ مواقةةةف فرديةةةة  ةةةارو إطةةةار املنظمةةةة الدوليةةةة مةةةن 
__________ 

  (1362 ) cords of the United Nations Official Re, 127/L.1/C.39A/CONF.

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 135, para. 179 (iv) (d). 
وفةةةةةةدا  عةةةةةةةن    29لةةةةةةةوت ، مةةةةةةا امتنةةةةةةةاع    22لةةةةةةةوت  مقابةةةةةةل    33أبغلبيةةةةةةة   ( 1363)  

 Official Records of the United Nations Conference on the Lawالتتةويت   

of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 25th 

meeting, 16 April 1968, p. 135, para. 32 . 
  (1364 ) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), pp. 137–138, para. 186. 
  (1365 ) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 

72nd meeting, 15 May 1968, pp. 425–426, paras. 4–14. 

فيهةةةةا  مسةةةةألة الةةةةتحىلظ وأن تبلةةةةن آراءهةةةةا إىل األطةةةةراف املعنيةةةةة، مبةةةةا
دل اختةاذ هةذه املواقةف أ  أثةر قةانون  أالحملتمةل املنظمة. ومةن ا حيةُ

ملموس، ل نه أمر قد حدل غأ مةرة، وغيةاب األثةر القةانون هلةذه 
جيردهةةةةةةا مةةةةةةن  ال -لملعةةةةةةه الضةةةةةةيق لألثةةةةةةر القةةةةةةانون  -اإلعةةةةةة انت 

، فهةةةة  تتةةةةيح للدولةةةةة املتحىلظةةةةة، أوال ، وللةةةةدول املعنيةةةةة (1366)األويةةةةة
لةةة الةة  تتةةوغ بتةةورة ف الدو األ ةةرى، اثنيةةا ، أن تعةةرف وتقةةيم موقةة 

قةةةد يسةةةهم، يف هنايةةةة املاةةةاف،  اعرتاضةةةا ، وهةةةو مةةةا انىلراديةةةة قبةةةوال  أو
مسةةاوة مىليةةدة يف املناقشةةات الةة  تةةدور دا ةةل اجلهةةاز املخةةتز يف 

 احلةةةةةوار املتعلةةةةةق للتحىلظةةةةةات“ بةةةةةني  لاملنظمةةةةةة ويشةةةةة ل أ ا ةةةةةا  
ر اجلهةةةةات الىلاعلةةةةة املعنيةةةةة. وقةةةةد يؤ ةةةةذ هةةةةذا املوقةةةةف بعةةةةني االعتبةةةةا

، إن اقتضى األمر، من جانةب طةرف اثلةث يالةب منةه البةت أيضا  
 نااقه. يف جواز التحىلظ أو

، وهةةةةةةةةةةو 12-8-2وتةةةةةةةةةةرى اللجنةةةةةةةةةةة أن املبةةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةةوجيه   (5)
يشةةةة ك يف ضةةةةرورة وكىلايةةةةة قبةةةةول اجلهةةةةاز املخةةةةتز يف املنظمةةةةة  ال

يتنةةةا  علةةةى اإلطةةة ق مةةةا اتىلةةةاقي  فيينةةةا  ، ال(1367)الدوليةةةة للةةةتحىلظ
 بشأن هذه املسألة. ن موقىلا  تتخذا الاللتني 

 الطايع النهائ  لقبول التحفع 2-8-13
 تعدي  قبول التحفع. ال جيوز سحب او 

 التعليق 
اتىلاقية فيينةا لعةام  وال 1969اتىلاقية فيينا لعام  ال تتضمن ال (1)

عليةةه أمةةر  أح امةةا  بشةةأن  ةةحب قبةةول الةةتحىلظ،   فةةا  ملةةا 1986
 متنعانه. أهنما ال نه، كماجتيزا االعرتاضات. فهما ال

 20مةةن املةةادة  5مينةةا مةةن القةةول إن الىلقةةرة  غةةأ أن هةةذا ال (2)
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا وعلةةة وجودهةةا تسةةتبعدان مناقيةةا  إعةةادة النظةةر يف 
القبةول الضةةمين )أو املىلهةةوم ضةةمنا ( مةن  ةة ل اعةةرتاض يتةةاغ بعةةد 
أ  انتةةرام أجةةل االثةةين عشةةر رةةهرا  املنتةةوص عليةةه يف احل ةةم )أو 

ليةةه املعاهةةدة املعنيةةة(   ةةيتعرض اليقةةني القةةانون  ةةر تةةنز عأجةةل آ
 ن وص“ يضا موضا التسا ل الع قات  ب ار جسيم إذا مُسح 
املنظمةات الدوليةة املعنيةة بعةد عةدة  ةنوات  التعاهدية بني الدول أو

املنظمةةة الدوليةةة  مةةن حتةةول القبةةول النةةاجم عةةن  ةة وت الدولةةة أو
اآلجال احلامسة“. ورغم أن الدول املتعاقدة حى انترام أجل من  

قتها على حتىلةظ األطراف تظل حرة متاما  يف اإلعراب عن عدم مواف
مةةن التحىلظةةات بعةةد انتةةرام أجةةل االثةةين عشةةر رةةهرا  )أو أ  أجةةل 
آ ةةةةر تةةةةنز عليةةةةه املعاهةةةةدة املعنيةةةةة(، فةةةةإن  اعرتاضةةةةاهتا“ املتةةةةأ رة 

نتةةوص يعةةود مةةن املم ةةن أن حتةةدل اآلاثر العاديةةة ل عةةرتاض امل ال
من  21من املادة   3الىلقرة   ويف  20)ب( من املادة  4عليها يف الىلقرة  

__________ 
 .1-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  30ر أيضا  الىلقرة )انظ ( 1366)  
 .8-8-2من اتىلاقي  فيينا واملبدأ التوجيه    20من املادة   3انظر الىلقرة   ( 1367)  
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يتعلق مبسألة  فيينا. ولعل ا تنتاجا  مماث   يىلرض نىلسه فيما  اتىلاقي 
 حتىلظ من التحىلظات. تو يا نااق االعرتاض على

يتعلةةةةق  يةةةةدعو إىل اعتمةةةةاد هنةةةةج مغةةةةاير فيمةةةةا ولةةةةيس مثةةةةة مةةةةا (3)
ة إىل الشروع يف درا ة متعمقة ل اثر للقبول التريح. ودومنا حاج
تلةةةةةف عةةةةةن اآلاثر خت وهةةةةة  آاثر ال -الناجتةةةةةة عةةةةةن القبةةةةةول التةةةةةريح 
ت ىلةة  اإلرةةارة إىل أن هةةذا القبةةول،  -النامجةةة عةةن القبةةول الضةةمين 

على غرار القبول الضمين، ي ون من أثره مبدئيا  بدء نىلاذ املعاهةدة 
املنظمةةة  والدولةةة أواملنظمةةة الدوليةةة لةةاحبة الةةتحىلظ  بةةني الدولةةة أو

الدوليةةةة الةةةة  قبلةةةت ذلةةةةك الةةةتحىلظ، بةةةةل يف بعةةةز احلةةةةاالت، بةةةةدء 
املنظمات الدولية األطراف يف املعاهدة.  ها بني مجيا الدول أونىلاذ

وغين عن البيان أن التش يك ال حق يف هذه النتائج القانونية مةن 
ة رأنه أن ينال بتورة  اأة من اليقني القانون ومن مركةز املعاهةد
يف الع قةةات الثنائيةةة بةةني اجلهةةة لةةاحبة الةةتحىلظ وتلةةك الةة  قبلتةةه. 

تىلةةةرض نىلسةةةها أيضةةةا ، بةةةذات القةةةدر، يف احلالةةةة الةةة  وهةةةذه النتيجةةةة 
ي ةةةن مثةةةة رةةةك يف أن  ةةة وت  ي ةةةون فيهةةةا القبةةةول لةةةرحيا   لةةةئن ل

دل  الدولةةة يف ظةةةرف كةةةان ينبغةة  عليهةةةا أن تعةةةرب فيةةه عةةةن رأيهةةةا حيةةةُ
بدأ حسن النية )واألح ام الترحية التىلاقي  آاثرا  قانونية يقتضيها م

لةةةى بقةةةدر أكةةةرب عنةةةدما يتخةةةذ فيينةةا، يف هةةةذا املقةةةام(، فةةةإن هةةةذا يتج
موقةةةةةةف الدولةةةةةةة رةةةةةة ل إعةةةةةة ن انىلةةةةةةراد ؛ وي ةةةةةةون بو ةةةةةةا الدولةةةةةةة 
   املتحىلظةةة، وكةةذلك الةةدول األطةةراف األ ةةرى، أن تعةةول علةةى مةةا

 من إظهار إرادة الدولة لاحبة القبول التريح. 
لتضاد القائمة بني االعرتاض والقبول، وه  ع قةة قة اوع  (4)

مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا، ووضةةا  20 مةةن املةةادة 5أقامتهةةا وكر ةةتها الىلقةةرة 
ضوابط آلليةة االعةرتاض بغةرض حتقيةق ا ةتقرار الع قةات التعاهديةة 
ال  يتيبها االضاراب، نوعا  ما، بىلعل التحىلظ، يوحيان للضرورة 

التريح(. وهذا  هنائيا  ) واء منه الضمين أوأبن القبول ي ون قبوال   
 ةةةعيا  لتحقيةةةق  13-8-2ه  هةةةو املبةةةدأ الةةةذ  ير ةةةخه املبةةةدأ التةةةوجي
 اليقني يف الع قات القانونية التعاهدية.

  وغ وةوة الفع   لى اإل الانت التف ريية 2-9
 املوافقة  لى اإل الن التف ريي 2-9-1

إ ةةةالانا انفةةةراةايا تعةةة” لاملوافقةةةةال  لةةةى اإل ةةةالن التف ةةةريي  
ةوليةةة وةاا  لةةى إ ةةالن تف ةةريي متعلةةق منظاةةة  تصةةدوه ةولةةة او

منظاة ةولية اخرى، وتعرب فيةه  هدة  اغته ةولة اخرى اوذعا
املنظاةةةة األوىل  ةةةر اتفاقهةةةا مةةةع التف ةةةري املصةةةاغ يف  الدولةةةة او

 اإل الن التف ريي.
 التعليق 

 علةةةةةى يتعلةةةةةق إبلةةةةةدار رد فعةةةةةل إجيةةةةةايب إن املمار ةةةةةة فيمةةةةةا (1)
وكةأن الةدول تةرى أن مةن  اإلع انت التىلسأية تبةدو رةبه معدومةة،

احل مةةة عةةدم املوافقةةة لةةراحة  علةةى تىلسةةأ لةةادر عةةن طةةرف آ ةةر. 

من اتىلةاقي  فيينةا  31)أ( من املادة 3ورمبا يُعزى ذلك إىل أن الىلقرة 
 دة ما،تنز على أنه، ألغراض تىلسأ معاه

 اق يؤ ذ يف احلسبان، لإلضافة إىل السي 

تابيةةةةق  أ  اتىلةةةةاق الحةةةةق بةةةةني األطةةةةراف بشةةةةأن تىلسةةةةأ املعاهةةةةدة أو )أ( 
 ه... . أح امها

مي ةةةن العثةةةور عليةةةه مةةةن ردود فعةةةل لةةةرحية يناةةةو   وإن مةةةا (2)
يتتةةةف باةةةابا رةةةرط   علةةةى مةةةزيج مةةةن املوافقةةةة وعةةةدم املوافقةةةة، أو

التىلسأ األول متوقىلة  على التىلسأ الةذ  تعايةه جبعله املوافقة على 
 ولة التادر عنها رد الىلعل.له الد

املعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف املودعةةة لةةدى األمةةني ويةةرد يف  (3)
نةةةز رد فعةةةل مةةةن جانةةةةب إ ةةةرائيل خبتةةةوص إعةةة ن قدمتةةةةه  العةةةام

بشةةةةأن اتىلاقيةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة لقةةةةانون  (1368)مجهوريةةةةة متةةةةر العربيةةةةة
ين رد الىلعةةةل هةةةذا باريقةةةة إجيابيةةةة علةةةى الةةةرغم مةةةن البحةةةار، وقةةةد لةةة 

 عن التحذير  لى األرجح عن عدم املوافقة أوتعبأه ع

يتعلق بقةانون البحةار، تتعلةق أ ا ةا   إن رواغل احل ومة اإل رائيلية، فيما 
 ةةيما عةةرب  بضةةمان أكةةرب قةةدر مةةن حريةةة امل حةةة والتحليةةق يف كةةل م ةةان، وال

 الدولية. املضايق املستخدمة يف امل حة

امل حةة والتحليةق الةذ   ويف هذا التةدد، تعلةن ح ومةة إ ةرائيل أن نظةام 
الة  اعتةرب فيهةا الارفةان  1979بني إ رائيل ومتر لعام  أكدته معاهدة الس م

مضةةةيق تةةةأان و لةةةيج العقبةةةة ممةةةرين مةةةائيني دوليةةةني مىلتةةةوحني أمةةةام كافةةةة األمةةةم 
تعليةةق لتلةةك احلريةةة، هةةو  إعاقةةة أوللتمتةةا فيهمةةا بريةةة امل حةةة والتحليةةق دومنةةا 

تةني املةذكورتني. وعة وة علةى ذلةك، فةإن نظةام معاهةدة نظام ينابق على املناق
م، ل ونةةه متوافقةا  متامةةا  مةا اتىلاقيةةة األمةم املتحةةدة لقةانون البحةةار،  ةةيظل السة 

  ائدا  وواجب التابيق يف املناقتني املذكورتني.

إعةة ن مجهوريةةة متةةر العربيةةة يف وحسةةب فهةةم احل ومةةة اإل ةةرائيلية، فةةإن  
علةةى االتىلاقيةة هاملةةذكورة ، موافةق لإلعةة ن الةةوارد التةةدد، لةدى تتةةديقها  هةذا
 .(1369)أع ه

__________ 
مةن  1979ورد يف معاهدة الس م بني متر وإ رائيل لعةام  إن ما  ( 1368)  

النظةةةام أح ةةام متعلقةةةة لملةةرور يف مضةةةيق تةةةأان و لةةيج العقبةةةة يةةد ل يف إطةةةار 
العام للمياه الة  تشة ل مضةايق املشةار إليةه يف اجلةزء الثالةث مةن االتىلاقيةة، مبةا 
يةةةنز عليةةةه هةةةذا النظةةةام العةةةام مةةةن عةةةدم مسةةةاس للوضةةةا القةةةانون للميةةةاه الةةة  

وحىلةةةظ النظةةةام يف الدولةةةة  تشةةة ل مضةةةايق ومةةةن التزامةةةات معّينةةةة تتعلةةةق لألمةةةن
 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap“  املشةاطئة للمضةيق

XXI.6 آذار/مةةارس  26ُوقعةةت معاهةةدة السةة م يف وارةةنان العالةةمة يف . وقةةد
1979  United Nations, Treaty Series, vol. 1136, No. 17813, p. 100. 
  (1369 ) 6otnote 37 above), chap. XXI.(fo… Treaties Multilateral  .

وافقةةةة علةةى اإلعةة ن املتةةر ، مةةن حيةةةث يف الواقةةا عةةن امل اإلعةة ن ويعةةرب هةةذا 
ت ييةةف هةةذا األ ةةةأ ومضةةمونه علةةةى السةةواء؛ وللنظةةةر إىل لةةياغة اإلع نةةةني، 
 مي ن للمرء أن يتساءل عما إذا كاان قد لدرا يف أعقاب اتىلاق دبلوما  .
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ويتضةةح مةةن هةةذا اإلعةة ن أن التىلسةةأ الةةذ  ذهبةةت إليةةه متةةر هةةو 
تىلسةةةأ تعتةةةربه إ ةةةرائيل يعةةةرب بتةةةورة لةةةحيحة عةةةن املعةةةه الةةةوارد يف 

املتحدة لقانون البحار، رةرياة أن الىلتل الثالث من اتىلاقية األمم 
هةةةو نىلسةةةه مةةةا التىلسةةةأ اإل ةةةرائيل . ي ةةةون هةةةذا التىلسةةةأ منسةةةجما  
مةةا، أتكيةةدا  لةةه مةةن  ةة ل  اإلعةة ن  والتىلسةةأ املتةةر  جيةةد، نوعةةا  

 املتاد ق“، املعلَّل والشرط ، التادر عن إ رائيل.

ومي ةةن اإلرةةةارة أيضةةا  إىل مثةةةال آ ةةر هةةةو رد فعةةل ح ومةةةة  (4)
املتعلةةةةق  1978علةةةةى إعةةةة ن فرنسةةةةا بشةةةةأن بروتوكةةةةول عةةةةام النةةةةرويج 
)اتىلاقيةةة  1973ل النةةاجم عةةن السةةىلن، الدوليةةة ملنةةا التلةةو  لالتىلاقيةةة
 الذ  نشره األمني العام للمنظمة البحرية الدولية  ماربول(

أحاطت ح ومة النرويج علمةا ، علةى النحةو الواجةب، للر ةالة الة  تىلهةم  
ومة فرنسا ولةيس حتىلظةا  علةى أح ةام االتىلاقيةة على أهنا إع ن من جانب ح 

ر القانونيةةةة الةةة  كانةةةت  ةةةترتتب علةةةى حتىلةةةظ رمسةةة  مةةةن هةةةذا ترتتةةةب عليةةةه اآلاث
 .(1370)، لو كان مسموحا  بتقدمي حتىلظات على املرفق األولالقبيل

ويبدو أن لإلم ان تىلسأ هذا اإلع ن على أنةه يىليةد أبن النةرويج 
يشةة ل )ورةةرياة  دام أنةةه ال ، مةةاتقبةةل اإلعةة ن التةةادر عةةن فرنسةةا

 يش ل( حتىلظا . أال
م مةةن عةةدم وجةةود أمثلةةة علةةى ذلةةك، أنةةه لةة ، للةةرغومةةن اجل (5)

منظمةةةة دوليةةةة بوضةةةوح عةةةن موافقتهةةةا  مةةةن الةةةوارد أن تعةةةرب دولةةةة أو
منظمةةة دوليةةة أ ةةرى يف إع هنةةا  علةةى تىلسةةأ حمةةدَّد تقرتحةةه دولةةة أو

أكثر يتوافةق مةا  فني أوالتىلسأ . وهذا االتىلاق يف التىلسأ بني طر 
مةن اتىلةاقي   31املةادة  مةن )أ(3الىلرضية املنتوص عليهةا يف الىلقةرة 

، ولةةةةيس مثةةةةة ضةةةةرورة ألن يةةةةتم، يف هةةةةذه املرحلةةةةة، حتديةةةةد (1371)فيينةةةةا
األويةةةة الةةة  ينبغةةة  إي  هةةةا هلةةةذا  االتىلةةةاق ال حةةةق بةةةني األطةةةراف 

 .(1372)بشأن تىلسأ املعاهدة“
اتىلةةةةاق مةةةةن هةةةذا القبيةةةةل مةةةةا    حتةةةول   وت ىلةةة  اإلرةةةةارة إىل أن  (6)

وكىلةى لةذلك  ،  ر قبةول الةتحىلظ ينةاظ  إع ن من اإلع انت التىلسةأية ال 
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا تةةةنز علةةةى أن  20مةةةن املةةةادة  4الىلقةةةرة  ةةةببا  أن 

قبةةةةول الةةةةتحىلظ يرتتةةةةب عليةةةةه بةةةةدء نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة للنسةةةةبة للدولةةةةة 
خيتلف بداهة عن حالة رد الىلعل اإلجيايب على  وهو ما  -املتحىلظة  
أن مةةن    تىلسةأ . وإلبةةراز اال ةت ف بةني احلةةالتني، رأت اللجنةة   إعة ن

التني.  يف احلةةةةةةة احل مةةةةةةةة عةةةةةةةدم اللجةةةةةةةوء إىل ا ةةةةةةةتعمال املتةةةةةةةالح ذاتةةةةةةةه  
الرضةةةةا دون   فمتةةةةالح  املوافقةةةةة“، وهةةةةو يعةةةةرب عةةةةن ف ةةةةرة االتىلةةةةاق أو 

يتعلةةةةةةةةق لألثةةةةةةةر القةةةةةةةةانون الةةةةةةةذ   ينشةةةةةةةةأ يف   ا ةةةةةةةتباق للح ةةةةةةةةم فيمةةةةةةةا 

__________ 
  (1370 ) Status ; IMO, 330, p. 1341, vol. Seriesty TreaUnited Nations, 

of Multilateral Conventions and Instruments … (footnote 693 above), 

p. 108 (footnote 1). 
 ( أع ه.1انظر الىلقرة ) ( 1371)  
 أدانه. 7-4انظر الىلرع  ( 1372)  

، قةةد ا ةةُتخدم للتعبةةأ عةةن رد الىلعةةل اإلجيةةايب علةةى اإلعةة ن  ( 1373) الواقةةا 
 التىلسأ . 

 اإل الن التف ريي وضةمعا 2-9-2
 ةةالانا انفةةراةايا تصةةدوه تعةة” لمعاوضةةةال اإل ةةالن التف ةةريي إ 

منظاةةة ةوليةةة وةاا  لةةى إ ةةالن تف ةةريي متعلةةق ذعاهةةدة  ةولةةة او
منظاةة ةوليةة اخةرى، وتعةرب فيةه الدولةة   اغته ةولة اخرى او

املنظاةةةةة األوىل  ةةةةر  ةةةةدم اتفاقهةةةةا مةةةةع التف ةةةةري املصةةةةاغ يف  او
 يف  لك  ر طريق  وغ تف ري يدي . ي، ذااإل الن التف ري 

 التعليق 
األمثلة على ردود الىلعةل السةلبية علةى إعة ن تىلسةأ ، إن  (1)

املنظمةة الدوليةة عةن عةدم اتىلاقهةا مةا التىلسةأ  أ  إعراب الدولةة أو
املقدم يف اإلع ن التىلسأ ، وإن كانت أقةل نةدرة مةن ردود الىلعةل 

شةةة ل جمةةةةرد حةةةةاالت متنةةةةاثرة. تعةةةةدو أن ت اإلجيابيةةةة، فهةةةة  أيضةةةةا  ال
لربياانيةةا العظمةةى وأيرلنةةدا الشةةمالية وميثةةل رد فعةةل اململ ةةة املتحةةدة 

املتعلةةةةق  (1374)علةةةى اإلعةةة ن التىلسةةةةأ  للجمهوريةةةة العربيةةةةة السةةةورية
 مثاال  على ذلك  1969من اتىلاقية فيينا لعام  52لملادة 
ح ومةة  ةورية الةذ  قدمتةه  52ال تعترب اململ ة املتحةدة أن تىلسةأ املةادة  

يع س بدقةة اال ةتنتاجات الة    التولةل إليهةا يف مةؤمتر فيينةا بشةأن موضةوع 
اإلكةةراه، فةةاملؤمتر قةةد عةةاجل هةةذه املسةةألة لعتمةةاده إلعةة ن بشةةأن هةةذا املوضةةوع 

 .(1375)يش ل جزءا  من الوثيقة ا تامية

بية  وأاثرت أيضا  اتلف اتىلاقيات قانون البحار ردود فعل  ل  (2)
التىلسةةةأية املقدمةةةة بشةةةأهنا. فلةةةدى التتةةةديق  ق لإلعةةة انت  يتعلةةة  فيمةةةا 

علةةةةةى اتىلاقيةةةةةة اجلةةةةةرف القةةةةةار ، املوقعةةةةةة يف جنيةةةةةف يف نيسةةةةةان/أبريل  
يسعها أن تقبل اإلعة ن الةذ  ألةدرته   ، أعلنت كندا  أنه ال 1958

 . ( 1376) “ 5من املادة    1مجهورية أملانيا االحتادية بشأن الىلقرة  

__________ 
  (1373 )  international publicDictionnaire de droit Salmon (ed.), See 

(footnote 1013 above), pp. 74–75 (Approbation). 
اإلعةةة ن   تىلهةةةم ح ومةةةة اجلمهوريةةةة العربيةةةة يلةةة  نةةةز هةةةذا  فيمةةةا ( 1374)  

على النحو التايل  ينابةق أيضةا  متةالح  52السورية األح ام الواردة يف املادة 
‘ الةةةةةةوارد يف هةةةةةذه املةةةةةةادة علةةةةةةى ممار ةةةةةةة اإلكةةةةةةراه ا ةةةةةةتعماهلا  التهديةةةةةد للقةةةةةةوة أو ’

االقتتاد  والسيا   والعس ر  والنىلس  وعلى كافة أنواع اإلكراه ال  حتمل 
متةاحلها“   لة على إبةرام معاهةدة مةن املعاهةدات علةى  ة ف رغباهتةا أوالدو 

Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XXIII.1. 
  (1375 ) Ibid.. 
  (1376 ) 4, chap. XXI.Ibid.يلة  نةز اإلعة ن التىلسةأ  األملةان  . وفيمةا 

مةةن اتىلاقيةةة  5ادة مةةن املةة  1 تعلةةن مجهوريةةة أملانيةةا االحتاديةةة فيمةةا خيةةز الىلقةةرة 
تضةةةةمن  5مةةةن املةةةادة  1اجلةةةرف القةةةار  أن احل ومةةةة االحتاديةةةة تةةةةرى أن الىلقةةةرة 

اجلةةةةرف القةةةةار  وفةةةةق ( يف امليةةةةاه الةةةة  تعلةةةةو Fischereiممار ةةةةة حقةةةةوق التةةةةيد )
 (..ibidال يىلية ال  جرت هبا عموما  ممار ة هذه احلقوق حى اآلن“ )
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البحةار، مبوجةب ملتحةدة لقةانون تىلاقيةة األمةم اوترتَّب علةى ا (3)
اللتةةةةةني حتظةةةةةةران التحىلظةةةةةات ل نهمةةةةةا جتيةةةةةةزان  310و 309مادتيهةةةةةا 

اإلع انت التىلسةأية، عةدد كبةأ مةن  اإلعة انت التىلسةأية“ الة  
أاثرت بةدورها ردود فعةل  ةلبية عديةةدة مةن جانةب الةدول املتعاقةةدة 

ر رةةباط/فرباي 22 األ ةةرى. فقةةد أعلنةةت تةةونس، يف ر ةةالتها املؤر ةةة
 ، على  بيل املثال، أن1994

مةةةةن االتىلاقيةةةةة قةةةةد ُفسةةةةرت، يف ذلةةةةك اإلعةةةة ن هالتةةةةادر عةةةةن  83و 74املةةةةادتني 
مالاةةةة ، علةةةى أهنمةةةا تعنيةةةان أنةةةه يف حةةةال عةةةدم وجةةةود اتىلاقةةةات بشةةةأن تعيةةةني 

غأوةةةا مةةةن املنةةةاطق  اجلةةةرف القةةةار  أو حةةةدود املناقةةةة االقتتةةةادية ا التةةةة أو
يىلةةةرتض أن ت ةةةون احلةةةدود هةةة   ةةةط  البحريةةةة، فةةةإن البحةةةث عةةةن حةةةل منتةةةف

الذ  ت ون كةل نقاةة مةن نقاطةه علةى مسةافة متسةاوية مةن الو ط، أ  ا ط 
 أقرب نقاط  اوط األ اس ال  يقاس انا قا  منها عرض املياه اإلقليمية.

ينسةةةةجم مالقةةةةا  مةةةةا روح   وتعتةةةةرب احل ومةةةةة التونسةةةةية أن مثةةةةل هةةةةذا التىلسةةةةأ ال  
تنتةةةةان علةةةةى التابيةةةةق التلقةةةةائ   ةةةةط   يةةةةث ال أح ةةةةام هةةةةاتني املةةةةادتني ونتةةةةهما، ح 

 . ( 1377) اجلرف القار   يف جمال تعيني حدود املناقة االقتتادية ا التة أو الو ط 

ومةةةةةن األمثلةةةةةة األ ةةةةةرى رةةةةةديدة الوضةةةةةوح إعةةةةة ن إيااليةةةةةا املتعلةةةةةق 
لإلعة ن التىلسةةأ  التةةادر عةةن اهلنةد بشةةأن اتىلاقيةةة األمةةم املتحةةدة 

 لقانون البحار 

تىلاقيةةة ألةةدرته عنةةد توقيعهةةا علةةى اال ةةرر اإلعةة ن الةةذ  تةةود إيااليةةا أن ت 
وأكدتةةه عنةةد تتةةديقها عليهةةا والةةةذ  يىليةةد أبن  حقةةوق الدولةةة السةةةاحلية يف 

املنةةةةةةاورات  تشةةةةةةمل احلةةةةةةق يف إ اارهةةةةةةا للعمليةةةةةةات أو مثةةةةةةل تلةةةةةةك املناقةةةةةةة ال
عند  وحسب نز اإلع ن الذ  ألدرته إيااليا اررتاط إذهنا“.  العس رية، أو
دو ردا  علةةةى كافةةةة إعةةة انإن هةةةذا اإلعةةة ن التتةةةديق، فةةة  ت الةةةدول األ ةةةرى، يُةعةةة 

يتعلةق لملسةائل  ال   ةتقدم يف املسةتقبل، فيمةا  واء ال  قدمت يف املاض  أو
 .(1378)ال  تناوهلا اإلع ن 

ومي ةةن أيضةةا  الوقةةوف علةةةى بعةةز األمثلةةة يف املمار ةةةة ذات   ( 4) 
رول. وه ةذا، يف  التلة لالتىلاقيات ال  اعتمدت يف نااق جملس أو 

ىل اإلعةةة انت العديةةةدة التةةةادرة بشةةةأن  إرةةةارة مةةةن االحتةةةاد الرو ةةة  إ 
مةةةن جانةةةب    1995االتىلاقيةةةة اإلطاريةةةة حلمايةةةة األقليةةةات القوميةةةة لعةةةام  

 الدول األطراف األ رى لتحديد معه  األقلية القومية“، أعلن أنه 

لتحىلظةةةات حيةةةق أل  جهةةة هدولةةةةا  أن تةةدرو بتةةةىلة انىلراديةةة يف ا يعتةةرب أنةةه ال
تتةةةةديقها علةةةةى االتىلاقيةةةةة اإلطاريةةةةةة  أواإلعةةةة انت التةةةةادرة عنةةةةد توقيعهةةةةا  أو

__________ 
  (1377 ) 6, chap. XXI.Ibid.. لتةةلة مةةن إعةة ن مالاةةة ويةةنز اجلةةزء ذو ا

علةةى أهنمةةا تعنيةةان أنةةه يف  83و 74علةى اآليت   تىلسةةر ح ومةةة مالاةةة املةادتني 
االقتتةةةادية ا التةةةة اتىلاقةةةات بشةةةأن تعيةةةني حةةةدود املناقةةةة حةةةال عةةةدم وجةةةود 

غأوةةةةةةةةا مةةةةةةةةن املنةةةةةةةةاطق البحريةةةةةةةةة، فإنةةةةةةةةه للولةةةةةةةةول إىل  اجلةةةةةةةةرف القةةةةةةةةار  أو أو
أ  ا ط الةذ  ت ةون  منتف، جيب أن ت ون احلدود ه   ط الو ط،  حل

كةةةةةةل نقاةةةةةةة مةةةةةةن نقاطةةةةةةه علةةةةةةى مسةةةةةةافة متسةةةةةةاوية مةةةةةةن أقةةةةةةرب نقةةةةةةاط  اةةةةةةوط 
ول األ ةرى ال  يقاس انا قا  منهةا عةرض امليةاه اإلقليميةة ملالاةة وللةد األ اس

 (..ibidاملشاهبة هلا“ )
  (1378 ) Ibid.. 

ي ةةون واردا  يف  حلمايةةة األقليةةات القوميةةة تعريىلةةا  ملتةةالح  األقليةةة القوميةةة“ ال
االتىلاقيةةة اإلطاريةةة. ويةةرى االحتةةاد الرو ةة  أن احملةةاوالت الراميةةة إىل أن ُيسةةتبعد 

رةةخاص الةةذين يقيمةةون بشةة ل دائةةم يف إقلةةيم مةةن ناةةاق االتىلاقيةةة اإلطاريةةة األ
ل األطةةراف يف االتىلاقيةةة اإلطاريةةة والةةذين حرمةةوا تعسةةىلا  مةةن اجلنسةةية الةة   الةةدو 

كانوا يتمتعون هبا  ابقا  ه  حماوالت تتنا  ما الغرض مةن االتىلاقيةة اإلطاريةة 
 .(1379)حلماية األقليات القومية

بةةةةه  وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك، فةةةةإن مثةةةةال اإلعةةةة ن الةةةةذ  ردت (5)
يتعلةةةةةق  يبةةةةةني، فيمةةةةةا (1380)للهنةةةةدإيااليةةةةا علةةةةةى اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةأ  

لملمار ة العملية، أن الدول ال  يتدر عنهةا رد فعةل  ةل  بشةأن 
منظمةةة دوليةةة أ ةةرى كثةةةأا   إعةة ن تىلسةةأ  لةةاغته دولةةة أ ةةرى أو

تقرتح يف الوقت نىلسه تىلسأا  آ ر تعتربه تىلسأا   ألح“. وقةد  ما
يف  هةةذه املمار ةةة املتمثلةةة يف الةةرفز  البنةةَّاء“اتبعةةت إيااليةةا أيضةةا  

إع هنا الذ  ردت به على اإلع انت التىلسأية ال  ألدرهتا عدة 
يتعلةةةةةةق لتىلاقيةةةةةةة لزل بشةةةةةةأن الةةةةةةتح م يف نقةةةةةةل  دول أ ةةةةةةرى فيمةةةةةةا

 النىلاايت ا ارة والتخلز منها عرب احلدود 
الةةةةةة  إن ح ومةةةةةة إيااليةةةةةةا، يف إعراهبةةةةةا عةةةةةةن اعرتاضةةةةةها علةةةةةةى اإلعةةةةة انت  

وأوروغةةةةوا  وفنةةةةزوي  وكولومبيةةةةا  ألةةةةدرهتا، عنةةةةد التوقيةةةةا، ح ومةةةةات إكةةةةوادور
وامل سةةيك، واإلعةة انت األ ةةرى ذات املضةةمون املشةةابه الةة  مي ةةن أن تتةةدر 
يف املسةةتقبل، تةةرى أنةةه لةةيس يف هةةذه االتىلاقيةةة أ  ح ةةم ينبغةة  أن يىلسةةر علةةى 

. وللتايل، فإن الدولة أنه حيد من حقوق امل حة املعرتف هبا يف القانون الدويل
لحلتةول علةى إذن منهةا  تقدمي إ اار أل  دولة أ ةرى أوالارف غأ ملزمة ب

جملةةةرد عبةةةور  ةةةىلينة ترفةةةا علمهةةةا وحتمةةةل رةةةحنة مةةةن النىلةةةاايت ا اةةةرة يف البحةةةر 
 .(1381)ممار تها حرية امل حة يف املناقة االقتتادية ا التة اإلقليم  أو

 مشةةاهبا   انتةةا قةةد ألةةدرت إعةة ان  تىلسةةأاي  أمةةا أملانيةةا و ةةنغافورة اللتةةان ك 
لإلعة ن التىلسةةأ  الةةذ  ألةةدرته إيااليةةا، فقةةد التزمتةةا التةةمت جتةةاه  
اإلع انت ال  تىلسر اتىلاقية لزل تىلسأا  اتلىلا ، دون أن تراي أن من  

 . ( 1382) الضرور  إلدار رد فعل مماثل لرد فعل احل ومة اإلياالية 

ر ةة أيضةا  علةى ردود فعةل ومن جهة أ رى، ارتملت املما (6)
األوىل، أهنةةةا تشةةة ل رفضةةةا  واضةةةحا . فىلةةة  بعةةةز دو، للوهلةةةة يبةةة  ال

احلاالت، بدت الدول وكأهنا تقبل التىلسأ املقرتح بشرط أن ي ةون 
. ومةةةن  ةةةةأ األمثلةةةةة علةةةةى ذلةةةةك (1383)متوافقةةةا  مةةةةا تىلسةةةةأ ت ميلةةةة 

__________ 
  (1379 ) ; Council of 297, p. 2152, vol. Treaty SeriesUnited Nations, 

Europe, European Treaty Series, No. 157 (available from http://con- 

ventions.coe.int). 
 ( أع ه.3الىلقرة )انظر  ( 1380)  
  (1381 ) (footnote 37 above), Multilateral Treaties … 

chap. XXVII.3. 
 9-9-2التةةةوجيه   فيمةةةا يتعلةةةق مبسةةةألة  السةةة وت“، انظةةةر املبةةةدأ ( 1382)  

 والتعليق عليه.
هةةةةذه املمار ةةةةةة تتىلةةةةةق مةةةةةا املمار ةةةةة املشةةةةةروحة أعةةةةة ه واملتمثلةةةةةة يف  ( 1383)  

( مةةن التعليةةق علةةى 5( إىل )3الىلقةةرات مةةن )املشةةروطة )انظةةر  املوافقةةة اجلزئيةةة أو
 (.1-9-2املبدأ التوجيه  

http://conventions.coe.int/
http://conventions.coe.int/


   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 230
 

 

 موافقتهةا علةى اإلعة نأملانيةا وتركيةا والنمسةا  الشروط ال  رهنةت هبةا 
ىلاقيةةةة األوروبيةةةة املتعلقةةةة ه بولنةةةدا بشةةةأن االتالتىلسةةةأ  الةةةذ  ألةةةدرت

. (1384)1957كةةةانون األول/ديسةةةمرب   13بتسةةةليم املالةةةوبني، املؤر ةةةة 
 فقد اعتربت أملانيا أن

معاملة األرةخاص املمنةوحني لةىلة ال جئةني يف بولنةدا معاملةة املةواطنني البولنةديني،  
مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة،    6)أ( مةةةةةن املةةةةةادة  1ىلقةةةةةرة  حسةةةةةبما ورد يف إعةةةةة ن بولنةةةةةدا املتعلةةةةةق لل 

تسةةتبعد تسةةليم هةةؤالء   بشةةرط أال  تتوافةةق مةةا موضةةوع االتىلاقيةةة والغةةرض منهةةا، إال  ال 
 . ( 1385) األرخاص إىل دولة غأ الدولة ال  ُمنحوا لىلة ال جئني فيما يتتل هبا 

يتعلةةةةةق  وكةةةةةان رد فعةةةةةل العديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةدول متشةةةةةاهبا  فيمةةةةةا (7)
تىلاقية الدوليةة ر لدى التتديق على االلإلع ن الذ  ألدرته مت

. فقةةد اعتةةربت (1386)1997لقمةةا اهلجمةةات اإلرهابيةةة للقنابةةل لعةةام 
احل ومةةة األملانيةةة أن إعةة ن مجهوريةةة متةةر العربيةةة  يهةةدف ه...  

يسةةةةتبعد ولةةةةىله أبنةةةةه  ممةةةةا - إىل تو ةةةةيا ناةةةةاق تابيةةةةق االتىلاقيةةةةة“
 وأعلنت أهنا - (1387) حتىلظ“

إلةةةدار مثةةةل هةةةذا اإلعةةة ن  هوريةةةة متةةةر العربيةةةةحيةةةق حل ومةةةة مج تعتةةةرب أنةةةه ال
يتعلةق بقواهتةا املسةلحة، وتىلسةر هةذا اإلعة ن علةى أنةه  فيمةا بتورة انىلراديةة إال

للنسةةبة للقةةوات املسةةلحة جلمهوريةةة متةةر العربيةةة.  يرتتةةب عليةةه أثةةر ملةةزم إال ال
وز جية  وترى ح ومة مجهورية أملانيا االحتادية أن مثل هةذا اإلعة ن االنىلةراد  ال

قةةةةةةوات املسةةةةةلحة للةةةةةدول األطةةةةةةراف األ ةةةةةرى دون موافقتهةةةةةةا أن يابةةةةةق علةةةةةى ال
توافةق علةى  الترحية. وعليه، فإن ح ومة مجهورية أملانيةا االحتاديةة تعلةن أهنةا ال

يتعلةةق بقةةوات مسةةلحة أ ةةرى غةةأ  تىلسةةأ إعةة ن متةةر علةةى ذلةةك النحةةو فيمةةا
 ةةةةز، أب  تعةةةةرتف، علةةةةى األ القةةةةوات املسةةةةلحة جلمهوريةةةةة متةةةةر العربيةةةةة، وال

 .(1388)تىلاقية على القوات املسلحة جلمهورية أملانيا االحتاديةاناباق ل 

__________ 
   تعلةةةن مجهوريةةةة بولنةةةدا، 1993حزيران/يونيةةةه  15اإلعةةة ن املةةةؤر   ( 1384)  
، أهنةةا لةةن تقةةوم يف أ  حةةال مةةن األحةةوال بتسةةليم 6)أ( مةةن املةةادة 1فقةا  للىلقةةرة و 

)ب( 1مواطنيهةةا. وتعلةةن مجهوريةةة بولنةةدا، ألغةةراض هةةذه االتىلاقيةةة ووفقةةا  للىلقةةرة 
بولنةدا  ةةيعاملون  ، أن األرةخاص الةذين ُمنحةةوا لةىلة ال جئةني يف6مةن املةادة 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1862معاملةة املةواطنني البولنةديني“  

p. 474; Council of Europe, European Treaty Series, No. 24 (available 

from http://conventions.coe.int). 
  (1385 ) ; Council of 476, p. 1862, vol. SeriesTreaty United Nations, 

Europe, European Treaty Series, No. 24 . انظةر أيضةةا  رد الىلعةل املاةةابق
 Treatyالتادر عن النمسا بشأن اإلع انت التىلسةأية الة  ألةدرهتا رومانيةا )

Series, vol. 2045, pp. 198–202; European Treaty Series, No. 24.) 
لةةةةين  الةةةةتحىلظ“ املتةةةةر  علةةةةى النحةةةةو التةةةةايل   تعلةةةةن ح ومةةةةة  ( 1386)  

مةةن االتىلاقيةةة  19مةةن املةةادة  2الىلقةةرة  لعربيةةة أهنةةا تلتةةزم أبح ةةاممجهوريةةة متةةر ا
ال تنتهةةةك القةةةوات املسةةةلحة لدولةةةة مةةةن الةةةدول، يف أدائهةةةا ملهامهةةةا،  بقةةةدر مةةةا

 Multilateral Treaties … (footnote 37قواعةد ومبةادئ القةانون الةدويل“  

above), chap. XVIII.9. 
 .5-1على املبدأ التوجيه   ( من التعليق10( و)9انظر الىلقرتني ) ( 1387)  
  (1388 ) 9(footnote 37 above), chap. XVIII.… Treaties Multilateral  .

انظةةةةر أيضةةةةا  اإلعةةةة انت املشةةةةاهبة الةةةة  ألةةةةدرهتا الةةةةوالايت املتحةةةةدة األمري يةةةةة 

املتعلةةةق لالتىلاقيةةةة الدوليةةةة  1978ويف إطةةةار بروتوكةةةول عةةةام  (8)
، لةةدرت )اتىلاقيةةة مةةاربول( 1973ملنةا التلةةول النةةاجم عةةن السةىلن، 

فيمةةا خيةةز إعةة ن كنةةدا بشةةأن ميةةاه مناقةةة القاةةب الشةةمايل ردود 
علنةةةةت إ ةةةةبانيا وأملانيةةةةا وإيااليةةةةا . فقةةةةد أ(1389)أيضةةةةا   فعةةةةل مشةةةةروطة

والربتغةةةةةةال وفرنسةةةةةةا واململ ةةةةةةة املتحةةةةةةدة لربياانيةةةةةةا العظمةةةةةةى وأيرلنةةةةةةدا 
 الشمالية وهولندا واليوانن أهنا

ه...  حتةةيط علمةةا  هبةةذا اإلعةة ن الةةذ  قدمتةةه كنةةدا، وتةةرى أنةةه ينبغةة  أن يىلهةةم 
املتحةدة لقةانون األمم  من اتىلاقية 236و 234و 57على حنو يتمارى ما املواد 

مةةةن  234البحةةار. وعلةةى وجةةه ا تةةوص، تشةةأ احل ومةةة ه...  إىل أن املةةادة 
مناقةةة مماثلةةةة  تلةةك االتىلاقيةةة تنابةةق يف حةةدود املناقةةةة االقتتةةادية ا التةةة أو

مةةن االتىلاقيةةة وأن القةةوانني واللةةوائح الةة  تشةةأ  57تعةةنيَّ حةةدودها وفقةةا  للمةةادة 
امل حةةة ومحايةةة البيئةةة البحريةةة ولةةوهنا املراعةةاة  تراعةة   جيةةب أن  234إليهةةا املةةادة 

 .(1390)الواجبة، وذلك لال تناد إىل أفضل املعارف العلمية املتوفرة

وخيتلةةةف اإلعةةةة ن الةةةذ  ألةةةةدرته اجلمهوريةةةة التشةةةةي ية ردا   (9)
بشةأن اجلةزء  (1391)على اإلع ن التىلسأ  جلمهوريةة أملانيةا االحتاديةة

ا ت فا  طىليىلا ، من  حدة لقانون البحاراملت العارر من اتىلاقية األمم
إذا كةةان ميثةةل معارضةةة للتىلسةةأ الةةذ   حيةةث إنةةه يتةةعب حتديةةد مةةا

 إعادة ت ييف لإلع ن تعتربه حتىلظا   قدمته أملانيا أم

تترح ح ومة اجلمهورية التشي ية، بعد أن نظرت يف اإلع ن الةذ  قدمتةه   
بشةأن تىلسةأ أح ةام    1994كتةوبر  ول/أ تشةرين األ  14مجهورية أملانيا االحتادية يف 

اجلةةةةزء العارةةةةةر مةةةةةن هاالتىلاقيةةةةةة املةةةةةذكورة  الةةةة  تتنةةةةةاول حةةةةةق ولةةةةةول الةةةةةدول غةةةةةأ  
السةةةاحلية إىل البحةةةر ومنةةةه وحريةةةة املةةةرور العةةةابر، أبن اإلعةةة ن هالسةةةالف الةةةذكر   

ر، فيمةةا خيةةز اجلمهوريةةة   الةةذ  قدمتةةه مجهوريةةة أملانيةةا االحتاديةةة ال  مي ةةن أن يىلسةةَّ
 . ( 1392) ا  االىلا  ألح ام اجلزء العارر من االتىلاقية تىلسأ   التشي ية، 

 
(ibid.( وهولنةةدا )ibid. واململ ةةة املتحةةدة لربياانيةةا العظمةةى وأيرلنةةدا الشةةمالية )
(ibid.( وكندا )ibid..) 
 ,Status of Multilateral IMOل ط ع على نز إع ن كندا، انظةر    ( 1389)  

Conventions and Instruments … (footnote 693 above), p. 106. 
  (1390 ) Ibid.. 
يتعلةةق بتنظةةيم حريةةة   يلةة  اجلةةزء املعةةين مةةن اإلعةة ن األملةةان   فيمةةا  فيمةةا  ( 1391)  

لساحلية، جيب أال خيةل املةرور عةرب أراضة   منها الدول غأ ا  املرور العابر ال  تستىليد 
ختةةةةل   ، ال 125مةةةةن املةةةةادة    3دول املةةةةرور العةةةةابر بسةةةةيادة هةةةةذه الةةةةدول. ووفقةةةةا  للىلقةةةةرة  

اجلةةةزء العارةةةر أب  رةةة ل مةةةن األرةةة ال  احلقةةةوق والتسةةةهي ت املنتةةةوص عليهةةةا يف  
ة  بسةةةيادة دول املةةةرور العةةةابر ومتةةةاحلها املشةةةروعة. وينبغةةة  لدولةةةة املةةةرور العةةةابر والدولةةة 
غةةأ السةةاحلية املعنيتةةني أن تتىلقةةا يف كةةل حالةةة مةةن احلةةاالت علةةى املضةةمون الةةدقيق  
أن  الذ  تناو  عليه حرية املرور العابر. ويف حالة عدم وجود مثةل هةذا االتىلةاق بشة 

رةةةةروط وطرائةةةةق ممار ةةةةة احلةةةةق يف املةةةةرور العةةةةابر لألرةةةةخاص والبضةةةةائا عةةةةرب أراضةةةة   
ق  ي ةةةون تنظيمةةةه  اضةةةعا  بتةةةىلة حتةةةرية  مجهوريةةةة أملانيةةةا االحتاديةةةةه، فةةةإن هةةةذا احلةةة 

يتعلةق بو ةائط و ةبل النقةل وا ةتخدام البةه التحتيةة   للقانون الوطين، وال  يما فيمةا 
 . Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XXI.6حلركة السأ“   

  (1392 ) Ibid.. 

http://conventions.coe.int/
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وال تشةةة ل حةةةاالت  القبةةةول املشةةةروط“ هةةةذه  موافقةةةة“  (10)
، وجيةةةةب أن تعتةةةةرب مبثابةةةةة رد فعةةةةل 1-9-2مبىلهةةةةوم املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

يوافةةق ألةةحاب هةةذه اإلعةة انت علةةى   ةةل . فىلةة  واقةةا األمةةر، ال
يعتةربون أنةه الوحيةد الةذ  التىلسأ املقرتح، بل يقدمون تىلسأا  آ ةر 

 يتمارى ما املعاهدة.

وتبةةني هةةذه األمثلةةة مجيعةةا  أن رد الىلعةةل السةةل  علةةى إعةة ن  (11)
تىلسةةأ  مي ةةن أن يتخةةذ أرةة اال  متنوعةةة  فةةيم ن أن ي ةةون رفضةةا   

اقرتاحا  مضادا  بشأن تىلسةأ  كام   للتىلسأ املتاغ يف اإلع ن، أو
حماولةةة للحةةد مةةن ناةةاق  واحل ةةم )أو األح ةةام( موضةةا ا ةة ف، أ

كةةةةةةل  اإلعةةةةةة ن األويل الةةةةةةذ  يتةةةةةةبح بةةةةةةدوره موضةةةةةةا تىلسةةةةةةأ. ويف
املنظمةةات الدوليةةة الةة  يتةةدر عنهةةا رد  احلةةاالت، هتةةدف الةةدول أو

آاثره  احلةةةةةةد مةةةةةن  ةةةةةةراين اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةةأ  أو فعةةةةةل إىل منةةةةةا أو
هةةذا التةةدد،  تىلسةةأها. ويف تابيقهةةا أو القانونيةةة علةةى املعاهةةدة أو

رد الىلعةةةل السةةةةل ، إىل حةةةد مةةةا، لالعرتاضةةةات علةةةةى  مي ةةةن تشةةةبيه
جيةوز  التحىلظات، ل ن دون أن ت ون له اآلاثر نىلسةها. وعليةه، ال

منظمةةةة دوليةةةة أن تعةةةارض بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة بينهةةةا وبةةةني  لدولةةة أو
توافةةق علةةى التىلسةةأ الةةذ   مقةةدم اإلعةة ن التىلسةةأ  بجةةة أهنةةا ال

تعتةةرب رد   ةةلبيا  رد فعةةل  يناةةو  عليةةه اإلعةة ن. فاجلهةةة الةة  تتةةدر
الىلعةةةةةل هةةةةةذا مبثابةةةةةة إجةةةةةراء وقةةةةةائ  واحتجةةةةةاو علةةةةةى إر ةةةةةاء تىلسةةةةةأ 
للمعاهةةةدة مي ةةةن أن ت ةةةون لةةةه حجيةةةة جتاههةةةا، وتةةةود بةةةه  تسةةةجيل 

 .(1393)عدم موافقتها“ ألهنا تعترب التىلسأ املعين غأ منا ب
وعليةةه، فةةإن اللجنةةة، مثلمةةا فضةةلت كلمةةة  املوافقةةة“ علةةى   ( 12) 

رارة إىل ردود الىلعل اإلجيابية على اإلعة انت إلكلمة  القبول“ ل
لإلرةةةارة  (1395)، قةةةررت ا ةةةتخدام كلمةةةة  املعارضةةةة“(1394)التىلسةةةأية

إىل ردود الىلعةةل السةةلبية، مىلضةةلة  إايهةةا علةةى كلمةةة  االعةةةرتاض“، 
وإن كانةةةةةةةت هةةةةةةةةذه األ ةةةةةةةةأة ُتسةةةةةةةةتخدم أحيةةةةةةةةاان  يف املمار ةةةةةةةةة ذات 

 .(1396)التلة
__________ 

.d, Oxfor ,Treaties of Law The McNair, Aانظر يف هذا التدد    ( 1393)  

Clarendon, 1961, pp. 430–431. 
 .1-9-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1394)  
) املعارضةةة“(، وفقةةا  هلةةذا الىلهةةم،  ”opposition“إن تعريةةف كلمةةة  ( 1395)  

) االحتجاو“( الوارد يف قاموس  protestationˮ“ربيه جدا  بتعريف متالح 
Dictionnaire de droit international publicز    عمةةل يعةةرب بةةه رةةخ

عةةةدة أرةةةخاص مةةةن أرةةةخاص القةةةانون الةةةدويل عةةةن إرادهتةةةم عةةةدم  االعةةةرتاف  أو
 Salmon (ed.)ماالباتةةه“( ) ته أوتتةةرفا حجيةةة أعمةةال الغةةأ أو بتةةحة أو

(footnote 1013 above), p. 907). 
انظر، على  بيل املثال، رد فعل إيااليا على اإلع انت التىلسةأية  ( 1396)  

كولومبيةةةا وامل سةةةيك فيمةةةا يتعلةةةق لتىلاقيةةةة لزل إلكةةةوادور وأوروغةةةوا  وفنةةةزوي  و 
دود )انظةةةر  بشةةأن الةةةتح م يف نقةةةل النىلةةةاايت ا اةةةرة والةةتخلز منهةةةا عةةةرب احلةةة 

Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XXVII.3 .)  كةذلك
 جل األمني العام يف فئة  االعرتاضات“ رد فعل كندا علةى اإلعة ن التىلسةأ   

 (.ibid., chap. XXI.4) انيا االحتادية بشأن اتىلاقية اجلرف القار  جلمهورية أمل 

املعارضةةةات  لةةةف  ب لو ألنسةةة التعبةةةأ ا وتسةةةاءلت اللجنةةةة عةةةن   ( 13) 
مقرتحةةا  خيتلةةف عةةن التىلسةةأ املقةةدم يف اإلعةة ن  تتضةةمن تىلسةةأا   الةة   

“ و اةالف“،   التىلسأ  األول. وا تبعدت اللجنةة كلمة   متنةاف 
وأ ةةةذت ب لمةةةة  بةةةديل“ تىلةةةاداي  حلتةةةر تعريةةةف معارضةةةة اإلعةةة ن  

 التىلسأ  يف حدود ضيقة. 
، فةةإن التعريةةف ان الثةة   ويف إطةةار التقيةةد الشةةديد مبوضةةوع اجلةةزء  (14)

املعتمةةةد يتجنةةةب أيةةةة إرةةةارة إىل اآلاثر الةةة  قةةةد ترتتةةةب  ةةةواء  علةةةى 
على ردود الىلعل عليهةا. ف ةل منهمةا  اإلع انت التىلسأية ذاهتا أو

 .(1397)ترد بشأنه مبادئ توجيهية يف اجلزء الرابا من دليل املمار ة
ة وارأتت اللجنةةة أيضةةا ،   فةةا  للةةنهج الةةذ  اتوبةةا يف لةةياغ (15)

املتعلةق بتعريةف االعرتاضةات، أن مةن غةأ  1-6-2املبدأ التةوجيه  
املستتةةةةوب أن يشةةةةار يف تعريةةةةف املعارضةةةةات املتعلقةةةةة لإلعةةةة انت 

اعتُةرب أن إرةارة   التىلسأية إىل نية اجلهةة التةادر عنهةا رد الىلعةل، إذ
 طابعا  ذاتيا  إىل حد مىلرط.كهذه  تضىل  على األمر 

 التف رييإ اةة تكييف اإل الن  2-9-3
تعةةةةة” لإ ةةةةةاةة تكييةةةةةفال اإل ةةةةةالن التف ةةةةةريي إ ةةةةةالانا  -1 

منظاةة ةوليةة وةاا  لةى إ ةالن تف ةريي  انفراةايا تصدوه ةولةة او
منظاةةةة ةوليةةةة اخةةةرى،  متعلةةةق ذعاهةةةدة  ةةةاغته ةولةةةة اخةةةرى او

معاملة اإل الن التف ريي   املنظاة األوىل إىل وترم  يه الدولة او
 يو فه حتفظاا.

ة الدوليةةةة الةةة  تعتةةةزم معاملةةةة املنظاةةة  لةةةة اوينب ةةة  للدو  -2 
إ ةةةةالن تف ةةةةريي يو ةةةةفه حتفظةةةةاا ان تضةةةةع يف ا تباوهةةةةا املبةةةةاةئ 

 .3-3-1إىل  3-1التوجيهية مر 
 التعليق 

مةةةةا أن إعةةةةادة ت ييةةةةف اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ  ليولةةةةف أبنةةةةه  (1)
حتىلظ تشبه، من جوانب معينة، معارضةة التىلسةأ األول، فةإن هةذه 

مةةةةةن مظةةةةةاهر وجةةةةةود تبةةةةةاين يف اآلراء العمليةةةةةة هةةةةة  مظهةةةةةر  ةةةةةاص 
ز هلةةا مبةةدأ تةةوجيه  مسةةتقل ي ىلةة   مبةةا يشةة ل  . وهةةو مةةاألن خيتةةَّ

 .3-9-2موضوع املبدأ التوجيه  
ريةةةف كةةةل مةةةن التحىلظةةةات واإلعةةة انت  وكمةةةا يتضةةةح مةةةن تع  ( 2) 

ليغة اإلع ن االنىلراد  ال  تضعها اجلهة   التىلسأية، فإن تسمية أو 
لةلة    إع ن تىلسةأ “ أمةر ال  أو املتدرة له فتتىله أبنه  حتىلظ“  
، حةى وإن كةان مةن املم ةن  ( 1398) له بت ييف هذا اإلع ن االنىلراد  

__________ 
)توضةةةيح أح ةةةام  1-7-4انظةةةر، بتةةةىلة  الةةةة، املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 1397)  

 املعاهدة بوا اة إع ن تىلسأ (.
 2-1)تعريةةف التحىلظةةات( و 1-1انظةةر أيضةةا  املبةةدأين التةةوجيهيني  ( 1398)  

 )تعريف اإلع انت التىلسأية(.
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. ويُسةتدل علةى هةذا املبةدأ  ( 1399) أن تُعترب مؤررا  على قدر مةن األويةة 
تسةميته“ الةواردة يف املبةدأ التةوجيه    من عبةارة  أاي  كانةت لةيغته أو 

 من اتىلاقي  فيينا(.   2 )د( من املادة 1)واملأ وذة عن الىلقرة    1-1

وعلةةةةةةى لةةةةةةعيد املمار ةةةةةةة، حيةةةةةةدل يف كثةةةةةةأ مةةةةةةن األحيةةةةةةان  (3)
انىلراديةةةةة تقةةةةدمها تةةةةرتدد الةةةةدول املعنيةةةةة يف الةةةةرد علةةةةى إعةةةة انت  أال

اجلهةةات املتةةدرة هلةةا علةةى أهنةةا إعةة انت تىلسةةأية، فتعتربهةةا لةةراحة 
. وردود الىلعةةل هةةذه، وهةة  ردود مةةن املنا ةةب (1400)مبثابةةة حتىلظةةات
ة ت ييف“ ب م الغرض منها، ختتلف بتورة جلية تسميتها  إعاد

تتعلةةةةةق )للضةةةةةرورة(  قةةةةةة واملعارضةةةةةة مةةةةةن حيةةةةةث كوهنةةةةةا العةةةةةن املواف
ن االنىلةةةةراد  املعةةةةين، بةةةةل للشةةةة ل الةةةةذ  يتخةةةةذه مبضةةةةمون اإلعةةةة 

 والنظام القانون املنابق عليه.
ومثةة عةدد كبةةأ مةن األمثلةةة علةى تلةك الظةةاهرة نسةوق منهةةا  (4)
 يل   ما
لى اإلع ن التىلسأ  التادر عةن اجلزائةر ل هولندا عرد فع )أ( 

مةةةةةن العهةةةةةد الةةةةةدويل ا ةةةةةاص  13مةةةةةن املةةةةةادة  4و 3بشةةةةةأن الىلقةةةةةرتني 
   1966 القتتادية واالجتماعية والثقافية لعاملحلقوق ا

مةن    4و   3ترى ح ومة ممل ة هولندا أن اإلع ن التىلسأ  املتعلق للىلقرتني   
الجتماعيةةةة والثقافيةةةة  لحلقةةةوق االقتتةةةادية وا   مةةةن العهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص   13 املةةةادة 

ن  جيةةب أن يُعتةةرب حتىلظةةا  علةةةى العهةةد. وإنةةه ليتبةةني مةةةن نةةز هةةذا العهةةد وترخيةةةه أ 
يتنةةا     13 مةةن املةةادة   4و   3الةةتحىلظ التةةادر عةةن ح ومةةة اجلزائةةر بشةةأن الىلقةةرتني  

ما موضوع العهد والغرض منه. وبناء  على ذلك، تعترب ح ومة ممل ة هولنةدا أن  
 .  ( 1401) ا التحىلظ غأ مقبول وتبد  اعرتاضها عليه رمسيا  هذ 

ردود فعةةةل ال ثةةةأ مةةةن الةةةدول علةةةى اإلعةةة ن التةةةادر عةةةن  )ب( 
، وقةةةد  لتةةةت 1966 بشةةةأن العهةةةد نىلسةةةه املةةةربم يف عةةةام لكسةةةتان

 اآليت   هذه الدول بعد اال تىلاضة يف املسوغات إىل
 مبثابةةةة حتىلظةةةات وللتةةةايل، تعتةةةرب ح ومةةةة ه...  اإلعةةة انت املةةةذكورة آنىلةةةا   

 تتنا  ما موضوع العهد والغرض منه.

املةةةةةذكورة أعةةةةة ه وبنةةةةةاء  عليةةةةةه، تعةةةةةرتض ح ومةةةةةة ه...  علةةةةةى التحىلظةةةةةات  
التادرة عن ح ومة مجهورية لكستان اإل  مية بشةأن العهةد الةدويل ا ةاص 

مينةةا بةةدء نىلةةاذ  لحلقةةوق االقتتةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة. وهةةذا االعةةرتاض ال
 .(1402)بني مجهورية أملانيا االحتادية ومجهورية لكستان اإل  ميةالعهد 

__________ 
)التةيغة والتسةمية(  2-3-1لتدد، ينز املبدأ التوجيه  يف هذا ا ( 1399)  

التسةمية الة  تعاةى لإلعة ن االنىلةراد  مؤرةرا   يل    توفر التيغة أو على ما
 لألثر القانون املقتود“.

ال ترتدد احملاكم وهيئات رلةد املعاهةدات، هة  األ ةرى، يف إعةادة  ( 1400)  
( من 7( إىل )5ات من )ت ييف إع ن تىلسأ  وولىله أبنه حتىلظ )انظر الىلقر 

 (.2-3-1ى املبدأ التوجيه  التعليق عل
  (1401 ) 3(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties …   .
( واعةةرتاض  .ibidأيضةةا  اعةةرتاض الربتغةةال علةةى اإلعةة ن التةةادر عةةن اجلزائةةر )  انظةةر 

 (. .ibidهولندا على اإلع ن التادر عن ال ويت ) 
  (1402 ) Ibid.ضةةةةةةا  االعرتاضةةةةةةات الةةةةةة   ةةةةةةجلتها إ ةةةةةةبا. انظةةةةةةر أي( نياibid. )

( والتىليةةةةةةا .ibid( وفنلنةةةةةدا ).ibid) ( وفرنسةةةةةةا.ibid( والسةةةةةويد ).ibidوالةةةةةدامنرك )

اإلعةةة ن التةةةادر عةةةن  ردود فعةةةل ال ثةةةأ مةةةن الةةةدول علةةةى )و( 
  1982الىللبني بشأن اتىلاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

تةةةةرى ه...  أن اإلعةةةة ن الةةةةذ  لةةةةدر عةةةةن ح ومةةةةة الىللبةةةةني عنةةةةد توقيةةةةا  
نون البحةةار والةةذ  أكدتةةه فيمةةا بعةةد لةةدى التتةةديق اتىلاقيةةة األمةةم املتحةةدة لقةةا

قيةةةةةة املةةةةةذكورة علةةةةةى االتىلا علةةةةةى تلةةةةةك االتىلاقيةةةةةة يتضةةةةةمن يف جةةةةةوهره حتىلظةةةةةات
 . (1403)من االتىلاقية 309يتعارض ما أح ام املادة  وا تثناءات منها، وهو ما

 إعادة الت ييف ال  لاغتها امل سيك، حيث اعتربت أن  )د( 
  الةذ  قدمتةه ح ومةة  راحة ب ونةه إعة ان  تىلسةأاي  اإلع ن الثالةث هاملولةوف لة 

راديةة مةن جانبهةا للتةذرع بسةبب  الوالايت املتحدة األمري ية ه...  يعةد حماولةة انىل 
تةةنز عليةةه االتىلاقيةةة هاتىلاقيةةة األمةةم املتحةةدة مل افحةةة االجتةةار غةةأ املشةةروع يف   ال 

اعدة القانونيةةةة    لتربيةةةر رفةةز تقةةةدمي املسةة 1988املخةةدرات واملةةؤثرات العقليةةةة لعةةام  
 .  ( 1404) يتعارض ما الغرض من االتىلاقية  بها دولة ما، وهو ما ال  تال 

انيةةا علةةى إعةة ن أرةةارت فيةةه ح ومةةة تةةونس إىل رد فعةةل أمل )ه( 
 20تقةةةوم، يف إطةةةار تابيةةةق اتىلاقيةةةة حقةةةوق الاىلةةةل املؤر ةةةة  أهنةةةا لةةةن

تنظيمةة   ، لختةةاذ  أ  قةةرار تشةةريع  أو1989تشةةرين الثةةان/نوفمرب 
 ما الد تور التونس “  يتعارض 

تعترب مجهورية أملانيا االحتاديةة اإلعة ن األول مةن اإلعة انت التةادرة عةن  
اجلمهوريةةة التونسةةةية حتىلظةةا . فهةةةو يقيةةد تابيةةةق اجلملةةة األوىل هه ةةةذا وردت يف 

 .(1405)4النز  من املادة 

دولةةةةة إزاء اإلعةةةة ن التةةةةادر عةةةةن لكسةةةةتان  19ردود فعةةةةل  )و( 
هابيةةةةة للقنابةةةةل لعةةةةام وليةةةةة لقمةةةةا اهلجمةةةةات اإلر بشةةةةأن االتىلاقيةةةةة الد

، حيةةةةةةث أوضةةةةةةحت لكسةةةةةةتان أن  أاي  مةةةةةةن أح ةةةةةةام هةةةةةةذه 1997
يف ذلةةةةك ال ىلةةةةاح  ينابةةةةق علةةةةى أرةةةة ال ال ىلةةةةاح، مبةةةةا االتىلاقيةةةةة ال

املسلح، الرامية إىل إعمال حق تقرير املتأ يف مواجهة أ  احت ل 
  يارة أجنبية“   أو

مجهوريةةةة لكسةةةتان  لتةةةادر عةةةن ح ومةةةة  تعتةةةرب ح ومةةةة النمسةةةا أن اإلعةةة ن ا  
اإل ةةة مية يشةةة ل يف واقةةةا األمةةةر حتىلظةةةا  يرمةةة  إىل تضةةةييق ناةةةاق تابيةةةق االتىلاقيةةةة  

 . ( 1406) بتىلة انىلرادية، وهو بذلك يتنا  ما موضوع االتىلاقية والغرض منها 

رد فعةةل كةةةل مةةةن أملانيةةا وهولنةةةدا علةةةى اإلعةة ن الةةةذ  ألةةةدرته   )ز( 
م املرت بةة ضةد األرةخاص  قيةة منةا اجلةرائ ماليزاي لدى انضمامها إىل اتىلا 

 
(ibid.واململ ةة ) ( املتحةدة لربياانيةا العظمةى وأيرلنةدا الشةماليةibid. والنةرويج )
(ibid.( وهولندا )ibid..) 
املشةاهبة ر أيضةا  ردود الىلعةل ؛ وانظة .chap. XXI.ibid ,6بةي روس،  ( 1403)  

مضةةةةموهنا الةةةة  لةةةةدرت عةةةن االحتةةةةاد الرو ةةةة  وأ ةةةةرتاليا وأوكرانيةةةةا  يف نتةةةها أو
 (..ibidوبلغاراي )

  (1404 ) 19, chap. VI.Ibid.. 
  (1405 ) 11IV. , chap.Ibid.. 
  (1406 ) 9, chap. XVIII.Ibid. انظةةةةر ردود الىلعةةةةل املشةةةةاهبة يف نتةةةةها .
أملانيةةةةا وإيااليةةةةا أ ةةةةرتاليا وإ ةةةةرائيل و إ ةةةةبانيا و مضةةةةموهنا الةةةة  لةةةةدرت عةةةةن  أو

والةةدامنرك والسةةويد وفرنسةةا وفنلنةةدا وكنةةدا واململ ةةة املتحةةدة والنةةرويج ونيوزيلنةةدا 
(. وانظةةر كةةذلك رد فعةةل كةةل .ibidواهلنةةد وهولنةةدا والةةوالايت املتحةةدة واليةةالن )

 .(.ibidمن أملانيا وهولندا على اإلع ن االنىلراد  التادر عن ماليزاي )
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املتمتعةةةةةةةةةني بمايةةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةةة، مبةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةيهم املوظىلةةةةةةةةةون الدبلوما ةةةةةةةةةيون،  
مةن االتىلاقيةة    7، ومبوجبه خُتضا تابيةق املةادة  1973 عليها لعام  واملعاقبة 

 لتشريعاهتا الوطنية   

تةرى ح ومةة مجهوريةةة أملانيةا االحتاديةةة أن احل ومةة املاليزيةةة، جبعلهةا تىلسةةأ  
مةةن االتىلاقيةةة مرهةةونني بتشةةريعاهتا الوطنيةةة، تقةةدم حتىلظةةا  عامةةا   7ابيةةق املةةادة وت

غةأ حمةدَّد يسةةتحيل معةه أن يتبةةني بشة ل واضةح الاريقةةة الة  تنةةو  هبةا تعةةديل 
االلتزامةةات النارةةئة عةةن االتىلاقيةةة. وبنةةاء  علةةى ذلةةك، تعةةرتض ح ومةةة مجهوريةةة 

نةةةا  مةةةا موضةةةوع عتةةةرب حتىلظةةةا  يتأملانيةةا االحتاديةةةة علةةةى اإلعةةة ن املةةةذكور الةةةذ  يُ 
مينا هذا االعرتاض بدء نىلاذ االتىلاقية بني مجهورية  االتىلاقية والغرض منها. وال

 .(1407)أملانيا االحتادية وماليزاي

رد فعل السويد على اإلع ن التادر عن بنغ ديش الذ   )ح( 
مةةةةن اتىلاقيةةةةة احلقةةةةوق السيا ةةةةية للمةةةةرأة لعةةةةام  3جيعةةةةل تابيةةةةق املةةةةادة 

  لتىلاقها ما د تور بنغ ديش هوان  مر  1953
ويف هةةةذا التةةةدد، تةةةذّكر ح ومةةةة السةةةويد أبن التسةةةمية الةةة  تالةةةق علةةةةى  

تُعتةرب،  ال ينة من معاهةدة مةايعدل األثر القانون ألح ام مع إع ن يستبعد أو
إذا   هو را خ يف القانون الدويل التعاهد ، عةام   حامسةا  يف حتديةد مةا وفقا  ملا

ال. وبنةاء  علةى ذلةك، فةإن ح ومةة  ميثةل حتىلظةا  علةى املعاهةدة أمكان اإلع ن 
عةةةن السةةةويد تةةةرى، يف غيةةةاب أ  إيضةةةاحات أ ةةةرى، أن اإلعةةة انت التةةةادرة 

  جوهرها حتىلظات على االتىلاقية.ح ومة بنغ ديش تش ل يف

وت حظ ح ومة السويد أن اإلع ن املتعلق لملادة الثالثةة ذو طةابا عةام،  
أن بةةنغ ديش  ةةتابق هةةذه املةةادة وفقةةا  ألح ةةام د ةةتورها  حيةةث إنةةه يشةةأ إىل

ا اإلعة ن يثةةأ رة وكا  بشةةأن التةةزام ذات التةلة. وتةةرى ح ومةة السةةويد أن هةةذ
هةةةو  اقيةةةة والغةةةرض منهةةةا، وتةةةذّكر أبنةةةه ا ةةةتنادا  إىل مةةةابةةةنغ ديش مبوضةةةوع االتىل
جيوز لوغ حتىلظةات تتعةارض مةا موضةوع معاهةدة  را خ يف القانون الدويل ال

 .(1408)والغرض منها ما

ويُسةةتخلز مةةن هةةذه اجملموعةةة مةةن األمثلةةة أن إعةةادة الت ييةةف   (5)
تتمثةةةةةةل يف اعتبةةةةةةار أن اإلعةةةةةة ن االنىلةةةةةةراد  املقةةةةةةدم بولةةةةةةىله  إعةةةةةة ان   

للةةتحىلظ مةةةن آاثر   “ هةةو يف حقيقةةة األمةةر  حتىلةةةظ“ ب ةةل مةةا تىلسةةأاي  
قانونيةةةة. وعلةةةى ذلةةةك، فةةةإن املقتةةةود مةةةن إعةةةادة الت ييةةةف هةةةو حتديةةةد  

قانون الذ  يسةر  علةى اإلعة ن االنىلةراد  يف  ةياق الع قةة  النظام ال 
نظمةةة  امل  املنظمةةة املتةةدرة لإلعةة ن االنىلةةراد  والدولةةة أو  بةةني الدولةةة أو 

“. وكقاعدة عامة، فإن هةذه اإلعة انت الة  ت ةون  ال   تعيد ت ييىله 
تسةةةةةةتند بتةةةةةةىلة    ( 1409) يف معظةةةةةةم احلةةةةةةاالت إعةةةةةة انت معللةةةةةةة إب ةةةةةةهاب 

 . ( 1410) سأية مييز بني التحىلظات واإلع انت التىل أ ا ية إىل معايأ الت 
__________ 

  (1407 ) 7XVIII., chap. Ibid.. 
  (1408 ) 1XVI. chap. ,Ibid. انظةةةر أيضةةةا  اإلعةةة ن املاةةةابق التةةةادر عةةةن .

 (..ibidالنرويج )
ل طةةة ع علةةةى مثةةةال الفةةةت للنظةةةر بتةةةىلة  الةةةة، انظةةةر ردود الىلعةةةل   ( 1409)  

على اإلع ن التىلسأ  التادر عن لكستان بشأن العهةد الةدويل ا ةاص لحلقةوق  
 Multilateral  )ب( أعةةةةةة ه و 4ظةةةةةةر الىلقةةةةةةرة  والثقافيةةةةةةة، )ان االقتتةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة  

Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.3 .) 
 .3-3-1إىل  3-1انظر املبادئ التوجيهية من  ( 1410)  

مقرتحةةةات   وعمليةةةات إعةةةادة الت ييةةةف هةةة   حمةةةاوالت“ أو  (6)
ه إعةة ان  تىلسةةأاي   ترمةة  إىل تولةةيف اإلعةة ن االنىلةةراد  املقةةدم بولةةىل 

كةةتحىلظ وإىل إ ضةةاعه للوضةةا القةةانون السةةار  علةةى التحىلظةةةات.  
حةةةةد ذاهتةةةةا،    أنةةةةه جيةةةةب اإلرةةةةارة إىل أن  إعةةةةادة الت ييةةةةف“، يف  إال 
املعةين. وإن تبةاين اآلراء    تؤد  إىل حتديد وضا اإلع ن االنىلراد   ال 

ل  بتةةد   مي ةةن تسةةويته إال  املنظمةةات الدوليةةة املعنيةةة ال  بةةني الةةدول أو 
طةةرف اثلةةث نزيةةه لةةه لةة حية البةةت يف األمةةر. والعبةةارة األ ةةأة مةةن  

نظمةة  امل  ) وترمة  بةه الدولةة أو   3-9-2من املبةدأ التةوجيه     1الىلقرة 
ع ن التىلسأ  بولىله حتىلظا “( تر ة  بوضةوح  األوىل إىل معاملة اإل 

اجلهةةة املتةةدرة لإلعةة ن   يُلةةزم ال  الاةةابا الةةذايت هلةةذا املوقةةف، فهةةو ال 
 املعنية األ رى.  األطراف املتعاقدة أو  األول وال 

دئ إىل املبةةةا 3-9-2مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   2وتشةةةأ الىلقةةةرة  (7)
الةةةةة  تبةةةةةني معةةةةةايأ التمييةةةةةز بةةةةةني  3-3-1 إىل 3-1التوجيهيةةةةةة مةةةةةن 

 التحىلظات واإلع انت التىلسأية وأ لوب تابيقها.
ومةةةا أن الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةة املتعاقةةةةدة تتمتةةةةا بريةةةةة  (8)

إلدار ردود الىلعل على اإلع انت التىلسأية التةادرة عةن أطةراف 
يتضةح مةن  لية كمايف ر ل تو  2ولذلك ليغت الىلقرة  -أ رى 

 حةةةال عةةةدم اتباعهةةةا فهةةة  جتةةةازف يف -لمةةةة  ينبغةةة “ ا ةةةتخدام ك
املبادئ التوجيهية املذكورة، حيث ينبغ  أن يسرترةد هبةا أ  جهةاز 

 خيوَّل ل حية البت يف األمر فيما يتخذه من مواقف.
 إ اةة التكييف املعاوضة او احلق يف  وغ املوافقة او 2-9-4

لةةةة منظاةةةة متعاقةةةدة، وألي ةو  اوجيةةةوز ألي ةولةةةة متعاقةةةدة  
ان تصةبع طرفةاا يف املعاهةدة، ان تصةوغ  منظاة ةولية حيق هلا او

إ ةةاةَة تكييةةف فياةةا يتصةة   معاوضةةةا او يف اي وقةة  موافقةةةا او
 ن الن مر اإل الانت التف ريية.
 التعليق 

ا ةةةتنادا  إىل املبةةةدأ األ ا ةةة  املتمثةةةل يف توافةةةق اآلراء، فةةةإن  (1)
لةةةةدول واملنظمةةةةات تتمتةةةةا بةةةةه ا جيسةةةةد مةةةةا 4-9-2املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

ليةةةةة مةةةةن حريةةةةة وا ةةةةعة يف إلةةةةدار ردود الىلعةةةةل علةةةةى اإلعةةةة ن الدو 
تعتةرب أنةه يشة ل يف  تعارضةه أم  واء أكانت تقبلةه أم -التىلسأ  

 واقا األمر حتىلظا .
علةةق لآلجةةال، مي ةةن مةةن حيةةث املبةةدأ إلةةدار ردود  يت  وفيمةةا  (2)

  الىلعةةةةل علةةةةى اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية يف أ  وقةةةةت. ذلةةةةك أن التىلسةةةةأ 
حلتةةر ردود الىلعةةل    داعيةةا  يبةةدو أن مثةةة   بقيةةت، وال  يرافةةق املعاهةةدة مةةا 

ختضةةةا هةةةذه   علةةةى اإلعةةة انت التىلسةةةأية يف أ  آجةةةال، يف حةةةني ال 
ز املعاهةةةةدة علةةةى أمةةةةر  تةةةن  اإلعةةة انت ذاهتةةةا، كقاعةةةةدة عامةةةة )ومةةةةا ل 

 . ( 1411) االف(، أل  آجال 
__________ 

،  2-1( مةن التعليةق علةى املبةدأ التةوجيه   32( إىل ) 21انظر الىلقةرات مةن )  ( 1411)  
 . والتعليق عليه   4-4-2وكذلك املبدأ التوجيه  



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 234
 

 

  يتعلق جبانب تشبه فيه ردود الىلعل  وع وة على ذلك، وفيما  (3)
جيةةب أن  علةى اإلعة انت التىلسةةأية قبةول الةتحىلظ واالعةةرتاض عليةه،  

ي ةون إبم ةةان الةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات الدوليةة املتعاقةةدة، وكةةذلك  
ا أن تتةبح أطرافةا  يف املعاهةدة،  الدول واملنظمات الدوليةة الة  حيةق هلة 

أن تتوغ رد فعل لرحيا  على اإلعة ن التىلسةأ  بةدءا ، علةى األقةل،  
علمها به، على أن ي ون مىلهوما  أن الارف الةذ  ُيتةدر   من وقت 

ردود فعةةل   وأن   ( 1412) اإلعة ن هةو املسةؤول عةةن نشةره )أو عةدم نشةره( 
دل   املنظمةةات الدوليةةة غةةأ املتعاقةةدة لةةن  الةةدول أو  للضةةرورة نىلةةس  حتةةُ

األثةةر القةةةانون املرتتةةةب علةةى ردود الىلعةةةل التةةةادرة عةةن دولةةةة متعاقةةةدة  
ي ةةةةةون هلةةةةةا أ  أثةةةةةر علةةةةةى اإلطةةةةة ق،   منظمةةةةةة متعاقةةةةةدة )وقةةةةةد ال  أو 
تعرب   املنظمة الدولية ال  لدر عنها رد الىلعل ل  دامت الدولة أو  ما 

وافقتهةةةا علةةى االلتةةةزام(. ولةةذا يبةةةدو مةةن املناقةةة  جةةدا  أن يقبةةةل  عةةن م 
ألمني العام ب غ إثيوبيا بشأن معارضتها لإلع ن التىلسأ  التادر  ا 

ىلاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة لقةةةةانون  عةةةن اجلمهوريةةةة العربيةةةة اليمنيةةةة بشةةةةأن ات 
 . ( 1413) االتىلاقية  البحار للرغم من عدم تتديق إثيوبيا على 

 شك  املوافقة واملعاوضة وإ اةة التكييف 2-9-5
اإل ةةةةةةةالن التف ةةةةةةةريي يفضةةةةةةةل  ان تصةةةةةةةاغ املوافقةةةةةةةة  لةةةةةةةى  
 إ اةة تكييفه تتايةا. معاوضته او او

 التعليق 
ت التىلسةةأية علةةى الةةرغم مةةن أن ردود الىلعةةل علةةى اإلعةة ان (1)

ل التحىلظةةات واالعةةرتاض عليهةةا، ختتلةةف ا ت فةةا  ملمو ةةا  عةةن قبةةو 
علمةا     -يبدو من املنا ب أن يُ ىلل إرهارها على أو ةا ناةاق مم ةن  

قةةانون يف  تقةةا حتةةت طائلةةة أ  التةةزام  ليةةة ال أبن الةةدول واملنظمةةات الدو 
ل ةةن اآلاثر القانونيةةة الةة  مي ةةن أن تتوقعهةةا منهةةا  (1414)هةةذا التةةدد

 كىللته هلا من إرهار.  توقف إىل حد كبأ على ما ت
ودون ا ةةةةوض، يف هةةةةذه املرحلةةةةة، يف تلةةةةك اآلاثر القانونيةةةةة  (2)

 س علةةةةى تةةةةنع )مقرتنةةةةة لآلاثر النارةةةةئة عةةةةن اإلعةةةة ن األويل( الةةةة 
، فإن مةن انفلةة القةول اإلرةارة (1415)تىلسأ املعاهدة املعنية وتابيقها

رةةةةةةأهنا أن تقةةةةةةوم بةةةةةةةدور  إىل أن هةةةةةةذه اإلعةةةةةة انت االنىلراديةةةةةةة مةةةةةةةن
هو القتد من     ل عمر املعاهدة؛ فتلك علة وجودها، وذلك ما

جلةةةوء الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة إليهةةةا. وقةةةد أبةةةرزت حم مةةةة العةةةدل 
 هذه اإلع انت من أوية من الناحية العملية  ت تسيه الدولية ما

وإن إن التىلسةةأ املعاةة ى للتةة وك القانونيةةة مةةن جانةةب أطرافهةةا أنىلسةةهم،  
بةةةأة عنةةةدما ي ةةةن قاطعةةةا  يف حتديةةةد مةةةدلوهلا، يتمتةةةا مةةةا ذلةةةك بقةةةوة إثبةةةات ك ل

__________ 
 .5-9-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  4الىلقرة )انظر  ( 1412)  
  (1413 ) 6XXI.(footnote 37 above), chap. Multilateral Treaties … See . 
 ( أدانه.4انظر الىلقرة ) ( 1414)  
 ،2، الىلقةةةةةرة 1-7-4انظةةةةةر، بتةةةةةىلة  الةةةةةة، املبةةةةةدأين التةةةةةوجيهيني  ( 1415)  
 .3-7-4و

عليةةةةةه مةةةةةن التزامةةةةةات مبوجةةةةةب لةةةةةك مةةةةةن  يتضةةةةةمن إقةةةةةرار أحةةةةةد األطةةةةةراف مبةةةةةا
 .(1416)الت وك

الدرا ة الة  أجراهةا روزاريةو  ةابيينزا بشةأن اإلعة انت ويف  (3)
لةةةةةى االنىلراديةةةةة، أبةةةةرز بةةةةدوره األويةةةةة الةةةة  ت تسةةةةيها ردود الىلعةةةةل ع

 اإلع انت التىلسأية، حيث

 تسةةاهم مسةةاوة بنةةاءة يف إجيةةاد حةةل هملنازعةةة مةةا . و ةةت ون اإلعةة انت مةةا 
إمنا مبش لة تىلسأ يتعلق األمر مبنازعة ما، و  ذلك مىليدة أكثر للمىلسر حني ال

 .(1417)أكثر ال

ورغم الىلائةدة األكيةدة الة  تناةو  عليهةا ردود الىلعةل علةى  (4)
لةةةةيس لتةةةةا  املىلسةةةةر والقاضةةةة  فحسةةةةب، اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية، 

األ ةةرى املعنيةةة مةةن أيضةةا  يف مت ةةني الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة  وإمنةةا
توجةةةب   حتديةةةد موقىلهةةةا ا ةةةاص إزاء اإلعةةة ن، فةةةإن اتىلاقيةةةة فيينةةةا ال

 . وقةةةةد أرةةةةأ يف التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ التةةةةوجيه إبةةةة غ تلةةةةك الةةةةردود 
 ه املتعلق بش ل اإلع انت التىلسأية إىل أن 2-4-1

ق ببسةةةةاطة القواعةةةةد املتعلقةةةةة بشةةةة ل التحىلظةةةةات   ال يتةةةةح ه...  أن تابةةةةَّ
وإبب غهةةا علةةى اإلعةة انت التىلسةةأية البسةةياة، فهةة  إعةة انت مي ةةن لةةوغها 

فإنةةةةةه مةةةةةن غةةةةةأ املعقةةةةةول ارةةةةةرتاط إب غهةةةةةا رمسيةةةةةا  إىل الةةةةةدول  رةةةةةىلهيا ، وللتةةةةةايل
 .(1418)املنظمات الدولية األ رى املعنية أو

يتعلةةق بةةردود الىلعةةل   ف فيمةةا التبةةاع هنةةج اتلةة ولةةيس مثةةة  ةةبب   ( 5) 
ي ةةةون مةةةن احملبةةةذ بتةةةات  فةةةةرض   علةةةى هةةةذه اإلعةةة انت التىلسةةةأية، ولةةةن 

إلعةةة انت  عليةةةه احلةةةال خبتةةةوص ا  إجةةةراءات رةةة لية أكثةةةر لةةةرامة ممةةةا 
التىلسأية ال  جاءت لرتّد عليها. غأ أنه يتعني تو   القدر نىلسه مةن  

ي ىلةةةةة  مةةةةةةن   ات الدوليةةةةةة مةةةةةا املنظمةةةةةة  ت ىلةةةةةل الةةةةةدول أو  احلياةةةةةة  إذا ل 
اإلرهار لردودها على اإلع انت التىلسأية، فسةتعّرض نىلسةها ملخةاطر  

وإذا كةةان ألةةةحاب ردود الىلعةةةل يةةةودون أن  عةةدم حتقةةةق اآلاثر املتوقعةةةة.  
ى مةةةةةواقىلهم عنةةةةةد تابيةةةةةق املعاهةةةةةدة، ال ت   ةةةةةيما يف حالةةةةةة حةةةةةدول   راعةةةةة 

  منازعةةة، فسةةي ون علةةى األرجةةح مةةن متةةلحتهم أن يقومةةوا بتةةوغ هةةذه 
إلتحةةة نشةةر   الةةردود كتابيةةا ،  ةةواء  لتلبيةةة مقتضةةيات الوثةةوق القةةانون أو 

عةةةةةدم   ال تةةةةةايب أو   تلةةةةةك الةةةةةردود. وا يةةةةةار املتعلةةةةةق ل ةةةةةتخدام الشةةةةة ل 
رأت اللجنةةةة أن    ، ال  أليةةةة حلةةةول و ةةةط. لةةةذلك يةةةرتك جمةةةا  ا ةةةتخدامه ال 
ل  أنسةةب مةةن عبةةارة  بقةةدر اإلم ةةان“ املسةةتخدمة يف  “  كلمةةة  يىلضةةَّ

)تعليةةةل التحىلظةةةات( واملبةةةدأ التةةةوجيه     2-1-2يه   نةةةز املبةةةدأ التةةةوج 
)تعليةةةةةل املوافقةةةةةة واملعارضةةةةةة    6-9-2)تعليةةةةةل االعرتاضةةةةةات( و   2-6-9

 يوح  بوجود هذه احللول الو ط.   وإعادة الت ييف(، مما 

__________ 
  (1416 ) International Status of , 0195July  11 Advisory Opinion of

South-West Africa … (see footnote 167 above), pp. 135–136 . 
  (1417 ) Dichiarazioni interpretative unilaterali … Sapienza, 

(footnote 129 above), p. 275. 
 ( من التعليق.1الىلقرة ) ( 1418)  
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يف رةة ل جمةةرد  5-9-2واعتمةةدت اللجنةةة املبةةدأ التةةوجيه   (6)
اةو  علةى ين تولية موجهة إىل الةدول واملنظمةات الدوليةة. فهةو ال

غالبيةة  تةرى اللجنةة أنةه حيقةق، يفملزمة، بل ينّم عمةا قاعدة قانونية 
يف املنظمات املتعاقدة  للدول املتعاقدة أواالت، متا  واضحة احل

منظمةةةةةة دوليةةةةةة حيةةةةةق هلةةةةةا أن تتةةةةةبح  أليةةةةةة دولةةةةةة أو أو معاهةةةةةدة مةةةةةا
. وغةةةين عةةةةن (1419)معاهةةةدة لةةةةدر إعةةة ن تىلسةةةأ  بشةةةةأهنا يف طرفةةةا  

أن هةةةةذه  -ا ةةةةتخدام كلمةةةةة  ينبغةةةة “ ن ح مةةةة يتضةةةة  كمةةةةا  -البيةةةةان 
الدوليةةة( تظةةةل حةةرة يف أن ت تىلةةة  املنظمةةةات  ال يةةاانت )الةةدول أو

 ارأتت ذلك. بتوغ إع انت تىلسأية إذا ما
 1-4-2مقابل للمبةدأ التةوجيه   5-9-2واملبدأ التوجيه   (7)

 الذ  يول  ألحاب اإلع انت التىلسأية أبن يتوغوها كتابة .
 املعاوضة وإ اةة التكييفوافقة و تعلي  امل 2-9-6

معاوضةته  او التف ةرييينب   ان تب  املوافقة  لةى اإل ةالن  
إ ةةةةةةاةة تكييفةةةةةةه، يقةةةةةةدو اإلمكةةةةةةان، األسةةةةةةباب الدا يةةةةةةة إىل  او

 إ داوها.
 التعليق 

لأل ةةباب ذاهتةةا الةة  تةةربر، يف نظةةر اللجنةةة، تىلضةةيل لةةوغ  (1)
ملبةةدأ التةةوجيه  ، اعتمةةدت اللجنةةة ا(1420)اإلعةة انت التىلسةةأية كتابةةة  

لدول واملنظمات الدولية ال  حيق هلا إلدار الذ  يول  ا  2-9-6
ردود فعل على اإلع انت التىلسأية أبن تبني األ باب ال  دعتهةا 

إعةةةادة الت ييةةةف. وقةةةد لةةةيغت  املعارضةةةة أو إىل إلةةةدار املوافقةةةة أو
يتعلةةةق،  اعتمةةةد مةةةن تولةةةيات فيمةةةا هةةةذه التولةةةية علةةةى رةةةاكلة مةةةا

ات علةةةةةةةةةى وتعليةةةةةةةةةل االعرتاضةةةةةةةةة  (1421)ليةةةةةةةةةل التحىلظةةةةةةةةةاتمةةةةةةةةةث  ، بتع
 .(1422)التحىلظات

يتبةةةةني مةةةةن املمار ةةةةة املشةةةةروحة  وفضةةةة   عةةةةن ذلةةةةك، وكمةةةةا (2)
، حتةةةةرص الةةةةدول، بوجةةةةه عةةةةام، علةةةةى أن تبةةةةني، بشةةةة ل (1423)أعةةةة ه

يتةةدر عنهةةا  مىلتةةل جةةدا  أحيةةاان ، األ ةةباب الةة  تةةربر يف نظرهةةا مةةا
األ باب ليس إعادة ت ييف؛ وذكر هذه  معارضة أو من موافقة أو
نسةةةبة للمىلسةةةر فحسةةةب، بةةةل مي ةةةن أيضةةةا  أن يوجةةةه انتبةةةاه مىليةةةدا  لل
املنظمة الدولية لاحبة اإلع ن التىلسأ  إىل النقاط ال   الدولة أو

يةةةُرى أهنةةةا مثةةةار  ةةة ف يف إع هنةةةا، وأن جيعلهةةةا، عنةةةد االقتضةةةةاء، 
ال اإلعةة انت يشةة ل، يف جمةة  وهةةو مةةا -تسةةحبه  تراجةةا إع هنةةا أو

  احلوار املتعلق للتحىلظات“. لة، معادال  التىلسأي
__________ 

معارضةةةةةة   يتعلةةةةةق لل يةةةةةاانت الةةةةة  جيةةةةةوز هلةةةةةا لةةةةةوغ موافقةةةةةة أو  فيمةةةةةا  ( 1419)  
 . 4-9-2إعادة ت ييف، انظر املبدأ التوجيه   أو 
 والتعليق عليه. 5-9-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1420)  
 والتعليق عليه. 2-1-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1421)  
 والتعليق عليه. 9-6-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1422)  
( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  9( إىل )1الىلقةةرات مةةن )انظةةر  ( 1423)  
 .3-9-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  4) والىلقرة 2-9-2

غأ أن اللجنة قد تسةاءلت عمةا إذا كةان تو ةيا ناةاق هةذه   ( 3) 
التولةةية املتعلقةةة بتعليةةل اإلعةةة انت التىلسةةأية لتشةةمل املوافقةةة عليهةةةا  

، مي ةةةن  ( 1424) أمةةرا  منا ةةبا . فإضةةافة  إىل أن هةةةذه املمار ةةة اندرة للغايةةة 
ت إىل إلةدار   األ ةباب ذاهتةا الة  دعة اد أبن املوافقة تعزى إىل االعتق 

نىلةةس    -بوجةةه عةةام    -اإلعةة ن التىلسةةأ  نىلسةةه، بةةل ُتسةةتخدم فيهةةا  
. وما أن بعز أعضاء اللجنة رأوا أن تعليل  ( 1425) ليغة هذا اإلع ن 

 ةةةةةةيما إذا كةةةةةةان اإلعةةةةةة ن   املوافقةةةةةةة رمبةةةةةةا ي ةةةةةةون متةةةةةةدر التبةةةةةةاس )ال 
غالبيةةة أعضةةاء  التعلةةي ن اتلىلةةني(، فةةإن  التىلسةةأ  نىلسةةه معلةة   وكةةان  

أوا عةةدم وجةةوب إقامةةة متييةةز يف هةةذا الشةةأن بةةني اتلةةةف  اللجنةةة قةةد ر 
 ةةةيما وأنةةةه، يف   ال   -فئةةةات ردود الىلعةةةل علةةةى اإلعةةة انت التىلسةةةأية  

جمةرد تولةية لةيس    6-9-2هذه احلالة أيضا ، يشة ل املبةدأ التةوجيه   
 هلا أثر ملزم لتاحب املوافقة. 

 ن التىلسةةةةةةأ  ذا أيضةةةةةةا  علةةةةةةى معارضةةةةةةة اإلعةةةةةة وينابةةةةةةق هةةةةةة  (4)
، فةةةإن عةةرض األ ةةةباب مجيةةا األحةةوال   ييىلةةه. ول ةةةن يفإعةةادة ت  أو

الداعيةة إىل إلةدار رد الىلعةةل قةد ي ةةون مىليةدا  يف إطةةار احلةوار فيمةةا 
املنظمةات املتعاقةدة وال يةاانت الة  حيةق هلةا  بني الةدول املتعاقةدة أو

 أن تتبح أطرافا .
 ةة التكييفإ ا املعاوضة او وإيالغ املوافقة او وغ  2-9-7

   5-1-2و   4-1-2و   3-1-2ت ةةةةةةةةري املبةةةةةةةةاةئ التوجيهيةةةةةةةةة   
يقتضيه اختالف احلال،  لةى   ، مع مرا اة ما 7-1-2و  6-1-2و 

 إ اةة تكييفه.  معاوضته او  املوافقة  لى اإل الن التف ريي او 
 التعليق 

كتابةة ،  ةواء كةان إن لةوغ رد الىلعةل علةى إعة ن تىلسةأ    (1)
معارضةةةةةته  ى اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةأ  أورد الىلعةةةةةل يتعلةةةةةق لملوافقةةةةةة علةةةةة 

، ييسةةر نشةةر رد الىلعةةل بةةني ال يةةاانت املعنيةةة (1426)هإعةةادة ت ييىلةة  أو
املنظمةةةةات الدوليةةةةة  الةةةةدول أو املنظمةةةةات املتعاقةةةةدة أو الةةةةدول أو أو

 األ رى ال  حيق هلا أن تتبح أطرافا .
، يوجةةد التةةزام قةةانون بنشةةر رد الىلعةةل  ال   وعلةةى الةةرغم مةةن أنةةه (2)

ذلك يتةةةب يف متةةلحة ألةةةحاب ردود ة أن القيةةةام بةة تعتقةةد اللجنةة 
متةةةةةةلحة مجيةةةةةةا  الىلعةةةةةةل التةةةةةةادرة بشةةةةةةأن اإلعةةةةةة ن االنىلةةةةةةراد  ويف

ال يةةاانت املعنيةةة، وأن لةةوغها وإب غهةةا مي ةةن أن يسةةأ علةةى هنةةج 
اإلجةةةراءات الواجبةةةة التابيةةةق علةةةى األنةةةواع األ ةةةرى مةةةن اإلعةةة انت 

أ   -ة للغاية تتلة لملعاهدات، وه  يف الواقا إجراءات متشاهبامل
يتعلق للتحىلظات،   فيما   7-1-2إىل    3-1-2املبادئ التوجيهية من  

 8-6-2يتعلةةةق لإلعةةة انت التىلسةةةأية، و فيمةةا 7-4-2و 1-4-2و 

__________ 
 أع ه. 1-9-2انظر التعليق على املبدأ التوجيه   ( 1424)  
وهةةذا هةةةو السةةةبب الرئيسةةة  الةةةذ  رأت اللجنةةةة ألجلةةةه أن مةةةن غةةةأ  ( 1425)  

 عليل اإلع انت التىلسأية ذاهتا.بت اجملد  تضمني دليل املمار ة تولية  
 .5-9-2يه  انظر املبدأ التوج ( 1426)  
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يتعلق، على التوايل، لالعرتاضات على التحىلظةات  فيما 5-8-2و
هةةةةذه املبةةةةادئ التوجيهيةةةةة مجيعهةةةةا قةةةةد  وقبوهلةةةةا التةةةةريح. ونظةةةةرا  ألن

ا ر املبادئ التوجيهية املتتلة للتحىلظةات، فقةد بةدليغت على غرا
أن مةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةايف اإلحالةةةةةةةةة إىل القواعةةةةةةةةد الواجبةةةةةةةةة التابيةةةةةةةةق علةةةةةةةةى 

 يقتضيه ا ت ف احلال.  التحىلظات، ما مراعاة ما
يتعلةةةةةةةق بتةةةةةةةوغ  حيةةةةةةةدل فيمةةةةةةةا ومةةةةةةةا ذلةةةةةةةك، و  فةةةةةةةا  ملةةةةةةةا (3)

خيةةز لةةوغ وإبةة غ ردود  القواعةةد، فيمةةاالتحىلظةةات، فلةةيس هلةةذه 
إلعةةة انت التىلسةةةةأية،  ةةةوى لةةةةىلة ا تياريةةةة، ولةةةةيس الىلعةةةل علةةةةى ا

يتبةني مةةن   ةةوى لةىلة التولةةية، وهةو مةةا 7-9-2مبةدأ التةوجيه  لل
 ا تخدام كلمة  ينبغ “.

وتساءلت اللجنة عما إذا كان مةن املنا ةب اإلرةارة، يف املبةدأ   (4)
املتعلةةةةةةق بوظةةةةةةائف    7-1-2، إىل املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   7-9-2التةةةةةةوجيه   

ليةه، نظةرا  إىل أن  داعة  إىل إدراو إرةارة إ  رئ  أنه ال   اجلهة الوديعة. وقد 
إذا   هذا احل م يستند إىل الىل رة القائلة أبن  تتحقق اجلهةة الوديعةة ممةا 

للش ل الواجةب والسةليم“    مستوفيا  التحىلظ على املعاهدة ه...   كان  
ختضةا أليةة مقتضةيات رة لية معينةة. بيةد   وأن اإلع انت التىلسأية ال 

 احتمةال وجةود حةاالت ت ةون فيهةا اإلعة انت التىلسةأية  أنه، نظةرا  إىل 
، فقةةةةةد بةةةةةدا مةةةةةن  ( 1427) غةةةةةأ جةةةةةائزة )إذا ا ةةةةةتبعدت املعاهةةةةةدة لةةةةةوغها( 

الةةةةذ  حيةةةةدد املسةةةةار    7-1-2الضةةةةرور  اإلحالةةةةة إىل املبةةةةدأ التةةةةوجيه   
 الواجب اتباعه يف حال تباين اآلراء يف مثل هذه احلاالت. 

 املعاوضة  دم افرتاأ املوافقة او 2-9-8
 معاوضته. ال تففرتأ املوافقة  لى إ الن تف ريي او -1 
 1-9-2ابلةةةةةةةرغم مةةةةةةةر احكةةةةةةةام املبةةةةةةةداير التةةةةةةةوجيهي    -2 
، جيةوز، يف حةاالت اسةت نائية، ان تف ةتنت  املوافقةة  لةةى  2-9-2و 

املنظاات   معاوضته مر خالل سلوك الدول او  إ الن تف ريي او 
 لة. الدولية املعنية، مع مرا اة  يع الظروف  ات الص 

 التعليق 
، وينبغةة  قراءتةةه إطةةارا  عامةةا   8-9-2ير ةة  املبةةدأ التةةوجيه   (1)

الةةذ  يتنةةاول علةةى األ ةةز  9-9-2لالقةةرتان مةةا املبةةدأ التةةوجيه  
املنظمةة الدوليةة إزاء  الدور الذ  مي ن أن يؤديةه  ة وت الدولةة أو

 إع ن تىلسأ . 
 أ التىلسةةة وكمةةةا يتبةةةني مةةةن تعريىلةةة   املوافقةةةة علةةةى اإلعةةة ن  (2)

، فةإن  2-9-2و 1-9-2ومعارضته الواردين يف املبدأين التةوجيهيني 
ك   منهما يتخذ من حيث املبدأ ر ل إع ن انىلراد  لادر عن 

عةةدم موافقتةةه  منظمةةة دوليةةة يُبةةد  فيةةه لةةاحبه موافقتةةه أو دولةةة أو
 على التىلسأ املتاغ يف اإلع ن التىلسأ .

__________ 
 )جواز اإلع ن التىلسأ (.  5-3انظر املبدأ التوجيه   ( 1427)  

وجةب القرينةة الةواردة  ويف حالة التحىلظات، يعترب السة وت، مب  ( 3) 
ي  فيينةةةةا، مرادفةةةةا  للقبةةةةول. وقةةةةد  مةةةةن اتىلةةةةاق   20 مةةةةن املةةةةادة   5يف الىلقةةةةرة  

إىل    1951أرارت حم مة العدل الدولية للىلعل يف فتواها التةادرة عةام  
أن   ، كمةةا ( 1428)  السةةماح إىل حةةد كبةةأ لإلقةةرار الضةةمين للتحىلظةةات“ 

.  ( 1429) بدايةةةة أعمةةال اللجنةةةة بةةةوأت القبةةول الضةةةمين م انةةةة  مهمةةة منةةةذ ال 
 يل    م حظا  ما   وبرر السأ وىلر  والدوك مبدأ القبول الضمين 

رفةز دولةة  لحيح أنه، يف النظام  املرن“ املقةرتح حاليةا ، ي ةون قبةول أو 
لتحىلظ لادر عن دولة أ رى مسألة تتعلق يف املقةام األول للع قةات بةني  ما

ون مسةةةألة ملحةةةة ي ةةة  هةةاتني الةةةدولتني، بيةةةث إن حتديةةد وضةةةا الةةةتحىلظ رمبةةا ال
م القبةةول لإلمجةةاع. ومةةا ذلةةك، بةةذات القةةدر الةةذ  ي ةةون عليةةه األمةةر يف نظةةا

يبةةةةدو أنةةةةه مةةةةن غةةةةأ املستتةةةةوب علةةةةى اإلطةةةة ق أن يتةةةةاح للدولةةةةة، مةةةةن  ةةةة ل 
 تتمةةادىامتناعهةةا عةةن إبةةداء أ  م حظةةات بشةةأن حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات، أن 

تحىلظةةة إىل أجةةل يف التمسةةك مبوقىلهةةا الغةةامز فيمةةا خيةةز ع قاهتةةا للدولةةة امل
 .(1430)ي اد أن ي ون غأ مسمى

يتعلةةةةةةةق لإلعةةةةةةة انت التىلسةةةةةةأية البسةةةةةةةياة )يف مقابةةةةةةةل   وفيمةةةةةةا  (4)
توجةةةد قاعةةةدة منةةةاظرة لتلةةةك   (، ال ( 1431) اإلعةةة انت التىلسةةةأية املشةةةروطة 

والة  جيسةد املبةدأ  مةن اتىلةاقي  فيينةا )   20مةن املةادة    5ال  ترد يف الىلقرة  
حمةةةةل هلةةةةذه   ولةةةةذا فإنةةةةه ال (،  رب عنةةةةه املبةةةةدأ الةةةةذ  تعةةةة   2-8-2التةةةةوجيه   
ب ةةةم تعريىلةةةه  يرمةةة  اإلعةةة ن التىلسةةةأ    واقةةةا األمةةةر، ال  . ويف الشةةةواغل 

الناةةةاق الةةةذ  يعايةةةه لةةةاحب   يوضةةةح املعةةةه أو  إىل أن  حيةةةدد أو  إال 
يضةةةةةةا علةةةةةةى   ول نةةةةةةه ال لةةةةةةبعز أح امهةةةةةةا“،   اإلعةةةةةة ن للمعاهةةةةةةدة أو 

.  ( 1432) ة اإلطةة ق أيةةة رةةروط لقبةةول لةةاحب اإلعةة ن االلتةةزام لملعاهةةد 
املنظمةةةات الدوليةةةة األ ةةةرى   أو   رفةةةز الةةةدول  يرتتةةةب علةةةى قبةةةول أو  وال 

للتىلسأ الوارد يف اإلع ن أ  أتثأ البتة على الوضا القانون لتةاحب  
يبقةةةى طرفةةةا  متعاقةةةدا  يف أ  حةةةال   يتةةةبح أو  اإلعةةة ن إزاء املعاهةةةدة، إذ 

من األحوال. وليس ال تمرار   وت األطةراف األ ةرى أ  أثةر علةى  
من حيث لةىلتها كاةرف  املنظمة لاحبة اإلع ن التىلسأ    لة أو الدو 

مي ةةةةن أن حيةةةةول دون أن تتةةةةبح   يف املعاهةةةةدة  إن ذلةةةةك السةةةة وت ال 
كةةان مي ةةن أن حيةةدل يف حالةةة التحىلظةةات   تبقةةى طرفةةا ، خبةة ف مةةا  أو 

مةن اتىلةاقي  فيينةا لةوال وجةود    20)و( مةن املةادة  4املبداة مبوجةب الىلقةرة  
 من املادة نىلسها.   5يف الىلقرة    القرينة املنتوص عليها 

__________ 
  (1428 ) to the Convention on the Prevention and  Reservations

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 21 . 
  (1429 ) : 20Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), pp. 499–500, paras. 29–30. 
، اجمللةةةد الثةةةان، 1962حوليةةةة التقريةةةر األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات،  ( 1430)  

 .15، الىلقرة 67 ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 
 .4-1انظر املبدأ التوجيه   ( 1431)  
احلةةةةةال عنةةةةةدما يتعلةةةةةق األمةةةةةر لإلعةةةةة انت خيتلةةةةةف الوضةةةةةا بابيعةةةةةة  ( 1432)  

 التىلسأية املشروطة. انظر املرجا نىلسه.
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أنه ليس من املم ن القياس على التحىلظات،  لتايل، مباول (5)
يبقةةةةى السةةةةؤال قائمةةةةا  عمةةةةا إذا كةةةةان مثةةةةة قرينةةةةة تىليةةةةد املوافقةةةةة علةةةةى 

. بيةد معارضته يف غياب رد فعل لةريح عليةه اإلع ن التىلسأ  أو
ال  ةوى مي ن أن ي ةون الةرد علةى هةذا السةؤ  أنه يف واقا األمر، ال

ر، أن خيّلف الس وت يف حد ذاته يعقل، يف واقا األم للنىل . ف 
 أثرا  قانونيا  من هذا القبيل. 

وفضةة   عةةن ذلةةك، يبةةدو أن هةةذا هةةو املوقةةف الةةذ  حيظةةى  (6)
 . فعلى حد قول هورن أبو ا أتييد يف الىلقه

جيب التعامل ما اإلع انت التىلسأية بولىلها تىلسأات مقدمة على حنو  
مبةةةةادئ التىلسةةةةأ. وتتمثةةةةل القاعةةةةدة  حت مهةةةةا للتةةةةايل إال ىلةةةةراد ، وينبغةةةة  أالان

جيةةوز اال ةةتظهار للتىلسةةأ االنىلةةراد  ضةةد أ  طةةرف آ ةةر يف  العامةةة يف أنةةه ال
يةةةنجم عةةةن عةةةدم تتةةةرف الةةةدول األ ةةةرى افةةةرتاض قبوهلةةةا بشةةة ل  املعاهةةةدة. وال

ديةةدة قةةد يعةةدو أن ي ةةون واحةةدا  فقةةط مةةن عوامةةل تراكميةةة ع تلقةائ . فةةذلك ال
وقةد تتةبح مؤ سةة اإلغة ق احل مة  مهمةةة تثبةت، جمتمعةة ، حتةول اإلقةرار. 

أن األمر يقتض  وجود دالئل أكثةر لةراحة علةى ا ةتعداد  يف هذا التدد، إال
 .(1433)الدول األ رى لقبول التىلسأ

مي ن اعتبار عدم إبداء رد فعل، يف حةد ذاتةه،  ورغم أنه ال (7)
ن افةرتاض حةدوثهما أب  مي ة  ان الووةا موقىلة  -معارضةة  موافقة أو

يةةنز عليةةه بشةة ل أكثةةر حتديةةدا  املبةةدأ  وهةةو مةةا)حةال مةةن األحةةوال 
املنظمةةة الدوليةةة  يتعلةةق بسةة وت الدولةةة أو فيمةةا 9-9-2التةةوجيه  

ضا  مةن موقةف هةورن أن السة وت يتبني أي -( إزاء إع ن تىلسأ 
نية وفقةا  يُعترب، يف حاالت معينة، داال  علةى املوافقةة الضةممي ن أن 

طةةةةةةةار تىلسةةةةةةةأ ملبةةةةةةةادئ حسةةةةةةةن النيةةةةةةةة وكةةةةةةةذلك، بوجةةةةةةةه أ ةةةةةةةز يف إ
مةةةةن  31)ب( مةةةةن املةةةةادة 3املعاهةةةةدات، مةةةةن  ةةةة ل تابيةةةةق الىلقةةةةرة 

الةة  تةةنز علةةى أنةةه عنةةد تىلسةةأ املعاهةةدة، يتعةةني أن  اتىلةةاقي  فيينةةا
ذ يف االعتبةةةار  أيةةةة ممار ةةةة الحقةةةة يف تابيةةةق املعاهةةةدة تثبةةةت تؤ ةةة 

لةيس وعة وة علةى ذلةك، عاهدة“. اتىلاق األطراف بشأن تىلسأ امل
مىلهوم املوافقة الضمنية يف حد ذاتةه بغريةب عةن قةانون املعاهةدات، 

 يل   منها على ما 45يف املادة  1969تنز اتىلاقية فيينا لعام  إذ

إهنائهةةةةةةا  ن حتةةةةةةتج بسةةةةةةبب إلباةةةةةةال معاهةةةةةةدة أوال يعةةةةةةود جةةةةةةائزا  للدولةةةةةةة أ 
املةادتني  أو 50إىل  46د مةن تعليق نىلاذها مبقتضى املةوا االنسحاب منها أو أو

 ، إذا كانت، بعد أن ألبحت على علم للوقائا 62و 60

 ه...  )أ( 

بسةةةبب مسةةةل ها يتحةةةةتم اعتبارهةةةا قةةةد وافقةةةةت ضةةةمنا  علةةةى لةةةةحة  )ب( 
 ا تمرار العمل هبا، تبعا  للحالة. ىلعول أوعلى إبقائها انفذة امل املعاهدة أو

هةةةةذا احل ةةةةم، مةةةةا  1986مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  45وت ةةةةرر املةةةةادة 
 ت ييىله ما احلالة ا الة لملنظمات الدولية.

__________ 
  (1433 ) Reservations and Interpretative Declarations … Horn, 

(footnote 25 above), p. 244 (footnotes omitted); see also McRae, “The 

legal effect of interpretative declarations” (footnote 129 above), p. 168. 

يقةةةدم تعريىلةةةا  للمسةةةلك“ املعةةةين،  غةةةأ أن هةةةذا احل ةةةم ال (8)
ويبةةةةدو مةةةةةن العسةةةةةأ جةةةةةدا ، بةةةةةل مةةةةةن املسةةةةةتحيل، أن حتةةةةةدَّد مسةةةةةبقا  

أن حتةتج لةراحة   منظمةة مةا ال  يتعةني فيهةا علةى دولةة أو الظروف
ممار ةةة تبلةةورت علةةى   تىلسةةأاي  أولتىلةةاد  اعتبارهةةا قةةد قبلةةت إعةة ان  

. وبعبةةةارة أ ةةةرى، يتةةةعب بوجةةةه  ةةةاص (1434)أ ةةةاس هةةةذا اإلعةةة ن
أ  ظةةروف حمةةددة يتةةبح عةةدم إبةةداء رد فعةةل علةةى  حتديةةد مةةى ويف

جلنةةة رةةددت عليةةه  إعةة ن تىلسةةأ  معةةادال  للقبةةول. وعلةةى حنةةو مةةا
  اإلريرتية، فإن -احلدود اإلثيوبية 

وك الةةذ  مةةن رةةأنه أن يةةتمخز عةةن مةةن البةةديه  أن طةةابا ومةةدى السةةل 
عةةةودان إىل تقةةةدير احمل مةةةة يف كةةةل قضةةةية علةةةى حةةةدة. غيةةةأ يف املعاهةةةدة إمنةةةا يت

لةةلة وثيقةةة هبةةةذا املوضةةوع علةةةى  املعبةةةدولقةةرار حم مةةة العةةةدل الدوليةةة يف قضةةية 
وجه العموم. فىل  تلك القضية، بعةد حتديةد مسةلك أته طةرف معةنّي وتةوافرت 

ىل التوقةا أبن الاةرف اآل ةر  أفضةه لةراحة  إذا بشأنه أ باب معقولة تةدفا إ
افةةق عليةةه،  لتةةت احمل مةةة إىل أن الاةةرف اآل ةةر قةةد حيةةل بينةةه وبةةني يو  هةةو ل

أنةه قةد ُمنةا مةن ذلةك. وأُطلقةت  الاعن يف لحة وأثر  ةلوك الاةرف األول أو
اال ةتبعاد،  على هذه العملية اتلف النعةوت، مةن قبيةل اإلغة ق احل مة ، أو

العنالر تظل الضمين. بيد أن  القبول املىلهوم ضمنا  أو الضمنية، أو املوافقة أو
االمتنةةاع الةةذ  يقةةا مةةن أحةةد  املسةةلك أو هةة  نىلسةةها يف كةةل حالةةة  الىلعةةل أو

الةةةذ  يةةةتم حتةةةت  ةةةلاته، والةةةذ  يىلتةةةح عةةةن رأيةةةه إزاء مضةةةمون  األطةةةراف أو
رفةةة الاةةرف  عرفةةا ؛ ومع   ةةواء أكةةان منشةةؤها معاهةةدة أم   -القانونيةةة املنابقةةة  القاعةةدة 

مسةةتنباة   هةةذه املعرفةةة حقيقيةةة أم االمتنةةاع،  ةةواء أكانةةت   اآل ةةر بةةذلك السةةلوك أو 
على حنو معقول؛ وعدم قيام الارف اآل ةر، يف أجةل معقةول، بةرفز املوقةف الةذ   

 .(1435)للنأ  بنىلسه عن هذا املوقف  اختذه الارف األول أو 

د  ومن  ، يبةدو أنةه مةن غةأ املم ةن أن توضةا، علةى التةعي  (9)
الساكتة قةد  ة  النظر ، مبادئ توجيهية واضحة حتدد مى ت ون الدول 

، أثةةرا  متمةةث   يف  مةةن  ةة ل عةةدم لةةدور أ  تتةةرف عنهةةا  لقةةت،  
على   مي ن معرفة ذلك إال  اإلغ ق احل م . وال  املوافقة الضمنية أو 

 أ اس كل حالة على حدة، يف ضوء امل بسات ذات التلة. 

الةةذ   8-9-2بةةدأ التةةوجيه  امل مةةن 1فةةإن الىلقةةرة  ،ولةةذلك (10)
حتةةةدد دون لةةةبس  2-9-2و 1-9-2يني يسةةةت مل املبةةةدأين التةةةوجيه

فيينةةةةا  اتىلةةةةاقي مةةةةن  20مةةةةن املةةةةادة  5أن االفةةةةرتاض الةةةةوارد يف الىلقةةةةرة 
فتقةةر أبنةةه، ا ةةتثناء  مةةن املبةةدأ النارةةئ عةةن  2الىلقةةرة  ينابةةق. أمةةا ال

ملنظمةةةات ا املبةةةدأين التةةةوجيهيني املةةةذكورين، فةةةإن تتةةةرف الةةةدول أو
__________ 

 ,Droit international public Rousseauانظةةر بتةةىلة  الةةة   ( 1434)  

(footnote 351 above), p. 430, No. 347. 
 13decision of   القةرار املتعلةةق برت ةةيم احلةدود بةةني إثيوبيةةا وإريةرتاي   ( 1435)  

April 2002, Permanent Court of Arbitration, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. XXV (United Nations publication, 

Sales No. E/F.05.V.5), p. 111, para. 3.9 الةرأ  املسةتقل الشةهأ   أيضةا   ؛ وانظةر
 Case concerning the Temple of Preah Vihearللقاضة  ألىلةارو الةوارد يف   

(Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962, I.C.J. 

Reports 1962, p. 6, at p. 40 . 



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 238
 

 

يُنظةةةر إليةةةه، بسةةةب الظةةةروف، لعتبةةةاره يشةةة ل الدوليةةةة املعنيةةةة قةةةد 
 .معارضة له موافقة على اإلع ن التىلسأ  أو

ونظةةةةةرا  لتنةةةةةوع  الظةةةةةروف ذات التةةةةةلة“ )الةةةةة  تةةةةةرد عينةةةةةة  (11)
توضيحها بتورة يتسن للجنة  منها يف الىلقرات السابقة(، ل موجزة

 .أكثر تىلتي   
 ن تف رييال كوت إزاء إ ال 2-9-9

ال تف ةةةةةتنت  املوافقةةةةةة  لةةةةةى اإل ةةةةةالن التف ةةةةةريي مةةةةةر جمةةةةةرة  
 املنظاة الدولية. سكوت الدولة او

 التعليق 
إن املمار ة )أو، بعبارة أدق، غياب املمار ة( املشةار إليهةا يف   ( 1) 

وكةةةةذلك، علةةةةى األ ةةةةز، يف    2-9-2التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ التةةةةوجيه   
  ُتسةنده ور اهلةام الةذ   ح الةد ، توض 1-9-2التعليق على املبدأ التوجيه   

يتعلةةق لإلعةة انت التىلسةةأية. فىلةة  واقةةا األمةةر،   الةةدول للسةة وت فيمةةا 
حةى  ةلبية.   أو   -ة أن تتةاغ ردود فعةل لةرحية إجيابيةة  من النادر للغاي 

ينبغة  التسةا ل عمةا إذا كةان مةن املم ةن أن يُسةتنتج مةن هةذا    ، ولذلك 
ن جانةةةةةب الدولةةةةةة  التةةةةةمت املابةةةةةق املوافقةةةةةة علةةةةةى التىلسةةةةةأ املقةةةةةرتح مةةةةة 

 املنظمة الدولية لاحبة اإلع ن التىلسأ .   أو 
نتهةةةةاك  ومثةةةةة م حظةةةةة وردت يف درا ةةةةة عةةةةن السةةةة وت علةةةةى ا  ( 2) 

قاعةدة مةن قواعةد القةانون الةدويل، وهة  تنابةق اناباقةا  تمةا  علةى احلالةة  
يقةةول أ    السةة وت يف حةةد ذاتةةه ال حمةةل النظةةر، حيةةث ورد فيهةةا أن   
.  ( 1436) ‘ ال ثةةةةأ وال ثةةةةأ مةةةةن األرةةةةياء“ رةةةة ء، ألنةةةةه مي ةةةةن أن ’يقةةةةول 

فالسةةة وت مي ةةةن أن يعةةةرب عةةةن املوافقةةةة علةةةى التىلسةةةأ املقةةةرتح، ومي ةةةن  
يةةنم عةةن عةةدم املوافقةةة عليةةه. ومي ةةن للةةدول أن تعتةةرب أنةةه لةةيس  أيضةةا  أن  

دامةةةت متىلقةةةة مةةةا   مةةةن الضةةةرور  أن تةةةرد علةةةى اإلعةةة ن التىلسةةةأ  مةةةا 
وارد فيةةه تىلسةةأ  ةةاطئ،  مي ةةن أن ترتئةة  أن التىلسةةأ الةة  ، كمةةا ورد فيةةه  مةةا 

جيةةد  نىلعةةا  ألنةةه،   ا، ول ةةن تعتةةرب أن اجلهةةر بةةذلك ال مةةن وجهةةة نظرهةة 
هبةذا التىلسةأ، بسةب اعتقادهةا، مةن جانةب  يؤ ةذ   على أية حةال، لةن 

طةةرف اثلةةث حمايةةد يف حالةةة حةةدول نةةزاع. ومةةن احملةةال معرفةةة أ  مةةن  
 . ( 1437) هاتني الىلرضيتني ه  الىلرضية التائبة 

__________ 
  (1436 ) G. P. Buzzini, “Abstention, silence et droit international 

général”, Rivista di diritto internazionale, vol. 88/2 (2005), p. 382. 
 H. Drost, “Grundfragen der Lehre vomانظةر يف هةذا التةدد   ( 1437)  

internationalen Rechtsgeschäft”, in D. S. Constantopoulos and H. 

Wehberg (eds.), Gegenwartsprobleme des internationalen Rechtes und 

der Rechtsphilosophie, Festschrift für Rudolf Laun zu seinem 

siebzigsten Geburtstag, Hamburg, Girardet, 1953, p. 218 مسألة معرفة   
مةةةةى مي ةةةةن اعتبةةةةار السةةةة وت قبةةةةوال  إمنةةةةا هةةةة  مسةةةةألة تتعلةةةةق بظةةةةروف احلالةةةةة. 

 -مي ةةن الةةرد لإلجيةةاب إال إذا كةةان السةة وت، بسةةب الظةةروف الوقائعيةةة  وال
 موضةةةوعية، مي ةةةن أن يىلهةةةم كمجةةةرد حالةةةة ال ،يف أعقةةةاب إرةةةعار مسةةةبق مةةةث   

 ول ن كتعبأ قاطا عن اإلرادة ال امنة“.

يعةةةةرب عةةةةن ذلةةةةك، حيةةةةث يابةةةةق  9-9-2واملبةةةةدأ التةةةةوجيه   (3)
على  8-9-2املبدأ العام الوارد يف الىلقرة األوىل من املبدأ التوجيه  

 الس وت حتديدا .
يعةادل   وعلى الرغم من كون السة وت، مةن حيةث املبةدأ، ال  (4)

قبولةةةه الضةةةمين، فإنةةةه لةةةيس مةةةن   املوافقةةةة علةةةى اإلعةةة ن التىلسةةةأ  أو 
م السة وت، يف ظةروف معينةة، قةةد  تةةز تل املسةتبعد أن تُعتةرب الدولةة الة   

مةةةن   قبلةةةت اإلعةةة ن مةةةا ذلةةةك قبةةةوال  ضةةةمنيا  مةةةن  ةةة ل تتةةةرفها، أو 
 ةة ل عةةةدم تتةةةرفها يف الظةةةروف الةة  ي ةةةون فيهةةةا التتةةةرف مالةةةول   
فيمةةةةا يتتةةةةل لإلعةةةةة ن التىلسةةةةأ . وهةةةةذا ا ةةةةةتثناء مةةةةن املبةةةةدأ العةةةةةام  

يعةةةةةةد علةةةةةةى   املعةةةةةاكس جيةةةةةةب عةةةةةةدم التسةةةةةةاهل يف أتكيةةةةةد وجةةةةةةوده وال 
ينبغةةة  اعتبةةةار السةةة وت  ةةةوى   ا ةةةتثناء  تلقائيةةةا . وعليةةةه، ال   ق طةةة  اإل 

املنظمةةةةة   عنتةةةةر مةةةةن عنالةةةةر التتةةةةرف العةةةةام مةةةةن جانةةةةب الدولةةةةة أو 
 الدولية املعنية. 

 جواز التحفظات واإل الانت التف ريية -3
 تعليق عام 

بعد أن تناول اجلةزء األول التعةاريف واجلةزء الثةان اإلجةراءات   (1)
تحىلظةةةات واإلعةةة انت التىلسةةةأية، يتمثةةةل  ال غ  الواجةةةب اتباعهةةةا لتةةةو 

الغةةرض مةةن اجلةةزء الثالةةث مةةن دليةةل املمار ةةة يف حتديةةد رةةروط جةةواز  
 التحىلظات على املعاهدات )وجواز اإلع انت التىلسأية(. 

وعلةةةى إثةةةر مناقشةةةات معمقةةةة، قةةةررت اللجنةةةة اإلبقةةةاء علةةةى  (2)
يف ة ثلة عبارة  جواز التحىلظةات“ لإلرةارة إىل العمليةة الذهنيةة املتم

دولةةةةة  (1438)إذا كةةةةان اإلعةةةة ن االنىلةةةةراد  الةةةةذ  تتةةةةدره حتديةةةةد مةةةةا
تعةةةديل األثةةةر القةةةانون  منظمةةةة دوليةةةة وهتةةةدف بةةةه إىل ا ةةةتبعاد أو أو

تلةك  يف تابيقهةا علةى تلةك الدولةة أو (1439)لبعز أح ام املعاهةدة
دل اآلاثر الةة  ترتتةةب مةةن حيةةث املبةةدأ علةةى  املنظمةةة، مي ةةن أن حيةةُ

 لوغ حتىلظ ما.
)د(  1للجنةة، تقيةدا  منهةا للتعريةف الةوارد يف الىلقةرة  قةرت ا وقد أ  (3)

، أبن  1-1من اتىلاقي  فيينا واملستنسةخ يف املبةدأ التةوجيه     2من املادة  
مجيا اإلع انت االنىلرادية ال  تستويف هذا التعريف تش ل حتىلظةات.  

يةةدع جمةةاال  للةةبس يف تعليقهةةا علةةى   ال  أوضةةحت اللجنةةة مبةةا  ول ةةن، كمةةا 
، فإن  التعريف خيتلف عن التنظيم ه...  هو قةد  8-1   توجيه دأ ال املب 

غأ جائز، ل نةه يظةل حتىلظةا  مةى كةان ماابقةا    ي ون التحىلظ جائزا  أو 
. ومضت قائلة   وع وة علةى ذلةك، فةإن  ( 1440) للتعريف املتىلق عليه“ 

__________ 
يسةةةمح إبحةةةدال اآلاثر الةةة  يتو اهةةةا   مبةةةا أن جمةةةرد لةةةوغ الةةةتحىلظ ال  ( 1438)  

كانةت أنسةةب )انظةر أدانه التعليةةق   لةاحب الةةتحىلظ، فةإن كلمةةة  تتةوغه“ رمبةةا 
فيينةةةةةةةةا   ((، غةةةةةةةةأ أن اتىلةةةةةةةةاقي  7( و) 6، الىلقةةةةةةةةرتني ) 1-3علةةةةةةةةى املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   

 نز فيينا.  واللجنة متتنا مبدئيا  عن إعادة النظر يف  تتدره“    تستخدمان كلمة 
)انظر الىلقةرة  أو للمعاهدة ك ل فيما يتعلق ببعز اجلوانب احملددة ( 1439)  
 (.1-1من املبدأ التوجيه   2
 ( من التعليق.1الىلقرة ) ( 1440)  
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غةةه عنةةه لتابيةةق   التحديةةد الةةدقيق لابيعةةة اإلعةة ن يعةةد رةةرطا  أوليةةا  ال 
 عةةةن تقيةةةيم لةةةحة اإلعةةة ن، وهةةةو األهةةةم.  ، فضةةة   ن معةةةني نظةةةام قةةةانو 

عدم لحته وتقةدير نااقةه   مي ن احل م على لحة لك معني أو  وال 
 . ( 1441) بعد تعريىله أبنه حتىلظ“  القانون وحتديد آاثره إال 

ويف لدئ األمةةةةةةةةر ا ةةةةةةةةتخدمت اللجنةةةةةةةةة فعةةةةةةةة  ، يف الةةةةةةةةنز  (4)
“ ) املشةةةةةةةروعية “illicéitéو  “licéitéالىلرنسةةةةةةة ، متةةةةةةةالح   

 “validitéعية“( مىلضةةلة إايوةةا علةةى متةةالح   املشةةرو  و عةةدم
) التةةةةحة“ و عةةةةدم التةةةةحة“( بقتةةةةد مراعةةةةاة  “invaliditéو 

الشةةواغل الةة  أعةةرب عنهةةا بعةةز أعضةةائها وبعةةز الةةدول، حيةةةث 
رأى هةةةؤالء األعضةةةاء ورأت تلةةةك الةةةدول أن متةةةالح  التةةةحة“ 

تعريةةف يثةةأ رةة وكا  خبتةةوص طبيعةةة اإلعةة انت الةة  ينابةةق عليهةةا 
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةةا،  2 )د( مةةةن املةةادة1الةةوارد يف الىلقةةرة  لتحىلظةةاتا

. (1442)19تىلةةةةةة  للشةةةةةروط املنتةةةةةةوص عليهةةةةةا يف املةةةةةةادة  ول نهةةةةةا ال
فإن متالح  التحة“ حمايد متامةا  يف هةذا ا تةوص  ،الواقا ويف

يؤد  إىل ا تنتاجات  اطئة بشأن موقف  وكان  يوفر ميزة أنه ال
، وهةةةةةةو جةةةةةةدل حمةةةةةةور  يف جمةةةةةةال (1443)اللجنةةةةةة إزاء اجلةةةةةةدل الىلقهةةةةةة 

الذين يرون أن  مسألة ’اجلواز‘ “ التحىلظات، بني أنتار  اجلواز
ىل املعاهةةدة، وهةة  يف هةة  املسةةألة األوليةةة. ويتعةةني حلهةةا للرجةةوع إ

ع قةةةة هلةةةا مبسةةةألة  جوهرهةةةا مسةةةألة تتعلةةةق بتىلسةةةأ املعاهةةةدات، وال
تةةةرب إذا كانةةةت األطةةةراف األ ةةةرى، يف إطةةةار السيا ةةةة العامةةةة، تع مةةةا

الةةةةذين  “، وبةةةةني أنتةةةةار  احلجيةةةةة(1444)ال“ التحىلظةةةةات مقبولةةةةة أم
علةةى قبةةول دولةةة متعاقةةدة  تتوقةةف إال يةةرون أن  لةةحة الةةتحىلظ ال

مةن اتىلاقيةة  19“ وأن الىلقرة الىلرعية )و( مةن املةادة أ رى للتحىلظ
ه  للتايل  جمرد توكيد فقهة  مي ةن أن يُسةتخدم   1969 فيينا لعام

يتتل بقبول التحىلظةات، ولةيس أكثةر  كأ اس لتوجيه الدول فيما
 .(1445)من ذلك“

“ illiciteوقد اتضح بتىلة  الة أن املتالح الىلرنس    (5)
ا ، علةةةةةةى أيةةةةةةة حةةةةةةال، لولةةةةةةف ي ةةةةةةن م ئمةةةةةة  ) غةةةةةةأ مشةةةةةةروع“( ل

__________ 
( مةةن التعليةةق علةةى 16( مةةن التعليةةق. انظةةر أيضةةا  الىلقةةرة )2الىلقةةرة ) ( 1441)  

 .1-1وجيه  املبدأ الت
تشةةةةةةرين  2انظةةةةةةر بيةةةةةةان اململ ةةةةةةة املتحةةةةةةدة يف اللجنةةةةةةة الساد ةةةةةةة يف  ( 1442)  

الواثئةةةق الرمسيةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةدورة الثامنةةةة واألربعةةةون،  ،  1993الثةةان/نوفمرب 
 .42، الىلقرة ( A/C.6/48/SR.24)   24اللجنة الساد ة، اجللسة  

 .Koh, J. Kخبتةوص هةذا ا ةة ف الىلقهة ، انظةةر بتةىلة  الةة    ( 1443)  

“Reservations to multilateral treaties: how international legal doctrine 

reflects world vision”, Harvard International Law Journal, vol. 23, No. 1 

(1982), pp. 71–116, passim, in particular pp. 75–77; see also Redgwell, 

“Universality or integrity? …” (footnote 1127 above), pp. 245–282, in 

particular pp. 263–269; and Sinclair, The Vienna Convention on the Law 

of Treaties (footnote 129 above), pp. 81–82, footnote 78 . 
  (1444 ) restricted …” (footnote 150 -Bowett, “Reservations to non

above), p. 88. 
  (1445 ) 190 Reservations to treaties” (footnote 56 above), p.Ruda, “. 

تىلةةة  بشةةةروط الشةةة ل واملضةةةمون الةةة  تىلرضةةةها  التحىلظةةةات الةةة  ال
شةروع هةذا التةدد، تةرى اللجنةة أن الىلعةل غةأ امل اتىلاقيتا فيينا. ويف

دوليا ، يف القانون الدويل، يستتبا مسؤولية لاحبه، ومةن اجللة  أن 
  ينابق على لوغ حتىلظةات تتنةا  مةا أح ةام املعاهةدة الة  هذا ال

 . (1446)غرضها تتىلق ما موضوع املعاهدة أو ال تتناوهلا أو
 يل   رأت اللجنة ما ،لذا (6)

  “ ) مشةةةةروع“( يعةةةةين ضةةةةمنا  أن liciteأوال ، أن متةةةةالح    - 
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا    19 ألح ةةةام املةةةادة لةةةوغ التحىلظةةةات دون مراعةةةاة  
املنظمةةةة الدوليةةةة لةةةاحبة الةةةتحىلظ، وهةةةو   يسةةةتتبا مسةةةؤولية الدولةةةة أو 

. وهلةةةذا السةةةبب،  ( 1447) ينابةةةق للتأكيةةةد علةةةى احلالةةةة قيةةةد النظةةةر  ال  مةةةا 
قةةةةةةررت اللجنةةةةةةة يف دورهتةةةةةةا الثامنةةةةةةة وا مسةةةةةةني، بعةةةةةةد أن كانةةةةةةت قةةةةةةد  

لعتبةاره مقةاب   لل لمةة  “ illiciteتةالح   اعتمدت يف بداية األمةر م 
“ ) غةةأ جةةائز“( لولةةف التحىلظةةات  impermissibleاإلن ليزيةةة   

، أن تسةةةتعيز عةةةن املىلةةةردات  19الةةة  تتةةةاغ   فةةةا  ألح ةةةام املةةةادة  
  licite  و “illicite  و “licéité “    وillicéité “    لملىلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةردات
  valide  و “non valide  و “validité “   وnon-validité “  

و غةةأ لةةحيح“ و التةةحة“  “  )الةة  تعةةين علةةى التةةوايل  لةةحيح 
، وأن تعةّدل التعليةق علةى مجيةا املبةادئ التوجيهيةة  و عدم التحة“( 

 ؛ ( 1448) بدليل املمار ة تبعا  لذلك 
“ ) جةةةةائز“( املسةةةةتخدم  permissible    اثنيةةةةا ، أن متةةةةالح  - 

  التعليقةةات عليهةةا قةةد يعةةين  يف الةةنز اإلن ليةةز  للمبةةادئ التوجيهيةةة ويف 
يبةه  يع تشمل احلجية، وهو أمةر   ضمنا  أن املسألة تتعلق فقط لجلواز وال 

يتعلةق لجلةةدل الىلقهة  املشةةار   داعة  لةةه فيمةا  أنةه يناةو  علةةى احنيةاز ال 
 . ( 1449) إليه أع ه 

يف الةنز    “ permissibilityغأ أنه قد أُبقة  علةى متةالح    ( 7) 
ىلةةةةةق  للتحىلظةةةةةات الةةةةة  تت التةةةةةحة املوضةةةةةوعية  اإلن ليةةةةةز  لإلرةةةةةارة إىل  

يةةةةراه   مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا، ذلةةةةك أنةةةةه بسةةةةب مةةةةا   19دة  ومقتضةةةةيات املةةةةا 
تناو  علةى اختةاذ أ    الناطقون لللغة اإلن ليزية، فإن هذه التسمية ال 

موقةةف فيمةةا خيةةز عواقةةب عةةدم احةةرتام هةةذه الشةةروط. وقةةد تةُةرجم هةةذا  
“ وإىل  validité substantielleاملتةةةالح إىل اللغةةةة الىلرنسةةةية بعبةةةارة   

 . “ validez sustantivaة   إل بانية بعبار اللغة ا 
وينظةةةةر اجلةةةةزء الثالةةةةث مةةةةةن دليةةةةل املمار ةةةةة، علةةةةى التةةةةةوايل، يف   ( 8) 

 يل    املشاكل ذات التلة مبا 
 جواز التحىلظات؛  - 

__________ 
)عةةدم جةةواز التحىلظةةات واملسةةؤولية  2-3-3انظةةر املبةةدأ التةةوجيه   ( 1446)  

 الدولية( والتعليق عليه.
 ( أع ه.5انظر الىلقرة ) ( 1447)  
. انظةةر أيضةةا  159، الىلقةةرة ، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء الثةةان(2006حوليةةة  ( 1448)  

 ( من التعليق احلايل.7 )( إىل2الىلقرات من )
 ( أع ه.4انظر الىلقرة ) ( 1449)  
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 اال تتاص بتقييم جواز التحىلظات؛  - 
 آاثر عدم جواز التحىلظ؛  - 
 جواز ردود الىلعل على التحىلظات.  - 

  انت التىلسأية. يتعلق لإلع  سائل فيما وخيتَّز فرع آ ر لنىلس امل 
 التحفظات اجلائزة  3-1

التصةةديق   للانظاةةة الدوليةةة،  نةةد توقيةةع معاهةةدة او  للدولةةة او  
االنضةةةاام   املوافقةةةة  ليهةةةا او  قبوهلةةةا او  إقراوهةةةا وايةةةاا او   ليهةةةا او 

 م:  إليها، ان تصوغ حتفظاا، ما 
 حتظر املعاهدة هذا التحفع؛ او   ا(  
جيوز إ داو حتفظات فياا  ةدا   ال اهدة  لى انه  تند املع   ب(  

 حتفظات حمدلةة ليس مر يينها التحفع املع”؛ او 
يكةةةر الةةةتحفع، يف غةةةري احلةةةاالت الةةة  تشةةةالها الفقةةةراتن    ج(  

 الفر يتان  ا( و ب(، منافياا ملوضوع املعاهدة وال رأ منها. 
 التعليق 

يف نز جاء  ، بدون تعديل، ما1-3ي رر املبدأ التوجيه   (1)
وه  املادة ال  ليغت على ،  1986من اتىلاقية فيينا لعام    19املادة  

، مةا إد ةال بعةز 1969غرار احل م املقابل من اتىلاقيةة فيينةا لعةام 
اإلضةةافات الةة  ا ةةتوجبها إدراو املعاهةةدات الةة  تربمهةةا املنظمةةات 

 .(1450)الدولية
للمنظمةةةةة  وملةةةةا نةةةةز احل ةةةةم املةةةةذكور علةةةةى أنةةةةه  للدولةةةةة أو (2)
ه...  أن تتةةوغ حتىلظةةا “، ولةةو كةةان ذلةةك بشةةروط معينةةة، دوليةةة ال

قبوهلةةةا  إقرارهةةةا رمسيةةةا  أو التتةةةديق عليهةةةا أو عنةةةد توقيةةةا املعاهةةةدة أو
االنضمام إليها، فإنه وضا  املبدأ العام القائل  املوافقة عليها أو أو

. ويتعلق األمر هنا بعنتةر (1451)أبن لوغ التحىلظات مسموح به“

__________ 
مةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةا لعةةةةام    19لمةةةةادة  فيمةةةا خيةةةز األعمةةةةال التحضةةةأية ل  ( 1450)  

 Pellet, “1986 Vienna Convention. Article 19: Formulation of ، انظر  1986

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the 

Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 483–488 . 
من مشةاريا املةواد املتعلقةة بقةانون املعاهةدات الة     18التعليق على املادة   ( 1451)  

، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان،  1962  حوليةةةةةةة   ، 1962اعتمةةةةةةدهتا اللجنةةةةةةة يف القةةةةةةراءة األوىل يف عةةةةةةام  
املعتمةةد يف القةةراءة    16 ملةةادة ؛ وانظةةر أيضةةا  التعليةةق علةةى مشةةروع ا 15، الىلقةةرة  180 ص 
. وللنسبة التىلاقيةة فيينةا لعةام  17، الىلقرة  207 الثان، ص ، اجمللد  1966حولية    ، الثانية 
)لةوغ التحىلظةات يف حالةة    19، انظر التعليقةات علةى كةل مةن مشةروع املةادة  1986

  ، 1977املعاهةةدات املربمةةة بةةني عةةدة منظمةةات دوليةةة( الةةذ  اعتمدتةةه اللجنةةة يف عةةام  
  19ومشةةةروع املةةةادة  ،  1، الىلقةةةرة  106 ، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان(، ص 1977يةةةة  حول 
)لوغ التحىلظةات مةن جانةب الةدول واملنظمةات الدوليةة يف حالةة املعاهةدات    م ررا  

بةني منظمةات دوليةة ودولةة واحةدة   أكثةر أو  املربمة بني دول ومنظمة دوليةة واحةدة أو 
 . 3، الىلقرة  108 املرجا نىلسه، ص  ، أكثر(  أو 

املةةرن“ النارةةئ عةةن الىلتةةوى التةةادرة  لنظةةامأ ا ةة  مةةن عنالةةر  ا
، وليس من املبالغة يف (1452)1951عن حم مة العدل الدولية يف عام  

ر ء القول إنه يقلب، خبتةوص هةذه النقاةة، االفةرتاض التقليةد  
، وذلةةك هبةةدف معلةة ن يتمثةةل يف (1453)الةةذ  جنةةم عةةن نظةةام اإلمجةةاع

 عامليتها. قيق عيا  إىل حتأكرب مشاركة مم نة يف املعاهدات تيسأ 
الةةذ  اعُتمةةد بتةةورة  19ويف هةةذا التةةدد، فةةإن نةةز املةةادة  (3)

ينبثةةةةق مبارةةةةرة مةةةةن مقرتحةةةةات السةةةةأ وىلةةةةر   1969هنائيةةةةة يف عةةةةام 
والةةةةدوك وينحةةةةو منحةةةةى معاكسةةةةا  للمشةةةةاريا الةةةة  أعةةةةدها املقةةةةررون 

فجمةةةةةيعهم ا الةةةةةون املعنيةةةةةون بقةةةةةانون املعاهةةةةةدات الةةةةةذين  ةةةةةبقوه، 
تقييديةة عةن  س معربين بتورة  لبية أوعاكمن االفرتاض املانالقوا 

إذا  حتىلةظ إال (1454)جيوز لةوغ )أو  إلةدار“( املبدأ القائل أبنه ال
، فقد قدم املبدأ على (1456)والدوك . أما(1455)ا توفيت رروط معينة

، الةةةةتحىلظ“ الةةةة  متل هةةةةا الدولةةةةة اقةةةةرتاحأنةةةةه  إم انيةةةةة لةةةةوغ، أ  
 .(1457) مبقتضى  يادهتا“

 ست مالقة اإلم انية ليل ن هذه  (4)

__________ 
  (1452 ) and  Reservations to the Convention on the Prevention

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 15. 
كةةان هةةذا املىلهةةوم الةةذ  ألةةبح دون رةةك يشةة ل القاعةةدة العرفيةةة  ( 1453)  

يةرو بةني احلةربني العةامليتني )انظةر الةرأ  املخةالف املشةرتك للقضةاة غأ  يف فرتة ما
التحىلظات على وماكنأ وريد وهسو مو، واملذيّلة به الىلتوى التادرة يف قضية 

 Reservations to the  اتىلاقيةةة منةةا جرميةةة اإللدة اجلماعيةةة واملعاقبةةة عليهةةا

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (footnote 604 above), pp. 34–35 إىل حةد كبةأ احلةق يف (، يقيةد
إلةدار التحىلظةات  ل ي ةن ذلةك مم نةا  إال إذا قبلةت الةتحىلظ مجيةا األطةةراف 

 ةةارو ناةةاق املعاهةةدة.  األ ةرى يف املعاهةةدة، وإال فةةإن لةةاحب الةةتحىلظ يظةةل
الذ  اعتمدته اللجنة  18وقد اقرتحت اليالن، يف تعليقاهتا على مشروع املادة 

أع ه( العودة  إىل االفرتاض املعاكس )انظر   1451)انظر احلارية    1962يف عام  
حولية التقرير الرابا عن قانون املعاهدات للسأ وىلر  والدوك، املقرر ا اص، 

 . (46 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177ثان، الوثيقة ، اجمللد ال1965
 ( أدانه.7( و)6يتعلق هبذه النقاة، انظر الىلقرتني ) فيما ( 1454)  
مةةةةةن  10مشةةةةروع املةةةةادة مةةةةةن  1الىلقةةةةرة ال، انظةةةةر، علةةةةى  ةةةةةبيل املثةةةة  ( 1455)  

مشةروع االتىلاقيةة املتعلقةة بقةةانون املعاهةدات الةذ  اقرتحةةه السةيد بريةريل، املقةةرر 
(، واتلةف 238 ، صA/CN.4/23، اجمللةد الثةان، الوثيقةة 1950حوليةة ا اص )

ال  اقرتحها السأ هأش لوترل ت، املقةرر ا ةاص، يف تقريةره  9مشاريا املادة 
( وتقريةره 92و 91 ، صA/CN.4/63لوثيقةة ، اجمللةد الثةان، ا1953حولية ل )األو 

(، ومشةةروع 131 ، صA/CN.4/87، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة 1954 حوليةةةالثةةان )
، من املشروع الذ  اقرتحه السةأ جأالةد فيتزمةوريس، املقةرر 1، الىلقرة 39املادة 

(. انظةةةر 115 ، صA/CN.4/101، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 1956حوليةةةة ا ةةةاص )
 Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxأيضةا  تعليقةةات أمبةةأ  

(footnote 25 above), pp. 88–89. 
التتةةةةةةديق عليهةةةةةةا   جيةةةةةةوز ل ةةةةةةل دولةةةةةةة، عنةةةةةةد توقيةةةةةةا معاهةةةةةةدة أو ( 1456)  
ل ه... “ )التقريةةةر  حتىلظةةةا  ه...  مةةةا أن تتةةةوغ قبوهلةةةا، االنضةةةمام إليهةةةا أو أو

 A/CN.4/144اجمللد الثةان، الوثيقةة  ،1962حولية دات، ن قانون املعاهاألول ع
 )أ((.1، الىلقرة 17، املادة 60 ، صAdd.1و
 . 9، الىلقرة 65 ، املرجا نىلسه، ص17التعليق على املادة  ( 1457)  
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جيةةةةةوز  أوال ، هةةةة  حمةةةةةدودة زمنيةةةةةا  ألن لةةةةةوغ التحىلظةةةةةات ال - 
رمسيةةةةةةا   إقرارهةةةةةةا التتةةةةةةديق عليهةةةةةةا أو  عنةةةةةةد توقيةةةةةةا معاهةةةةةةدة أو إال
 ؛(1458)االنضمام إليها“ املوافقة عليها أو قبوهلا أو أو
ي ون متىلقا  ما موضوع  اثنيا ، مي ن لتوغ التحىلظات أال - 

اهةةةدات تقتتةةةر علةةةى جمموعةةةة بعةةةز املعاهةةةدات، إمةةةا ألن هةةةذه املع
مةن  2وهذه فرضية أت ذها يف االعتبار الىلقةرة  -لغأة من الدول 

الةة  تعةةود إىل نظةةام اإلمجةةاع  1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  20املةةادة 
ألن األطةةةةةراف، يف حالةةةةةة  أو - (1459)يتعلةةةةةق هبةةةةةذه التةةةةة وك فيمةةةةةا

 املعاهدات ذات النااق العةامل ، تتىلةق علةى تةرجيح وحةدة املعاهةدة
تتىلةةةق، علةةةى كةةةل حةةةال، علةةةى  علةةةى حسةةةاب  وليتهةةةا العامليةةةة، أو

؛ وخبتةةوص هةةذه النقاةةةة، تقييةةد حةةق الةةدول يف لةةةوغ التحىلظةةات
يُقتةد لتىلاقيةة فيينةا  هو احلةال للنسةبة لغأهةا مةن النقةاط، ال وكما
ر ء مينا املتىلاوضني من  أن ت ون ذات طابا ت ميل ، وال  وى

تعةّدل احلةق  لتحىلظةات“ تقيةد أوتضمني املعاهدة  بنودا  متعلقة ل
 .(1460)19املبدئ  الوارد يف املادة 

ومةةا أنةةه قةةد أُعةةرب يف بعةةز األحيةةان عةةن رأ  يقةةول أبنةةه  (5)
مةةن اإلفةةراط احلةةديث عةةن  احلةةق يف الةةتحىلظ“، فةةإن اتىلاقيةةة فيينةةا 

تنالةةةةةق مةةةةةن مبةةةةةدأ أنةةةةةه يوجةةةةةد افةةةةةرتاض مىلةةةةةاده جةةةةةواز  1969لعةةةةةام 
 19معةةه عنةةوان املةةادة التحىلظةةات. وعةة وة علةةى ذلةةك، فهةةذا هةةو 

يف حةةةةةةد ذاتةةةةةةه )لةةةةةةوغ  1986و 1969مةةةةةةن اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا لعةةةةةةام  
تؤكةده الىلقةرة اال ةته لية هلةذا  ، وهو املعةه الةذ (1461)التحىلظات(

* ه... “. ومةا ل ما،   حتىلظا  *تتوغاحل م   للدولة ه...  أن ه
، حيةةث 19ذلةةك، ينبغةة  اإلرةةارة إىل أن العبةةارة االفتتاحيةةة للمةةادة 

لدولةةةةة ه...  أن ه... “، تقةةةةر أبن للةةةةدول دمت لةةةةيغة  لا ةةةةُتخ
 .(1462) لوغ“ التحىلظات حق  وىحقا ، ل نه ليس 
__________ 

 ( أدانه.9انظر الىلقرة ) ( 1458)  
 حينمةةةا يتبةةةني مةةةن العةةةدد احملةةةدود للةةةدول املتىلاوضةةةة ومةةةن موضةةةوع  ( 1459)  
وغرضةةها أن تابيةةق هةةذه املعاهةةدة ب املهةةا بةةني مجيةةا األطةةراف رةةرط هةةدة املعا

أ ا   لرضا كل طرف لالرتباط لملعاهةدة، فةإن الةتحىلظ يسةتلزم أن تقبةل بةه 
 مجيا األطراف“.

,Modern Aust خبتةةوص الاةةابا الت ميلةة  لنظةةام فيينةةا، انظةةر   ( 1460)  

Treaty Law and Practice (footnote 155 above), pp. 151–153; J. K. 

Gamble, Jr., “Reservations to multilateral treaties: a macroscopic view 

of State practice”, AJIL, vol. 74 (1980), pp. 383–391; Imbert, Les 

réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), pp. 162–230; 

McNair, The Law of Treaties (footnote 1393 above), pp. 169–173; 

Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe (footnote 638 

above), pp. 85–90 and 101–104; and Riquelme Cortado, Las reservas a 

los tratados (footnote 150 above), pp. 89–136. 
، انظةةةةةةر ار ةةةةةةخبتةةةةةوص تعةةةةةديل هةةةةةذا العنةةةةةوان يف إطةةةةةار دليةةةةةل املم ( 1461)  

 ( أدانه.10) الىلقرة
  (1462 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, See 

above), p. 83; see also Reuter, Introduction au droit des traités (footnote 

28 above), p. 75; or Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados 

(footnote 150 above), p. 84  ومي ةةن أيضةةا  اإلرةةارة إىل أن اقرتاحةةا  تقةةدم بةةه .

بعنايةة. ومؤداوةا أن  “  وقد ا تأت كلمتا  تتةوغ“ و لةوغ  (6)
دل   يعةةةين  لةةةدوره“، مبعةةةه أن الةةةتحىلظ ال  ال  لةةةوغ“ الةةةتحىلظ   حيةةةُ

تعاضةةة  أثةةره مبجةةرد لةةوغه. وهلةةذا السةةبب، فةةإن التعةةديل الرامةة  إىل اال  
قد رُفةز مةن    ( 1463) عن عبارة  تتوغ حتىلظا “ بعبارة  تتدر حتىلظا “ 

.  ( 1464) األمةم املتحةدة لقةانون املعاهةدات قبل جلنةة التةياغة التابعةة ملةؤمتر  
ة لبسةا  ي مةن يف القةول ه...  أبن للدولةة  أرار والدوك، فإن  مثة  وكما 
إن كةةةةان   *‘ حتىلظةةةةا ، ألن جةةةةوهر املسةةةةألة املاروحةةةةة هةةةةو مةةةةا تتةةةةدر ’   أن 
دولةةة مةةن الةةدول مي ةةن اعتبةةاره قةةد ’لةةدر‘ فعةة      لةةاغته حىلظ الةةذ   الةت 

يُعتةةرب   . هةةذا وال ( 1465) إذا ل، وإىل أن، تقبةةل بةةه الةةدول األ ةةرى املعنيةةة“ 
  - ةةتوفيت رةةروط إجرائيةةة معينةةة  إذا ا  إال   ( 1466) الةةتحىلظ قةةد  أُنشةةئ“ 

، وجيةةب، فةةوق ذلةةك، أن  ( 1467) وهةة  مةةا ذلةةك ليسةةت رةةروطا  مشةةددة 

 
السةةيد بريغةةز ل  تعاضةةة عةةن عبةةارة  جيةةوز ل ةةل دولةةة“ الةةواردة يف مشةةروع السةةأ  

حوليةةةة  أعةةة ه( بعبةةةارة  حيةةةق هلةةةا قةةةانوان “ )   1456وىلةةةر  والةةةدوك )انظةةةر احلارةةةية  
( ل  22، الىلقةةرة  140 ، ص 1962أاير/مةةايو    25،  651ألول، اجللسةةة  ، اجمللةةد ا 1962

يُؤ ذ به، وكذلك األمر فيما خيز تعدي   يسأ على نىلس املنوال تقةدم بةه احتةاد  
اجلمهورايت االررتاكية السوفياتية   ل مؤمتر األمم املتحةدة لقةانون املعاهةدات   
A/CONF.39/C.1/L.115, in Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (see footnote 54 above), p. 133, para. 175  وقةد .
ل ه... “( مةن   اعُتمدت التيغة احلالية ) للدولة ه...  أن هتتوغ  حتىلظا ، مةا 

، اجمللةةةد  1962حوليةةةة  تةةةياغة التابعةةةة للجنةةةة القةةةانون الةةةدويل )انظةةةر  جانةةةب جلنةةةة ال 
(،   اعتمةةةدهتا  3، الىلقةةةرة  221 ، ص 1962حزيران/يونيةةةه    18،  663اجللسةةةة    األول، 

)املرجةةا نىلسةةه، اجمللةةد الثةةان،    1962جلنةةة القةةانون الةةدويل يف جلسةةة عامةةة يف عةةام  
تعةةةدي ت يف عةةةام    (. ول خيضةةةا الةةةنز أل  1، الىلقةةةرة  18، املةةةادة  176و   175 ص 

“ ) كةةةل  Tout État، ماعةةةدا اال تعاضةةةة يف الةةةنز الىلرنسةةة  عةةةن عبةةةارة   1966
، اجمللةةةةةةد األول،  1965حوليةةةةةةة  “ ) دولةةةةةةة“( )انظةةةةةةر  Un Étatدولةةةةةةة“( ب لمةةةةةةة   

)الةةةةنز الةةةةذ     1، الىلقةةةةرة  264و   263 ، ص 1965حزيران/يونيةةةةه    29،  813اجللسةةةةة  
الةةة     16)املةةادة    202 ان، ص ، اجمللةةد الثةةة 1966حوليةةة  اعتمدتةةه جلنةةة التةةةياغة(، و 
 .اعُتمدت يف القراءة الثانية(( 

  (1463 ) Official Records of the United Nations ( 161/L.1/C.39NF.A/CO

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 
(A/CONF.39/11/Add.2) (see footnote 54 above), pp. 133–134, para. 177). 

  (1464 ) Official Records of the United Nations Conference on See 

the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (see footnote 35 

above), 23rd meeting of the Committee of the Whole, 11 April 1968, p. 

121, para. 2, and 24th meeting, 16 April 1968, p. 126, para. 13  بيةان(
 السأ وىلر  والدوك(. ،ا بأ اال تشار 

، اجمللةةةد الثةةةان، 1962حوليةةةة األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات،  التقريةةةر ( 1465)  
( مةةن التعليةةق علةةى مشةةاريا 1، الىلقةةرة )62 ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقةةة 
 . 19و 18و 17املواد 
  1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام    21من املادة  1انظر الىلقرة   ( 1466)  

 23و 20و 19د  أ  حتىلةةةةةةظ هيُنشةةةةةةةأ  للنسةةةةةةةبة إىل طةةةةةةرف آ ةةةةةةةر وفقةةةةةةةا  للمةةةةةةةوا
 .3-1-4إىل  1-4ه... “؛ وانظر أيضا  املبادئ التوجيهية من 

،  21 مةةةةن املةةةةادة   1، والىلقةةةةرة  20مةةةةن املةةةةادة    5إىل    3انظةةةةر الىلقةةةةرات مةةةةن   ( 1467)  
 .  4-2-2إىل    1-2مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا؛ وانظةةر أيضةةا  املبةةادئ التوجيهيةةة مةةن    23واملةةادة  
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ى فيةةةةه الشةةةةروط املوضةةةةو  عية املنتةةةةوص عليهةةةةا يف الىلقةةةةرات الىلرعيةةةةة  تراعةةةة 
يتجلةى بوضةوح   مةن اتىلةاقي  فيينةا ذاهتةا، وهةذا مةا   19من املةادة  الث ل  

 .  ( 1468) ل“  من ا تخدام عبارة  ما 
إليةةةةةةةه بعةةةةةةةز املةةةةةةةؤلىلني، فرمبةةةةةةةا كانةةةةةةةت  يةةةةةةةذهب ووفقةةةةةةةا  ملةةةةةةةا (7)

املتالحات املستخدمة يف هذا احل م غأ متسقة يف هذا التدد، 
، الىلقةةةرة 19ظةةةات حمةةةددة )املةةةادة عاهةةةدة بتحىلإذا مسحةةةت املألنةةةه  

الىلرعيةةةة )ب((، فليسةةةت مثةةةة حاجةةةة إىل أن تقبلهةةةا الةةةدول األ ةةةرى 
فيهةا  ‘لةاغتها’ه... . فه  تُعتةرب قةد ’لةدرت‘ منةذ اللحظةة الة  

. ومةةن  ، فةةإذا كانةةت الىلقةةرة الىلرعيةةة )ب( (1469)الدولةةة املتحىلظةةة“
قةةةةةةةةةةد أوضةةةةةةةةةةحت، عةةةةةةةةةةن حةةةةةةةةةةق، أن هةةةةةةةةةةذه التحىلظةةةةةةةةةةات  جيةةةةةةةةةةوز 

من اتىلاقي  فيينا  19 “، فإن الىلقرة اال ته لية للمادة *رهاإلداه
قةةد ت ةةون مضةةللة فيمةةا تعنيةةه ضةةمنيا  مةةن أن تلةةك التحىلظةةات هةة  

ر مةةةةةةةةن جانةةةةةةةةب اجلهةةةةةةةةات أكثةةةةةةةة  أيضةةةةةةةةا  حتىلظةةةةةةةةات  متةةةةةةةةاغة“ ال
  (1471)ول ةةن األمةةر يناةةو  هنةةا علةةى حجةةة جوفةةاء. (1470)املتحىلظةةة

نشأ )أو تتدر( تتناول التحىلظات ال  ت إن الىلقرة الىلرعية )ب( ال
. تسمح هبا املعاهدة وإمنا تتناول التحىلظات ال  اللوغها،  مبجرد  

 
 (اتبع )  (  1467احلاشية  ) 

 Coccia, Reservations to multilateral treaties … (footnote 196انظةر أيضةا    

above), p. 28, and Müller, “1969 Vienna Convention. Article 20: 

Acceptance of and objection to reservations” and “1969 Vienna 

Convention. Article 21: Legal effects of reservations and of objections to 

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the 

Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 489–534 and pp. 538–564 . 
* لةةةةةوغ تةةةةةنز هةةةةةذه املةةةةةادة علةةةةةى املبةةةةةدأ العةةةةةام الةةةةةذ  مىلةةةةةاده أن  ( 1468)  

اجمللةةد الثةةان، ، 1966حوليةةة االت“ )ثةة ل حةة  التحىلظةةات مسةةموح بةةه، إال يف
“ faire(. وا ةتعمال كلمةة  16التعليةق علةى املةادة  ( من17، الىلقرة )207 ص

) إلةدار“( يف الةنز الىلرنسة  للتعليةق قابةل للنقةد، ل نةه يعةود علةى األرجةح 
ول طة ع علةى رأ  اةالف،  -إىل  اأ يف الرتمجة وليس إىل ا تيار مقتةود 

 Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25انظةر  

above), p. 90.وعلى كل حال، فالنز اإلن ليز  للتعليق لحيح . 
  (1469 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), pp. 84–85. 
  (1470 ) also Ruda, “Reservations to treaties” (footnote 56 See 

above), pp. 179–180لةدر عةن هةورن مةن انتقةاد كةان إىل  ؛ وانظةر كةذلك مةا
 Horn, Reservations and Interpretativeحةةةةد كبةةةةأ أكثةةةةر حتىلظةةةةا   

Declarations … (footnote 25 above), pp. 111–112. 
لةةةةةةحة ا ةةةةةةتخدام فعلةةةةةة  مي ةةةةةةن مةةةةةةا ذلةةةةةةك التسةةةةةةا ل عةةةةةةن مةةةةةةدى  ( 1471)  

مةن اتىلةاقي  فيينةا؛ فلةيس  23مةن املةادة  2 يف الىلقرة هيتوغ “ و هُيتدر “ 
مةةن املناقةة  القةةول، يف هنايةةة هةةذا احل ةةم، إنةةه يف حةةال القيةةام، لةةدى اإلعةةراب 
عةةن املوافقةةة علةةى االلتةةزام لملعاهةةدة، بتأكيةةد حتىلةةظ كةةان قةةد لةةين عنةةد التوقيةةا 

* يف  تريةخ أتكيةده“. وقةد  ةعت لدرقد ههعلى املعاهدة   يُعترب التحىلظ 
د دليةةل املمار ةةة املتعلةةق للتحىلظةةات، إىل اعتمةةاد اللجنةةة جاهةةدة،  ةة ل إعةةدا

ري  لميةةه  متةةالحات متسةةقة يف هةةذا التةةدد )واالنتقةةادات الةة  وجهتهةةا إليهةةا 
 Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados (footnote 150كةورتدو  

above), p. 85 ،)يبدو أهنا تستند إىل  اأ يف الرتمجة يف النز اإل بان . 

جيوز  هو األمر يف احلالة املشار إليها يف الىلقرة الىلرعية )أ(، ال وكما
لةةةوغ تلةةةك التحىلظةةةات  مثةةةة منةةةا لةةةريح يف احلالةةةة األوىل )الىلقةةةرة 

 ة )ب((.الىلرعية )أ((، ومنا ضمين يف احلالة الثانية )الىلقرة الىلرعي
مبةةةةدأ احلةةةةق يف لةةةةوغ حتىلظةةةةات وفضةةةة   عةةةةن ذلةةةةك، فةةةةإن  (8)
تةةر  مي ةةن فتةةله عةةن اال ةةتثناءات املتتةةلة بةةه. وهلةةذا السةةبب، ل ال

مبةةةدأ تةةةوجيه  مسةةةتقل يتنةةةاول مبةةةدأ افةةةرتاض اللجنةةةة ضةةةرورة لوضةةةا 
لةحة التحىلظةات، وهة  الة  امتنعةةت، كقاعةدة عامةة، عةن تعةةديل 

 تها إىل دليل املمار ة.نتوص أح ام اتىلاقي  فيينا ال  نقل
مةةةن املبةةةدأ عةةةد لت اللجنةةةة عةةةن أن حتةةةذف  ،وللسةةةبب ذاتةةةه (9)

 اإلرارة إىل اتلف األوقات  ال  جيوز فيهةا لةوغ 1-3التوجيه  
 19، فةإن املةةادة (1472) ةةبق تناولةه أعةة ه الةتحىلظ“. وللىلعةةل، وكمةا

مةةةةةةن اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا تستنسةةةةةةخ القيةةةةةةود الزمنيةةةةةةة الةةةةةةواردة يف تعريةةةةةةف 
من اتىلاقي    2)د( من املادة  1نىلسه الذ  يرد يف الىلقرة    التحىلظات

أرةارت إىل  داع  هلذا الت ةرار، كمةا رك يف أنه ال ، وال(1473)فيينا
ذلةةةةةةك الةةةةةةدامنرك عنةةةةةةد النظةةةةةةر يف مشةةةةةةاريا املةةةةةةواد املتعلقةةةةةةة بقةةةةةةانون 

. غةأ أن اللجنةة رأت (1474)1962املعاهدات الة  اعتمةدت يف عةام 
عندما اعُتمد املشروع النهائ  يف ضرورة لتتحيح هذا ا لل  أنه ال
يبةا  بدرجةة تسةتدع  إعةادة كتابةة ، وهذا الت ةرار لةيس مع1966عام 

 ال  مسحت ببقاء هذا ا لل. 1969اتىلاقية فيينا لعام 
ويف ذلك الت رار أيضا  تذكأ مباَّن أبن لحة التحىلظات  (10)
 تتوقف فقةط علةى الشةروط املوضةوعية املنتةوص عليهةا يف املةادة ال

مةةةةةن اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا، ول نهةةةةةا مشةةةةةروطة أيضةةةةةا  لحةةةةةرتام رةةةةةروط  19
واآلجال. بيد أن هذه الشروط تش ل موضوع اجلزء الثةان  الش ل

مةةةةن دليةةةةل املمار ةةةةة، بيةةةةث يتنةةةةاول اجلةةةةزء الثالةةةةث مسةةةةألة التةةةةحة 
ومةةةةن هنةةةةا أييت  - أ  جةةةةواز التحىلظةةةةاتاملوضةةةةوعية للتحىلظةةةةات، 

يعةةد  الةةذ  ل 1-3لتةةوجيه  العنةةوان الةةذ  ا تارتةةه اللجنةةة للمبةةدأ ا
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا  19ة مةةةن املم ةةةن اإلبقةةةاء فيةةةه علةةةى عنةةةوان املةةةاد

)هلةةةوغ  التحىلظةةةات(، حيةةةث إنةةةه قةةةد ا ةةةُتخدم للىلعةةةل يف املبةةةدأ 
ول ونةةةه، فضةةة   عةةةن ذلةةةك، يركةةةز بشةةة ل  (1475)3-1-2التةةةوجيه  

 مسوغ له على الشروط الش لية لتحة التحىلظات. ال
 رها املعاهدة التحفظات ال  حتظ 3-1-1

تانةة  املعاهةةدة يكةةون الةةتحفع حمظةةوواا ذوجةةب املعاهةةدة إ ا   
 تتضار حكااا:

 حيظر  يع التحفظات؛ او  ا( 
__________ 

 (.4الىلقرة ) ( 1472)  
 )تعريف التحىلظات( والتعليق عليه. 1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 1473)  
وىلةر  الةذ  أعةده السةأ انظر التقرير الرابةا عةن قةانون املعاهةدات  ( 1474)  

 A/CN.4/177، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1965حوليةةةةة والةةةةدوك، املقةةةةرر ا ةةةةاص، 
 .46 ، صAdd.1-2و
 التعيد الدويل“. التمثيل لغرض لوغ حتىلظ على  ( 1475)  
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حيظر التحفظات  لى احكام حمدلةة يتعلق هبا التحفع   ب( 
 املع”؛ او

 حيظر فئات معينة مر التحفظات تشا  التحفع املع”.   ج(  
 التعليق 

ان املنتةةوص رويةةرت، تشةة ل الىلرضةةيتذهةةب إليةةه  بسةةب مةةا (1)
مةن اتىلةاقي   19يتني )أ( و)ب( من املةادة عليهما يف الىلقرتني الىلرع

)ووةةا الىلرضةةيتان املستنسةةختان يف املبةةدأ  1986و 1969 لعةةام  فيينةةا
. ل ن األمر ليس (1476)(  حالتني بسياتني للغاية“1-3التوجيه   

إىل مؤكةةةةةةدا  علةةةةةةى اإلطةةةةةة ق. فتةةةةةةحيح أن هةةةةةةذه األح ةةةةةةام تشةةةةةةأ 
منظمةةةة  واحلةةةاالت الةةة  تتضةةةمن فيهةةةا املعاهةةةدة الةةة  ترغةةةب دولةةةة أ

دولية يف إلدار حتىلةظ بشةأهنا بنةدا   الةا  حيظةر لةوغ التحىلظةات 
عدم وجود  ول واضح جلميةا يسمح به. ول ن، لإلضافة إىل  أو

، مي ةةةةةةةن أن تثةةةةةةةور مشةةةةةةةاكل حسا ةةةةةةةة (1477)االحتمةةةةةةةاالت املم نةةةةةةةة
البنةةود الةة  حتظةةر التحىلظةةات يتعلةةق للناةةاق الةةدقيق لبنةةد مةةن  فيمةةا

 ذ  يتاغ على الرغم من هذا احلظر.وفيما يتتل آباثر التحىلظ ال
إىل توضةةةيح ناةةةاق الىلقةةةرة  1-1-3ويرمةةة  املبةةةدأ التةةةوجيه   (2)

توضةةةةةح املقتةةةةةود  الةةةةة  ال 1-3الىلرعيةةةةةة )أ( مةةةةةن املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  
للةةةتحىلظ الةةةذ  حتظةةةره املعاهةةةدة، يف حةةةني أن املبةةةدأين التةةةوجيهيني 

يسةةةةةةةةةعيان إىل توضةةةةةةةةةيح معةةةةةةةةةه وناةةةةةةةةةاق تعبةةةةةةةةةأ  4-1-3و 3-1-2
  التحىلظات احملددَّة“ الوارد يف الىلقرة الىلرعية )ب(.

 17)أ( مةةةةن مشةةةةروع املةةةةادة 1لقةةةةد ميةةةةز والةةةةدوك، يف الىلقةةةةرة  (3)
 ، بني ث ل حاالت 1962عام  الذ  قدمه إىل اللجنة يف

املستبعدة  التحىلظات  احملظورة مبوجب أح ام املعاهدة أو - 
ظمةةة مةةا املمار ةةة املسةةتقرة ملن سةةبب تنافيهةةا مةةا طبيعةةة املعاهةةدة أوب

 دولية“؛
تشةةملها أح ةةام بنةةد حيةةد مةةن إم انيةةة  التحىلظةةات الةة  ال - 

 إلدار التحىلظات؛
أح ةةةةام بنةةةةد يسةةةةمح إببةةةةداء تشةةةةملها  التحىلظةةةةات الةةةة  ال - 

 .(1478)حتىلظات معينة

__________ 
  (1476 ) Reuter, “Solidarité et divisibilité …” (footnote 405 above), p. 

625, also reproduced in Reuter, Le développement … (footnote 405 above), 

p. 363   املعقةدة هلةذه    يتنةاول الابيعةة . وعلةى النقةيز مةن ذلةك، ل طة ع علةى رأ
 Pellet, “1969 Vienna Convention. Article 19: Formulation ofالىلرضية، انظةر   

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the 

Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 433–441, paras. 75–91 . 
التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  ( مةةن 9الىلقةةرة )و  1479انظةةر احلارةةية  ( 1477)  
 ، أدانه.3-1-3
وىلةةةةر  الةةةةذ  أعةةةةده السةةةةأ التقريةةةةر األول عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات  ( 1478)  

 A/CN.4/144، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1962حوليةةةةة والةةةةدوك، املقةةةةرر ا ةةةةاص، 
 (. )أ1، الىلقرة 17، املادة 60 ، صAdd.1و

وكةةةةةةان القا ةةةةةةم املشةةةةةةرتك بةةةةةةني هةةةةةةذه احلةةةةةةاالت الةةةةةةث ل هةةةةةةو أنةةةةةةه، 
تتىلةةةةةةق وموضةةةةةةوع املعاهةةةةةةدة والغةةةةةةرض  فةةةةةةا  للتحىلظةةةةةةات الةةةةةة  ال  
حتظةةةةةةةةةةره  ال ،  يتعةةةةةةةةةةني، عنةةةةةةةةةةدما يتةةةةةةةةةةاغ حتىلةةةةةةةةةةظ مةةةةةةةةةةا(1479)امنهةةةةةةةةةة 

رفضةةةةها هلةةةةةذا  املعاهةةةةدة، أن تعةةةةرب الةةةةدول األ ةةةةةرى عةةةةن قبوهلةةةةا أو
عنةةةةةدما يتعلةةةةةق األمةةةةةر بةةةةةتحىلظ حتظةةةةةره املعاهةةةةةدة،  الةةةةةتحىلظ، ول ةةةةةن

 ةةةةةبق أن أعربةةةةةت عةةةةةن اعرتاضةةةةةها  فإهنةةةةةا ليسةةةةةت ملزمةةةةةة بةةةةةذلك، إذ
 .(1480)يه يف املعاهدة نىلسها“عل
أ ةةةةةةةةذت هبةةةةةةةةذا التتةةةةةةةةنيف جمةةةةةةةةددا ، وإن    ورغةةةةةةةةم أن اللجنةةةةةةةةة  ( 4) 

كةةةةةةةةان    فإنةةةةةةةةه ،  ( 1481) كةةةةةةةةان ذلةةةةةةةةك بتةةةةةةةةياغة اتلىلةةةةةةةةة بعةةةةةةةةز الشةةةةةةةة ء 
لةةةةةزوم هلةةةةةا، وللنظةةةةةر إىل أن واضةةةةةع  اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا   معقةةةةةدا  بتةةةةةورة ال 

أرادوا أن ي ةةةةةةةون عملهةةةةةةةم علةةةةةةةى قةةةةةةةدر مةةةةةةةن العموميةةةةةةةة،    1969لعةةةةةةةام  
بةةةةةني احلةةةةةالتني األوليةةةةةني اللتةةةةةني أرةةةةةار  ي ةةةةةن مةةةةةن اجملةةةةةد  الىلتةةةةةل   ل 

. وقةةةةةد اقتتةةةةةر هةةةةةذا األ ةةةةةأ، يف الىلقةةةةةرة  ( 1482) إليهمةةةةةا املقةةةةةرر ا ةةةةةاص 
بنةةةةةاء علةةةةةى    1965   اقرتحةةةةةه يف عةةةةةام الةةةةةذ   18مةةةةةن مشةةةةةروع املةةةةةادة    2

م حظةةةةةةةةات احل ومةةةةةةةةات، علةةةةةةةةى التمييةةةةةةةةز بةةةةةةةةني التحىلظةةةةةةةةات الةةةةةةةة   
حتظرهةةةةةةةةةةا أح ةةةةةةةةةةام املعاهةةةةةةةةةةدة )أو  القواعةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةارية يف منظمةةةةةةةةةةة  

( حظةةةةةةةةةرا  لةةةةةةةةةرحيا  وبةةةةةةةةةني التحىلظةةةةةةةةةات احملظةةةةةةةةةورة  ( 1483) دوليةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةا“ 
__________ 

الةةوارد يف  17مةةن مشةةروع املةةادة  2حالةةة منتةةوص عليهةةا يف الىلقةةرة  ( 1479)  
وىلةةر  والةةدوك، املقةةرر الةةذ  أعةةده السةةأ ن قةةانون املعاهةةدات التقريةةر األول عةة 

 النز احلايل. ا اص )املرجا نىلسه(، ل ن لياغتها ختتلف عما يرد يف
 ( من التعليق(.9)الىلقرة ) 65 املرجا نىلسه، ص ( 1480)  
)ب( و)و( و)د(  املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةةه، 1، الىلقةةةةةةةرة 18مشةةةةةةروع املةةةةةةادة  ( 1481)  

التعليةةةق علةةةةى هةةةةذه ( مةةةةن 15الىلقةةةةرة ) )انظةةةةر أيضةةةا   176 ، صA/5209الوثيقةةةة 
 (.180 املرجا نىلسه، ص ،املادة
بريغز، أثنةاء مناقشةة املشةروع، أن  على النقيز من ذلك، رأى السيد   ( 1482)  

 اال ةةةةةت ف هةةةةةو بةةةةةني احلالةةةةةة املنتةةةةةوص عليهةةةةةا يف الىلقةةةةةرة الىلرعيةةةةةة )أ(، حيةةةةةث  
 )ب(  ُحظةةرت مجيةةا التحىلظةةات، واحلالةةة املنتةةوص عليهةةا يف الىلقةةرتني الىلةةرعيتني 

و)و(، حيةةةةةث ال يتعلةةةةةق األمةةةةةر إال بةةةةةبعز التحىلظةةةةةات الةةةةة  ُحظةةةةةرت لةةةةةراحة  
  18،  663، اجمللةةةةةةةةةةةد األول، اجللسةةةةةةةةةةةة  1962حوليةةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةُتبعدت ضةةةةةةةةةةةمنيا “ )  أو 

مقابةةةل رأ  السةةةأ وىلةةةر     يف (، وذلةةةك  12، الىلقةةةرة  222 ، ص 1962حزيران/يونيةةةه  
املتعلةق لملةادة  ؛ وكمةا يتبةني مةن املثةال  32، الىلقرة  223 املرجا نىلسه، ص  ، والدوك 

التعليةق علةى املبةدأ  ( من  6الىلقرة ) )انظر    1958من اتىلاقية اجلرف القار  لعام   12
 .هذه امل حظة وجيهة جدا   ، أدانه(، فإن 2-1-3التوجيه   

بةةةرغم عةةةدم االعةةةرتاض علةةةى املبةةةدأ لةةةدى املناقشةةةة الةةة  دارت يف اجللسةةةة   ( 1483)  
كةةةان قةةةد اعةةةرتض عليةةةه يف عةةةام  )مةةةا العلةةةم أبن السةةةيد الكةةةس    1965العامةةةة يف عةةةام  

،  142 ، ص 1962اير/مةةةةايو  أ   25،  651، اجمللةةةةد األول، اجللسةةةةة  1962حوليةةةةة    ، 1962
يف الةةنز املعتمةةةد  ةةة ل اجلةةزء األول مةةةن الةةةدورة السةةةابعة   عليةةةه  ( واإلبقةةةاء 53الىلقةةرة  

(، فقةةةد ا تىلةةةت هةةةذه اإلرةةةارة  162 ، اجمللةةةد الثةةةان، ص 1965حوليةةةة  عشةةةرة )انظةةةر  
الةذ  اعتمدتةه اللجنةة يف هنايةة املاةةاف    16 مةن مشةروع املةادة  بةدون إيضةاح السةبب 

يف أعقةةةةاب  التةةةةقل النهةةةةائ “ الةةةةذ  أجرتةةةةه جلنةةةةة التةةةةياغة )انظةةةةر    1966يف عةةةةام  
،  1966متوز/يوليةةةةةةه    11،  887، اجمللةةةةةةد األول )اجلةةةةةةزء الثةةةةةةان(، اجللسةةةةةةة  1966حوليةةةةةةة  

الحةةرتاز   يف إطةةار الشةةرط ا  (. ويتعةةني فهةةم حةةذف هةةذه العبةةارة 91، الىلقةةرة  295 ص 
 املعاهةدات املعتمةدة دا ةل   تعلةق للتة وك التأ يسةية للمنظمةات الدوليةة أو العام امل 
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. ويةةةةةةةرد  ( 1484) ضةةةةةةةمنيا  نتيجةةةةةةةة لسةةةةةةةماح املعاهةةةةةةةدة بتحىلظةةةةةةةات حمةةةةةةةدَّدة 
الىلقةةةةةةةةرتني الىلةةةةةةةةرعيتني )أ(   ، يف ( 1485) قحةةةةةةةةة هةةةةةةةةذا التمييةةةةةةةةز، بتةةةةةةةةورة من 

، دون أ   1969مةةةةةةةةن اتىلاقيةةةةةةةةة فيينةةةةةةةةا لعةةةةةةةةام    19و)ب( مةةةةةةةةن املةةةةةةةةادة  
كانةةةةةةةت املعاهةةةةةةةدة حتظةةةةةةةر التحىلظةةةةةةةات   إذا  متييةةةةةةةز علةةةةةةةى أ ةةةةةةةاس مةةةةةةةا 

 . ( 1486) جزئيا   هبا كليا  أو   تسمح  أو 
ذهةةةةب إليةةةةه السةةةةيد تومورةةةةات، ينبغةةةة  النظةةةةر إىل   ووفقةةةةا  ملةةةةا  (5)

)أ(، للتيغة ال  جاءت هبا، على أنه    احلظر الوارد يف الىلقرة الىلرعية 
يشةةمل كةة   مةةن حةةاالت احلظةةر التةةريح للتحىلظةةات وحةةاالت احلظةةر  

 
 (اتبع )  (  1483احلاشية  ) 

مةن االتىلاقيةة واملعتمةد يف اليةوم نىلسةه بتةيغته النهائيةة    5منظمة دولية الةوارد يف املةادة  
(. ومةن الناحيةة  79، الىلقةرة  294 ه، ص من جانةب جلنةة القةانون الةدويل )املرجةا نىلسة 

العمليةةةة، مةةةن النةةةادر أن ُيسةةةمح للتحىلظةةةات علةةةى التةةةك التأ يسةةة  ملنظمةةةة دوليةةةة  
 Mendelson, “Reservations to the constitutions of international)انظةةر   

organizations” (footnote 1334 above), pp. 137–171  وفيمةا يتعلةق لملعاهةدات .)
يف إطةةةةةةار املنظمةةةةةات الدوليةةةةةةة، فأفضةةةةةل مثةةةةةةال علةةةةةى اال ةةةةةةتبعاد )املىلةةةةةةرتض(  املربمةةةةةة  

للتحىلظات هو مثال منظمة العمل الدولية ال  درجةت دومةا  علةى عةدم قبةول إيةداع  
وليةةةةة املتعلقةةةةة للعمةةةةل حينمةةةةا ت ةةةةون هةةةةذه  لةةةة وك التتةةةةديق علةةةةى االتىلاقيةةةةات الد 

العمةةل الةةدويل    التةة وك مقرونةةة بتحىلظةةات )انظةةر املةةذكرة املقدمةةة مةةن مةةدير م تةةب 
 Officialإىل جملس عتبة األمم بشأن مقبولية التحىلظات على االتىلاقيةات العامةة   

Journal of the League of Nations, vol. 8, July 1927, p. 882 دمةة  املةذكرة املق  ، أو
يف قضةةةةةية    1951مةةةةةن منظمةةةةةة العمةةةةةل الدوليةةةةةة إىل حم مةةةةةة العةةةةةدل الدوليةةةةةة يف عةةةةةام  

 Reservations   منةا جرميةة اإللدة اجلماعيةة واملعاقبةة عليهةا التحىلظات على اتىلاقيةة  

to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (footnote 604 above) in I.C.J. Reports 1951, Pleadings, Oral 

Arguments and Documents, pp. 227–228 ستشةار  بيةان ولىلريةد جيةن س، امل  ، أو
  ibid., p. 234القةةةةانون ملنظمةةةةةة العمةةةةل الدوليةةةةةة، أثنةةةةاء املرافعةةةةةات يف تلةةةةك القضةةةةةية   

أعة ه(. ول طة ع علةى مناقشةة هلةذا املوقةف    105)انظر، هبذا ا تةوص، احلارةية  
  6-1-1التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه   مةةن    ( 5( إىل ) 3ونقةد لةةه، انظةةر الىلقةةرات مةةن ) 

تعةةةديل أح ةةةةام   بنةةةود أتذن لةةةةراحة ل ةةةتبعاد أو )التحىلظةةةات الةةة  تتةةةةاغ مبقتضةةةى  
 املعاهدة(.  معينة من 

وىلةةةةر   الةةةةذ  أعةةةةده السةةةةأالتقريةةةةر الرابةةةةا عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات  ( 1484)  
 A/CN.4/177، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1965حوليةةةةة والةةةةدوك، املقةةةةرر ا ةةةةاص، 

 .50 ، صAdd.1-2و
ة، انظةةر املناقشةةةات  فيمةةا يتعلةةق مبةةا أد لتةةةه اللجنةةة مةةن تعةةةدي ت حتريريةة  ( 1485)  

   )املرجةةةا نىلسةةةه، اجمللةةةد األول، وعلةةةى األ ةةةز اجللسةةةتني   18املتعلقةةةة مبشةةةروع املةةةادة  
( والنز الةذ  اعتمدتةه جلنةة  163-147 ، ص 1965حزيران/يونيه    9و   8،  798و   797

،  264و   263 ، ص 1965حزيران/يونيةةةةةه    29،  813التةةةةياغة )املرجةةةةةا نىلسةةةةه، اجللسةةةةةة  
(. والةةنز النهةةائ   265و   264 لقةةة بةةه )املرجةةا نىلسةةه، ص ( واملناقشةةات املتع 1الىلقةةرة  
كالتةةايل   للدولةةة    )أ( و)ب( الةةذ  اعتمدتةةه اللجنةةة يف القةةراءة الثانيةةة هةةو 16للمةةادة  

تسةةةةةمح   ل  )أ( حتظةةةةةر املعاهةةةةةدة هةةةةةذا الةةةةةتحىلظ؛ )ب(  ه...  أن تتةةةةوغ حتىلظةةةةةا  مةةةةةا 
اجمللةةةد  ،  1966حوليةةة  املعاهةةدة بتحىلظةةةات حمةةددة لةةةيس مةةن بينهةةةا الةةتحىلظ املعةةةين“ ) 

 .2-1-3(. انظر أيضا  التعليق على املبدأ التوجيه  202 الثان، ص 
أرارت كل  ا يارات املقرتحةة“ املقدمةة يف إطةار القةانون املنشةود  ( 1486)  

، يف التقريةةةةةر األول الةةةةةذ  أعةةةةةده السةةةةةأ هةةةةةأش لوترل ةةةةةت، إىل 1953يف عةةةةةام 
لةةةةةةدار تقيةةةةةةد، علةةةةةةى حنةةةةةةو لةةةةةةريح، إم انيةةةةةةة إ املعاهةةةةةدات الةةةةةة   ال حتظةةةةةةر أو

 (.124 ، صA/CN.4/63، اجمللد الثان، الوثيقة 1953حولية التحىلظات“ )

ادا   . ومي ةةن تربيةةر هةةذا التىلسةةأ ا ةةتن ( 1487) الضةةمين هلةةا علةةى حةةد  ةةواء 
 ا احل م  إىل األعمال التحضأية هلذ 

يف التةةةةةةياغة األلةةةةةةلية الةةةةةة  اقرتحهةةةةةةا السةةةةةةأ وىلةةةةةةر  والةةةةةةدوك   - 
إىل أن هةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا احل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم يتعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  أرةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  ،  ( 1488) 1962يف عةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  

، وهةةةةةةةةةةةو  احملظةةةةةةةةةةةورة مبوجةةةةةةةةةةةب نتةةةةةةةةةةةوص املعاهةةةةةةةةةةةدة“     للتحىلظةةةةةةةةةةةات 
بةةةةةةةةةدون أن يقةةةةةةةةةدم املقةةةةةةةةةرر    1965إيضةةةةةةةةاح   التخلةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةه يف عةةةةةةةةام  

دون أن تتضةةةةةةةةةمن مناقشةةةةةةةةةات اللجنةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةاص تىلسةةةةةةةةةأا  لةةةةةةةةةذلك وبةةةةةةةةة 
 ؛ ( 1489) على هذا األمر   يلق  الضوء  ما 

يبةةةةةدو أن اللجنةةةةةة وضةةةةةعت فعةةةةة   علةةةةةى قةةةةةدم املسةةةةةاواة، يف  - 
الةةذ  اعتمدتةةه يف القةةراءة الثانيةةة يف  16التعليةةق علةةى مشةةروع املةةادة 

ضمنا  مبوجب أح ام  ،  التحىلظات احملظورة لراحة أو1966عام  
 .(1490)املعاهدة“

ا  للجدل. وقد طرحت اللجنة جانبة  لتىلسأ قابلل ن هذا ا (6)
الىل ةةرة القائلةةة أبن بعةةةز املعاهةةدات مي ةةن  ب ةةةم  1962يف عةةام 

طبيعتهةةةا“ أن تسةةةتبعد التحىلظةةةات، حيةةةث رفضةةةت اقةةةرتاح والةةةدوك 
. ولةةةةةذلك، وفيمةةةةةا عةةةةةدا حةةةةةاالت الةةةةةتحىلظ علةةةةةى (1491)هبةةةةةذا الشةةةةةأن

__________ 
  (1487 ) Tomuschat, “Admissibility and legal effects of 

reservations …” (footnote 1080 above), p. 469. 
 ( أع ه.3انظر الىلقرة ) ( 1488)  
انظةةر مةةا ذلةةك مدا لةةة السةةيد اي ةةني  ةة ل مناقشةةات اللجنةةة يف  ( 1489)  

دورهتةةةةا السةةةةابعة عشةةةةرة   مي ةةةةن حةةةةذف عبةةةةارة ’مبوجةةةةب نتةةةةوص املعاهةةةةدة‘ 
اء ببسةةةةةةةاطة للقةةةةةةةول  ’همةةةةةةةا ل  حتظةةةةةةةر املعاهةةةةةةةدة إلةةةةةةةدار )لةةةةةةةراحة( واالكتىلةةةةةةة 

تسة ت املعاهةةدة عةن املسةةألة، وال  التحىلظةات ه... ‘. ذلةةك أنةه ي ىلةة  أن ال
حوليةةة لةةرحية“ ) يهةم كثةةأا  أن ت ةةون إرةارهتا إىل التحىلظةةات إرةةارة ضةمنية أو

، الىلقةةةةةرة 149 ، ص1965حزيران/يونيةةةةةه  8، 797، اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةة 1965
 . 1962(، غأ أنه كان يشأ إىل نز عام 19
، اجمللةد  1966حوليةة  ضمنا “ أيضا  )  مثل  تلك املسموح هبا لراحة أو  ( 1490)  

((.  17، الىلقةةةرة ) 207 ( مةةةن التعليةةةق؛ وانظةةةر أيضةةةا  ص 10، الىلقةةةرة ) 205 الثةةةان، ص 
مةةةن مشةةةاريا املةةةواد املتعلقةةةة    19)أ( مةةةن املةةةادة  1ملنةةةوال،  ةةةاوت الىلقةةةرة  وعلةةةى نىلةةةس ا 

أكثةةر مةةن   بةةني اثنتةةني أو  ن املعاهةةدات املربمةةة بةةني الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة أو بقةةانو 
بةةةني احلالةةةة الةةة  ت ةةةون فيهةةةا    1981املنظمةةةات الدوليةةةة الةةة  اعتمةةةدهتا اللجنةةةة يف عةةةام  
الةةة   يثبةةةت فيهةةةا علةةةى حنةةةو آ ةةةر أن    التحىلظةةةات حمظةةةورة مبوجةةةب املعاهةةةدة واحلالةةةة 
حوليةةةة  د اتىلقةةةت علةةةى حظةةةر الةةةتحىلظ“ ) الةةةدول املتىلاوضةةةة واملنظمةةةات املتىلاوضةةةة قةةة 

 (. 137 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص 1981
( أعةة ه. وقةةد أرةةار املقةةرر ا ةةاص إىل أنةةه يف لةةياغته  4انظةةر الىلقةةرة )  ( 1491)  

  يثةةاق األمةةم املتحةةدة الةةذ  وضةةعه نتةةب عينيةةه ه...  هةةو م  هلةةذا البنةةد  كةةان مةةا 
، اجمللةةةةد األول، اجللسةةةةة  1962حوليةةةةة  مي ةةةةن الةةةةتحىلظ عليةةةةه، ب ةةةةم طبيعتةةةةه“ )  ال 

(. وهذا اال ةتثناء مشةمول للبنةد  60، الىلقرة  143 ، ص 1962أاير/مايو    25، 651
  1483)انظةةةةر احلارةةةةةية    1969 مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام   5الوقةةةةائ  الةةةةوارد يف املةةةةادة  
ة  طبيعةةةة املعاهةةدة“ اهتمامةةا  يةةةذكر  ةة ل املناقشةةة )ل ةةةن  أعةة ه(. ول تلةةق عبةةار 

  28،  652ا ةةةةةرتين رأى أن العبةةةةارة غةةةةةأ دقيقةةةةة  املرجةةةةةا نىلسةةةةه، اجللسةةةةةة  السةةةةيد ك 
؛ وانظةةةةةةر أيضةةةةةةا  املدا لةةةةةةة الةةةةةة  أدىل هبةةةةةةا  28، الىلقةةةةةةرة  148 ، ص 1962أاير/مةةةةةةايو  
(؛ وقةةةةةد حةةةةةذفتها جلنةةةةةة التةةةةةياغة  35 ، الىلقةةةةةرة 149 املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، ص   ، فةةةةةردروس 

 (.  3، الىلقرة  221 ، ص 1962 حزيران/يونيه   18،  663رجا نىلسه، اجللسة )امل 



 245 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

الةةةة  تشةةةة ل موضةةةةوع  -التةةة وك التأ يسةةةةية للمنظمةةةةات الدوليةةةةة 
يتعب تتور أيةة حةاالت حظةر مي ةن  - 8-8-2أ التوجيه  املبد

يف احلةةةاالت  أن تنشةةأ  ضةةمنيا “ عةةن معاهةةدة مةةن املعاهةةدات، إال
، (1493)19 مةن املةادة (1492)املشمولة للىلقرتني الىلةرعيتني )ب( و)و(
تتعلةةق  ةةوى للتحىلظةةات  وينبغةة  اإلقةةرار أبن الىلقةةرة الىلرعيةةة )أ( ال

هذا التىلسةأ  ة على ذلك، فإنال  حتظرها املعاهدة لراحة. وع و 
يبةدو متىلقةا  مةا املرونةةة النسةبية الة  ت تنةةف مجيةا األح ةام املتعلقةةة 

 . 1969يف اتىلاقية فيينا لعام للتحىلظات 
إذا   غةةأ مشةة لة معرفةةة مةةا -وال ت ةةون هنةةاك أيةةة مشةة لة  (7)

مةةى كةةان احلظةةةر  - (1494)ال كةةان اإلعةة ن املعةةين يشةةة ل حتىلظةةا  أم
ان عامةا  ورةام  ، علمةا  مةا ذلةك  ةيما مةى كة  الواضحا  وحمةددا ، و 

، وإن كةةةان بعضةةةها مشةةةهورا ، كةةةاحلظر (1495)أبن أمثلتةةةه قليلةةةة نسةةةبيا  
 من عهد عتبة األمم  1الوارد يف املادة 
__________ 

(  .147L./1C./39A/CONFالتعةةةةةةةةةةدي ت الةةةةةةةةةة  اقرتحتهةةةةةةةةةةا إ ةةةةةةةةةةبانيا )  ( 1492)  
(   Add.1و   A/CONF.39/C.1/L.126والةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة األمري يةةةةةة وكولومبيةةةةةةا ) 

Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, 

First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 

above), p. 134, para. 177  “وكانةةت ترمةة  إىل إعةةادة إدراو مىلهةةوم  طبيعةةة ،
تها جلنةةةةة التةةةةياغة  رفضةةةة  املعاهةةةةدة يف الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )و(،  ةةةةحبها مقةةةةدموها أو 

 Official Records of the United Nations)انظةر رد فعةل الةوالايت املتحةدة   

Conference on the Law of Treaties, Second Session … 

(A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 332 above), 11th plenary meeting, 

p. 35, paras. 2–3  .) 1-1-3املبةدأ التةوجيه     وأثناء مناقشات اللجنة بشةأن مشةروع ،  
اق األمةةةم املتحةةةدة، تسةةةتبعد  رأى بعةةز األعضةةةاء أن بعةةةز املعاهةةةدات، مثةةل ميثةةة 

ب ةةم طبيعتهةةا كةةل حتىلظةةات أاي  كانةةت. ومةةا ذلةةك، رأت اللجنةةة أن هةةذه الىل ةةرة  
مةن اتىلةاقي     19تقرتب من املبدأ املنتوص عليه يف الىلقرة الىلرعية )و( مةن املةادة  

لمليثةةاق فةةإن رةةرط القبةةول مةةن جانةةب اجلهةةاز املخةةتز يف    يتعلةةق  فيينةةا، وأنةةه فيمةةا 
 من اتىلاقي  فيينا( يعا  ضماانت كافية.    20من املادة    3لىلقرة  املنظمة )انظر ا 

كةةةان ذلةةةك هةةةو اال ةةةتنتاو النهةةةائ  الةةةذ   لةةةز إليةةةه تومورةةةات  ( 1493)  
 ”… Tomuschat, “Admissibility and legal effects of reservationsأيضةا   

(footnote 1080 above), p. 471. 
التمييةةةز بةةةني التحىلظةةةات )أ ةةةلوب  1-3-1انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 1494)  

 واإلع انت التىلسأية( والتعليق عليه.
 Imbert, “Reservations   وذلك حى يف جمال حقوق اإلنسان )انظر  ( 1495)  

and human rights conventions”, The Human Rights Review, vol. 6, No. 1 

(1981), p. 28, or Schabas, “Reservations to human rights treaties …” 

(footnote 966 above), p. 46 انظةر، مةا ذلةك، علةى  ةبيل املثةال، االتىلاقيةة  (؛ و
املمار ات الشبيهة للرق، املؤر ة  الت ميلية إلباال الرق وجتارة الرقيق واألعراف و 

اتىلاقيةةةة م افحةةةة التمييةةةز يف جمةةةال التعلةةةيم،   (، أو 9)املةةةادة    1956أيلول/ ةةةبتمرب    7
امللحةةق    6الربوتوكةةول رقةةم   (، أو 9)املةةادة    1960سةةمرب  كةةانون األول/دي   15املؤر ةةة  

لتىلاقية محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األ ا ية واملتعلق إبلغاء عقوبة اإلعةدام،  
االتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة ملنةةةةا التعةةةةذيب   (، أو 4)املةةةةادة    1983نيسةةةةان/أبريل    28املةةةةؤر   

  1987تشةرين الثةةان/نوفمرب    26املهينةة، املؤر ةة   العقوبةة ال إنسةانية أو  واملعاملةة أو 
لهةةا حتظةةر كةةل حتىلةةظ علةةى أح امهةةا. وقةةد حيتةةل أن حتيةةل بنةةود  (، وك 21)املةةادة  

التحىلظةةةةةةةةات الةةةةةةةةواردة يف معاهةةةةةةةةدات حقةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةان إىل األح ةةةةةةةةام املتعلقةةةةةةةةة  
مةن االتىلاقيةةة األمري يةةة    75)انظةر املةةادة    1969للتحىلظةات مةةن اتىلاقيةة فيينةةا لعةةام  

املوقعةةون ه...  الةةذين ينضةةمون إىل  هةةماألعضةةاء األلةةليون لعتةةبة األمةةم  
 .(1496)هذا العهد بدون أ  حتىلظ  

ظةةةةةام رومةةةةةا األ ا ةةةةة  مةةةةةن ن 120دة وعلةةةةةى غةةةةةرار ذلةةةةةك، فةةةةةإن املةةةةةا
 يل    تنز على ما 1998 للمح مة اجلنائية الدولية لعام

 .(1497)ال جيوز إبداء أية حتىلظات على هذا النظام األ ا   

مةن اتىلاقيةة  26مةن املةادة  1وعلى راكلة ذلك أيضةا ، تةنز الىلقةرة 
لزل بشةةأن الةةتح م يف نقةةل النىلةةاايت ا اةةرة والةةتخلز منهةةا عةةرب 

 يل   على ما 1989لعام احلدود 
وضةةةا ا ةةةتثناءات مةةةن  ال جيةةةوز هإلةةةدار حتىلظةةةات علةةةى هةةةذه االتىلاقيةةةة أو 

 .(1498)أح امها 

 
يةة بنةود  تتضةمن أ  تقةوم بةه ضةمنيا  االتىلاقيةات الة  ال  وهذا ما   -حلقوق اإلنسان( 

مةةن    28مةةن املةةادة    2تستنسةةخ أح امهةةا )انظةةر الىلقةةرة   أو   -متعلقةةة للتحىلظةةات  
مةن    2الىلقةرة   ، أو 1979اتىلاقية القضاء على مجيةا أرة ال التمييةز ضةد املةرأة لعةام  

 (. 1989من اتىلاقية حقوق الاىلل لعام    51املادة  
ه القاعةةةدة قةةد   التخلةةة  عنهةةا عنةةةدما اعةةةرتف مي ةةن القةةةول إن هةةذ ( 1496)  
 ,Mendelsonاألمةةةةم بيةةةةاد  ويسةةةةرا )انظةةةةر يف هةةةةذا التةةةةدد   عتةةةةبةلةةةةس جم

“Reservations to the constitutions of international organizations” 

(footnote 1334 above), pp. 140–141.) 
يؤ ةف   الغمةوض  ممةا لئن بةدا هةذا احلظةر جليةا ، فهةو ال خيلةو متامةا  مةن   ( 1497)  

رومةةا األ ا ةة  الةة  جتيةةز  للدولةةة، عنةةدما تتةةبح طرفةةا     مةةن نظةةام   124لةةه أن املةةادة  
ه...  أن تعلةةن عةةدم قبوهلةةا ا تتةةاص احمل مةةة ملةةدة  ةةبا  ةةنوات مةةن بةةدء  ةةراين  
ه...  النظةةةام األ ا ةةةة  عليهةةةةا“ فيمةةةةا يتعلةةةةق جبةةةرائم احلةةةةرب، تشةةةة ل ا ةةةةتثناء  مةةةةن  

، ألن هةذه اإلعةة انت تعتةرب مبثابةةة حتىلظةات )انظةةر   120القاعةدة الةة  تضةعها املةةادة  
A. Pellet, “Entry into force and amendment of the Statute”, in A. Cassese, P. 

Gaeta and J. R. W. Jones (eds.), The Rome Statute of the International 

Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, 2002, vol. I, 

p. 157  ؛ وانظةةةر أيضةةةا  االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة املتعلقةةةة بتبليةةةن الواثئةةةق املتعلقةةةة لملسةةةائل)
، يف حةةةني أن عةةةدة  21اإلداريةةة إىل ا ةةةارو، وهةةة  حتظةةر التحىلظةةةات مبوجةةةب مادهتةةا  

أح ةةةام أ ةةةرى منهةةةا جتيةةةز حتىلظةةةات معينةةةة. ول طةةة ع علةةةى أمثلةةةة أ ةةةرى، انظةةةر   
Åkermark, “Reservation clauses in treaties …” (footnote 101 above), 

pp. 493–494; Daillier, Forteau and Pellet, Droit international public … 

(footnote 254 above), p. 199; Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux 

(footnote 25 above), pp. 165–166; Horn, Reservations and Interpretative 

Declarations … (footnote 25 above), p. 113; Riquelme Cortado, Las 

reservas a los tratados … (footnote 150 above), pp. 105–108; and Schabas, 

“Reservations to human rights treaties (footnote 966 above), p. 46 . 
 A. Fodella, “Theول طةةة ع علةةةى تعليةةةق مىلتةةةل جةةةدا ، انظةةةر    ( 1498)  

declarations of States parties to the Basel Convention”, in P. Ziccardi et al. 

(eds.), Comunicazioni e Studi, vol. 22, Milan, Giuffrè, 2002, pp. 111–148  ؛
طةةةةراف  إلةةةةدار إعةةةة انت  مةةةةن االتىلاقيةةةةة للةةةةدول األ   26مةةةةن املةةةةادة    2وجتيةةةةز الىلقةةةةرة  

تسةةةةميتها، بغيةةةةة القيةةةةام، مةةةةن بةةةةني مجلةةةةة أمةةةةور،   كانةةةةت لةةةةياغتها أو   بيةةةةاانت، أاي   أو 
 بتنسةةةيق قوانينهةةةا وأنظمتهةةةا مةةةا أح ةةةام هةةةذه االتىلاقيةةةة، بشةةةرط أال تسةةةتهدف هةةةذه  

 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 246
 

 

علةةى أنةةه قةةد حيةةدل أن ي ةةون احلظةةر أرةةد غموضةةا . فوفقةةا   (8)
 1961مةةن الوثيقةةة ا تاميةةة للمةةؤمتر الةةذ  اعتمةةد يف عةةام  14للىلقةةرة 

ود الةةة  الوفةةة علةةةن ،  تاالتىلاقيةةةة األوروبيةةةة للتح ةةةيم التجةةةار  الةةةدويل
األوروبيةةةةةةة للتح ةةةةةةيم رةةةةةةاركت يف املىلاوضةةةةةةات املتعلقةةةةةةة لالتىلاقيةةةةةةة 

تنةةةةو  إلةةةةدار أيةةةةة حتىلظةةةةات علةةةةى  أن بلةةةةداهنا ال التجةةةةار  الةةةةدويل
يةةةرد  ميثةةةل حظةةةرا  قاعيةةةا ، ل   فضةةة   عةةةن أن هةةةذا ال(1499)االتىلاقيةةةة“

إعةة ن النيةةة هةةةذا يف املعاهةةدة نىلسةةها، وإمنةةةا جةةاء يف لةةك مغةةةاير. 
يبةةةةةدو أن التحىلظةةةةةات غةةةةةأ حمظةةةةةورة بةةةةةدقيق  هةةةةةذه، قةةةةةدحالةةةةةة ك ويف

مةةن لب  -لةةاغت دولةةة حتىلظةةا ، فسةةيتعني  العبةةارة، ول ةةن إذا مةةا
 أن تعرتض عليه األطراف األ رى. -املناق السليم 

بةةتحىلظ حمةةدَّد  يتعلةةق إال ي ةةون احلظةةر جزئيةةا  وال وغالبةةا  مةةا (9)
. أكثةةةر مةةةن فئةةةات التحىلظةةةات بىلئةةةة واحةةةدة أو أكثةةةر، أو واحةةةد أو
احلالةةة األكثةةر بسةةاطة هةة  إدراو بنةةود تعةةّدد أح ةةام االتىلاقيةةة  وتُعةةد

ومةةةن . (1500))وإن كانةةةت حالةةةة اندرة حقةةةا (احملظةةةور الةةةتحىلظ عليهةةةا 
املؤر ةة االتىلاقية ا الة بوضا ال جئني، من  42املادة أمثلة ذلك 

الرابعة عشرة من االتىلاقية الدولية  ، واملادة(1501)1951متوز/يوليه    28
 .1972املأمونة لعام  اوايتبشأن احل

 
 (اتبع )  (  1498احلاشية  ) 

البياانت ا تبعاد اآلاثر القانونية ألح ام هذه االتىلاقيةة مةن االنابةاق   اإلع انت أو 
تعديل هذه اآلاثر“. وقد يتعب التمييةز بةني حتىلظةات الىلقةرة   لى تلك الدولة، أو ع 
، ل ةةةن املشةةة لة هنةةةا هةةة  مشةةة لة تعريةةةف، وهةةة  ال حتةةةد يف  2وإعةةة انت الىلقةةةرة    1

  إذا تبةني أن اإلعة ن التةادر مبوجةب  1ر ء من ناةاق احلظةر املىلةروض يف الىلقةرة  
مةةةن    310و   309بةةةني املةةةادتني  يشةةة ل حتىلظةةةا ، فهةةةو حمظةةةور. وياةةةرح اجلمةةةا    2الىلقةةةرة  

نىلةةةس املشةةةاكل ويسةةةتدع  نىلةةةس    1982اتىلاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون البحةةةار لعةةةام  
 A. Pellet, “Les réserves aux conventions sur leاألجوبة )انظةر، علةى األ ةز   

droit de la mer”, in La mer et son droit—Mélanges offerts à Laurent 

Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Paris, Pedone, 2003, pp. 505–517  ؛
 (.  2-1-3وانظر أيضا  التعليق على املبدأ التوجيه   

الوثيقةةةةة ا تاميةةةةة ل جتمةةةةاع ا ةةةةاص للمىلوضةةةةني لغةةةةرض التىلةةةةاوض  ( 1499)  
 Unitedوالتوقيةةةةا علةةةةى اتىلاقيةةةةة أوروبيةةةةة تتعلةةةةق للتح ةةةةيم التجةةةةار  الةةةةدويل  

Nations, Treaty Series, vol. 484, No. 7041, p. 353  مثةال أورده أمبةأ .
Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), 

pp. 166–167. 
تشةةةةةةةةبه هةةةةةةةةةذه احلالةةةةةةةةة إىل حةةةةةةةةةد كبةةةةةةةةأ احلالةةةةةةةةةة الةةةةةةةة  حتةةةةةةةةةدد فيهةةةةةةةةةا  ( 1500)  

( مةةةن التعليةةةق 5انظةةةر الىلقةةةرة ) -األح ةةةام الةةة  جيةةةوز الةةةتحىلظ عليهةةةا  املعاهةةةدة
مةن  17لملةادة وتعليقات السيد بريغةز فيمةا يتتةل   2-1-3 لتوجيه على املبدأ ا

قةةةدمتها جلنةةةة التةةةياغة  ةةة ل مشةةةاريا املةةةواد املتعلقةةةة بقةةةانون املعاهةةةدات الةةة  
، اجمللةد األول، اجللسةة 1962حوليةة  ،الدورة الرابعة عشرة للجنة القانون الةدويل

 .222 ، ص1962حزيران/يونيه  18، 663
تةةةةةوص هةةةةةذا احل ةةةةةم، أن  أتثةةةةةأ الىلتةةةةةوى هالةةةةة  الحةةةةةظ أمبةةةةةأ، خب ( 1501)  

التحىلظةةات علةةى ألةةدرهتا حم مةةة العةةدل الدوليةةة قبةةل ذلةةك بشةةهرين يف قضةةية 
 Reservations to the  اتىلاقيةةة منةةا جرميةةة اإللدة اجلماعيةةة واملعاقبةةة عليهةةا

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (see footnote 604 above) واضةةح للغايةة، حيةةث إن هةذا البنةةد  

حتظةةر فيهةةا  وهةة  تلةةك الةة  ال ومثةةة حالةةة أكثةةر تعقيةةدا ، أال (10)
املعاهةةةدة التحىلظةةةات علةةةى أح ةةةام حمةةةدَّدة، ول نهةةةا تسةةةتبعد فئةةةات 

مةةن االتىلةةةاق  78 املةةادةمةةةن  3معينةةة مةةن التحىلظةةةات. وتعةةد الىلقةةرة 
 مثاال  على هذا النوع من البنود   1977الدويل للس ر لعام 

ز ل ةةل ح ومةةة حيةةق هلةةا أن تتةةبح طرفةةا  يف هةةذا االتىلةةاق أن تتةةدر، و جيةة  
تةؤثر  االنضةمام، حتىلظةات ال املوافقةة أو القبول أو التتديق أو لدى التوقيا أو

 على األداء االقتتاد  هلذا االتىلاق.

وبني البنود  وقد ورد التمييز بني هذا النوع من بنود التحىلظات   (11)
م  دة“ يف مشةروع السةأ وىلةر  والةدوك لعةا ال  تستبعد  حتىلظات حمدَّ 

تقيمةةةةان متييةةةةزا  كهةةةةذا، وينبغةةةة    اتىلاقيتةةةةا فيينةةةةا فهمةةةةا ال  . أمةةةةا ( 1502) 1962
للتأكيةةةد، بةةةرغم الغمةةةوض الةةةذ  كةةةان  ةةةائدا  يف أثنةةةاء لةةةياغتهما، أن  

الةث ل    تشمل كل احلاالت   19يىلرتض أن الىلقرة الىلرعية )أ( من املادة  
 ل أدق، وه    ال  تتجلى من   ل إجراء حتلي 

 بنود التحىلظات ال  حتظر مجيا التحىلظات؛ - 
 بنود التحىلظات ال  حتظر التحىلظات على أح ام حمدَّدة؛ - 
وأ ةةةةةأا ، بنةةةةةود التحىلظةةةةةات الةةةةة  حتظةةةةةر فئةةةةةات معينةةةةةة مةةةةةن  - 

 التحىلظات.
إن ويبةةةةدو هةةةةذا التوضةةةةيح مىليةةةةدا  بوجةةةةه  ةةةةاص مةةةةن حيةةةةث  (12)

أ مشةةةةاكل )علةةةةى لةةةةعيد احلالةةةةة الثالثةةةةة مةةةةن احلةةةةاالت املةةةةذكورة تثةةةة 
الة  يثأهةا معيةار التوافةق ذات طابا مماثل للمشاكل  (1503)التىلسأ(

مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا، وهةةو معيةةار تةةنز عليةةه بعةةز 
وإن اللجنة، إبرارهتا إىل أن . (1504)البنود يف واقا األمر نتا  لرحيا  

ظورة، بدون إحالةة إىل ح ةم معةني مةن أح ةام هذه التحىلظات احمل
 19ة )أ( من املادة ملعاهدة، تد ل ما ذلك يف نااق الىلقرة الىلرعيا

مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا، تسةةةةعى إىل أن تؤكةةةةد منةةةةذ البدايةةةةة علةةةةى وحةةةةدة 
النظةام القةةانون الةةذ  يسةةر  علةى التحىلظةةات املةةذكورة يف الىلقةةرات 

 .19الىلرعية الث ل من املادة 

 
 ,Imbertيةةوفر محايةةة فعليةةة لألح ةةام الةة  ال جيةةوز أن ت ةةون حمةة   للةةتحىلظ“  

Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 167 ؛
( مةةن 8( إىل )5يف الىلقةةرات مةةن ) ، أو.ibid ةةيق مةةن أمثلةةة أ ةةرى   وانظةةر مةةا
 أدانه.  2-1-3على مشروع املبدأ التوجيه  التعليق 

، اجمللةةةةد 1962حوليةةةةة انظةةةةر التقريةةةةر األول عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات،  ( 1502)  
 .61و 60 ، صAdd.1و A/CN.4/144الثان، الوثيقة 

)أ(  اال ةةتثناءينعةةدم جةةوازه، مبوجةةب   يتوقةةف جةةواز الةةتحىلظ أو ( 1503)  
 Aust, Modern Treaty Law and Practiceو)ب(، علةى تىلسةأ املعاهةدة“  

(footnote 155 above), p. 136. 
أعة ه. ويتعلةق األمةر هنةا مبثةال    1495انظر األمثلة الواردة يف احلارية  ( 1504)  

 ةةةةةةاص علةةةةةةى  فئةةةةةةات التحىلظةةةةةةات احملظةةةةةةورة“، وإن كةةةةةةان حقةةةةةةا  مثةةةةةةاال  ي تنىلةةةةةةه  
 .الغموض 



 247 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

 تعريف التحفظات احملدلةة 3-1-2
، يعةةة” تعبةةةري لالتحفظةةةات 1-3جيه  ألغةةةراأ املبةةةدا التةةةو  

احملةةدلةةال التحفظةةات الةة  تةةند املعاهةةدة  ةةراحةا  لةةى إمكانيةةة 
يشأن املعاهدة تك    وغها يشأن احكام معيلنة مر املعاهدة او

 يتعلق يبعض اجلوانب احملدلةة. فياا
 التعليق 

اتىلةاقي   مةن    19رة الىلرعيةة )ب( مةن املةادة  إن قراءة  ريعة للىلق  (1)
مي ةةةن أن حتمةةةل علةةةى االعتقةةةاد أبهنةةةا متثةةةل    1986و   1969ا لعةةةام   فيينةةة 

أحد وجه  العملة ال  تش ل الىلقةرة الىلرعيةة )أ( وجههةا اآل ةر. علةى  
أن التناظر بينهما ليس تما . وك  حيتل هةذا التنةاظر، فقةد كةان يتعةني  

خبةةةة ف التحىلظةةةةات املنتةةةةوص عليهةةةةا  اإلرةةةةارة إىل حظةةةةر أ  حتىلةةةةظ  
)ب(    ةةن األمةةر غةةأ كةةذلك  إن الىلقةةرة الىلرعيةةة لةةراحة يف املعاهةةدة. ل 

إن احلظةةةةةةر   تةةةةةةرين إضةةةةةةافيني مينعةةةةةةان التبسةةةةةةيط املىلةةةةةةرط. إذ تتضةةةةةةمن عن 
هةةةةذا احل ةةةم، األرةةةد تعقيةةةةدا    الضةةةمين لةةةبعز التحىلظةةةةات النةةةاجم عةةةن 

 يبدو يف الظاهر، يتوقف على ا تيىلاء ث ثة رروط   مما 
أن جييةةةةةةةةةز بنةةةةةةةةةد التحىلظةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةوارد يف املعاهةةةةةةةةةدة لةةةةةةةةةوغ  )أ( 

 ىلظات؛التح
 أن ت ون التحىلظات املسموح هبا  حمدَّدة“؛ )ب( 
أن يشةةةةار حتديةةةةدا  إىل كوهنةةةةا التحىلظةةةةات  الوحيةةةةدة“ الةةةة   )و( 

 .(1505) جيوز إلدارها“
هةةةةةةو توضةةةةةةيح معةةةةةةه عبةةةةةةارة    2-1-3واهلةةةةةةدف مةةةةةةن املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   
إن هةذا   د تعريىلهةا يف اتىلةاقي  فيينةا، إذ يةر   التحىلظات احملةددة“ الة  ل 

يتتةةةل للنظةةةام القةةةانون   ن أن ت ةةةون لةةةه آاثر هامةةةة فيمةةةا التوضةةةيح مي ةةة 
مةةةن بينهةةةا أن التحىلظةةةات غةةةأ  احملةةةددة“ جيةةةب أن  الواجةةةب التابيةةةق،  

 . ( 1506) ختضا ال تبار التوافق ما موضوع املعاهدة والغرض منها 
من اتىلةاقي   19 ويرجا ألل الىلقرة الىلرعية )ب( من املادة (2)

الةةذ  قدمةةه السةةأ جأالةةد  37مةةن مشةةروع املةةادة  3فيينةةا إىل الىلقةةرة 
  1956فيتزموريس إىل اللجنة يف عام 

يف احلةةةاالت الةةة  جتيةةةز فيهةةةا املعاهةةةةدة نىلسةةةها إلةةةدار بعةةةز التحىلظةةةةات  
مةن فئةات التحىلظةات، ي ةون مثةة  التحىلظات ال  تندرو يف فئة مةا احملددة، أو
 .(1507)مىلاده ا تبعاد مجيا التحىلظات األ رى وعدم جواز قبوهلاافرتاض 

  الىل رة ال  تناوهلةا جمةددا  السةأ وىلةر  والةدوك يف الىلقةرة ه هوهذ
، 1962الةةةةةةةةةذ  اقرتحةةةةةةةةةه يف عةةةةةةةةةام  17)أ( مةةةةةةةةةن مشةةةةةةةةةروع املةةةةةةةةةادة 1

الةةذ   18)و( مةةن مشةةروع املةةادة 1وا ةةتخدمتها اللجنةةة يف الىلقةةرة 
__________ 

( مةةةن 7( و)6للنسةةةبة ل لمةةةة  إلةةةدار“، انظةةةر أعةةة ه الىلقةةةرتني ) ( 1505)  
 .1-3لى املبدأ التوجيه  التعليق ع

 .4-1-3انظر أدانه املبدأ التوجيه   ( 1506)  
؛ وانظر 115 ، ص.101/4A/CNالثان، الوثيقة ، اجمللد 1956حولية  ( 1507)  

 .95، الىلقرة 127 أيضا  ص

،   أُدرجةةت، بعةةد إد ةةال تعةةدي ت (1508)اعتمدتةةه يف نىلةةس السةةنة
مةةةن  16ة )ب( مةةةن املةةةادة طىليىلةةةة علةةةى لةةةياغتها، يف الىلقةةةرة الىلرعيةةة 

مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  19،   يف املةةةةادة (1509)1966مشةةةةروع عةةةةام 
قةةُدمت عةةدة  وإن كةةان ذلةةك مةةا بعةةز االحتجاجةةات، إذ ،1969

حةدة لقةانون املعاهةدات بغيةة حةذف تعدي ت أثناء مؤمتر األمةم املت
انفةةةةل علةةةةى  ، أو(1511)بجةةةةة أنةةةةه  لةةةةارم جةةةةدا “ (1510)هةةةةذا احل ةةةةم

؛ (1513)تؤكده املمار ة ل ، أو(1512)لىلقرة الىلرعية )أ(اعتبار أنه ي رر ا
 .(1514)رُفضت كلها غأ أن هذه التعدي ت املقرتحة ُ حبت أو

الىلرعيةةة )ب( قةةد    والتغيةةأ الوحيةةد الةةذ  أُد ةةل علةةى الىلقةةرة   ( 3) 
“ بعةةةةد كلمةةةةة  onlyعةةةةن طريةةةةق تعةةةةديل قدمتةةةةه بولنةةةةدا إلضةةةةافة لىلظةةةةة   

__________ 
( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  4( و)3انظةةر أعةةة ه الىلقةةةرتني ) ( 1508)  
3-1-1. 
 أع ه. 1485انظر احلارية  ( 1509)  
التعةةةةةدي ت املقدمةةةةةة مةةةةةن الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة األمري يةةةةةة وكولومبيةةةةةا  ( 1510)  
(A/CONF.39/C.1/L.126 وAdd.1 ومةةةةةةةةةةةةةةةن مجهوريةةةةةةةةةةةةةةةة أملانيةةةةةةةةةةةةةةةا االحتاديةةةةةةةةةةةةةةةة )
(A/CONF.39/C.1/L.128 وه  تعدي ت كانةت هتةدف حتديةدا  إىل حةذف ،)

الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )ب(، والتعةةةدي ت املقدمةةةة مةةةن احتةةةاد اجلمهةةةورايت االرةةةرتاكية 
(، A/CONF.39/C.1/L.169(، وفرنسةةةةا )A/CONF.39/C.1/L.115ياتية )السةةةةوف

(، A/CONF.39/C.1/L.147(، وإ ةةةةةةبانيا )A/CONF.39/C.1/L.139و ةةةةةةي ن )
(  17و 16)أو املةةةادتني  16حيةةث اقرتحةةت إد ةةةال تعةةدي ت كبةةأة علةةةى املةةادة 

كةةةان مةةةن رةةةأهنا أن تةةةؤد  أيضةةةا  إىل زوال هةةةذا احل ةةةم )ول طةةة ع علةةةى نةةةز 
 Official Records of the United Nationsتعةةةدي ت، انظةةةر  هةةةذه ال

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), pp. 133–134, paras. 174–

(. و ةة ل مناقشةةةة اللجنةةة للمشةةةروع، رأى بعةةز األعضةةةاء أيضةةا  أن هةةةذا 177
 8، 797، اجمللةةةةةةد األول، اجللسةةةةةةة 1965حوليةةةةةةة ضةةةةةةرور  )انظةةةةةةر  احل ةةةةةةم غةةةةةةأ
؛ والسةةةةيد تةةةةون ني، 18، الىلقةةةةرة 149 ، السةةةةيد اي ةةةةني، ص1965حزيران/يونيةةةةه 

؛ ول ن ل ط ع على موقف اتلةف بعةز 29، الىلقرة 150 املرجا نىلسه، ص
السةةيد  ، أو33، الىلقةةرة 151 ء، انظةةر  السةةيد تةةون ني، املرجةةا نىلسةةه، صالشةة 

 (.70، الىلقرة 154 رودا، ص
حسةةةةةب تعبةةةةةأ ممثلةةةةة  الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة األمري يةةةةةة وبولنةةةةةدا  ةةةةة ل   ( 1511)  

  11و   10اجللسةةةةةةةةتني احلاديةةةةةةةةةة والعشةةةةةةةةةرين والثانيةةةةةةةةةة والعشةةةةةةةةةرين للجنةةةةةةةةةة اجلامعةةةةةةةةةة ) 
 Official Records of the United Nations، علةى التةوايل   1968نيسةان/أبريل  

Conference on the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) 

(footnote 35 above), p. 108, para. 8, and p. 118, para. 42  ؛ وانظر أيضا  بيان)
 (. ibid., p. 109, para. 23ممثل مجهورية أملانيا االحتادية ) 

 ..para.113, p. ibid , 68انظر البيان الذ  أدىل به ممثل كولومبيا   ( 1512)  
 ..para.117, p. ibid , 29به ممثل السويد   انظر البيان الذ  أدىل ( 1513)  
 Official Records of the United Nations Conference onانظةر    ( 1514)  

the Law of Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), pp. 136–138, paras. 181–188   واإليضةةاحات الةة ،
 Official Records of the  وىلةةر  والةةدوك   ال تشةةار ، السةةأ قةةدمها ا بةةأ ا 

United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session … 

(A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 24th meeting, 16 April 1968, 

p. 126, para. 6 ونتائج التتويت علةى هةذه التعةدي ت ،    ibid., 25th meeting, 

16 April 1968, p. 135, paras. 23–25. 
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  authorizes عبةةةةةارة  ال جيةةةةةوز  اال تعاضةةةةةة عةةةةةن كلمةةةةةة  جيةةةةةوز“ ب “ ه
 ، واعتمةةدت جلنةةة التةةياغة التابعةةة ملةةؤمتر األمةةم املتحةةدة  “ه...   ةةوى 

. علةةى  ( 1515) هةةذا التعةةديل  حرلةةا  علةةى الوضةةوح“   لقةةانون املعاهةةدات 
ينبغةةةة  أن حيجةةةةب اآلاثر العمليةةةةة الوا ةةةةعة   لولةةةةف الىلةةةةاتر ال أن هةةةةذا ا 

املةةةةدى هلةةةةذا التحديةةةةد الةةةةذ  يع ةةةةس يف واقةةةةا األمةةةةر االفةةةةرتاض الةةةةذ   
البلةةدان الشةةرقية  وهةو، متارةةيا  مةةا الرغبةة امللحةةة لةبعز  تةه اللجنةةة،  اعتمد 

يف تيسةأ لةةوغ التحىلظةةات بقةةدر اإلم ةةان، يىلسةةح اجملةةال لةةذلك حةةى  
د تو ةةةةةوا احلياةةةةةة لإلرةةةةةارة لةةةةةراحة إىل  عنةةةةةدما ي ةةةةةون املتىلاوضةةةةةون قةةةةة 

يعىل    . على أن هذا التعديل ال ( 1516) األح ام ال  جيوز التحىلظ عليها 
ممنوعةةا  ضةةمنيا  مةةن أن يراعةة  مبةةدأ   ازا  لةةراحة أو ي ةةون جمةة  أ  حتىلةةظ ال 

. وقةةةةد خيضةةةةا هةةةةذا  ( 1517) لتوافةةةةق مةةةةا موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا ا 
أ رى. وهذا هو السةبب  التحىلظ أيضا  العرتاضات مبنية على أ باب  

 الةةةةةةةذ  مةةةةةةةن أجلةةةةةةةه ا تةةةةةةةارت اللجنةةةةةةةة، يف لةةةةةةةياغة املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   
__________ 

  (1515 ) Official Records of the United ; 136/L.1/C.39A/CONF.

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

… (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 134, para. 177, and 

p. 137, para. 183; see also Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) 

(footnote 35 above), Committee of the Whole, 70th meeting, 14 May 

1968, p. 415, para. 16 كان السيد كا رتين قد اقرتح فعة  ، 1965. ويف عام ،
اجعتهةا جلنةة بتيغته الة  ر  18ة جلنة القانون الدويل ملشروع املادة   ل مناقش

التةياغة، أن يسةةتعاض عةن كلمةةة  جيةةوز“ بعبةارة  ال جيةةوز ه...   ةةوى“ يف 
حزيران/يونيةه  8، 797، اجمللد األول، اجللسة 1965حولية الىلقرة الىلرعية )ب( )

، 264 ، ص1965حزيران/يونيه    29،  813، واجللسة 14، الىلقرة  149 ، ص1965
املشةابه الةذ  تقةدم بةه السةيد اي ةني )املرجةا (؛ وانظةر أيضةا  االقةرتاح 13الىلقرة 

(، وهةةو األمةةر الةةذ  ل يُقبةةل يف هنايةةة املاةةاف بعةةد 11، الىلقةةرة 264 نىلسةةه، ص
، 283 ، ص816إحالتةةةه مةةةن جديةةةد إىل جلنةةةة التةةةياغة )املرجةةةا نىلسةةةه، اجللسةةةة 

 (.41الىلقرة 
  (1516 ) ns and Interpretative Declarations … ReservatioSee Horn, 

(footnote 25 above), p. 114; Lijnzaad, Reservations to UN Human 

Rights Treaties … (footnote 463 above), p. 39; Ruda, “Reservations to 

treaties” (footnote 56 above), p. 181; or Szafarz, “Reservations to 

multilateral treaties” (footnote 27 above), pp. 299–300 أن هةذه . علةى
مةةن االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة  17التةةياغات احلتةةةرية ليسةةةت اندرة  انظةةر مةةةث   املةةةادة 

كل دولة مي نها عند التوقيةا   -1)  1961خبىلز حاالت انعدام اجلنسية لعام 
. 15 أو 14 أو 11االنضةةةمام أن ُتتةةةدر حتىلظةةةات بشةةةأن املةةةواد  التتةةديق أو أو
اقيةة“( واألمثلةة األ ةرى الة  ال تُقبل أية حتىلظات أ ةرى بشةأن هةذه االتىل -2

 Riquelme Cortado, Las reservas a  ري  لميه كورتدو وبيليهقدمها كل من 

los tratados … (footnote 150 above), pp. 128–129, or Pellet, “1969 

Vienna Convention. Article 19: Formulation of reservations”, in Corten 

and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … 

(footnote 30 above), pp. 437–439, paras. 83–87 وفيمةةا يتعلةةق مبغةةزى .
ع س اجتاه االفرتاض، انظر أيضا  البيان الذ  أدىل به السيد روبنسةون  ة ل 

للتحىلظةةةةةةات علةةةةةةى  املتعلقةةةةةةنيملمار ةةةةةةة نةةةةةةة بشةةةةةةأن القةةةةةةانون وامناقشةةةةةةات اللج
، اجمللةةةد األول، اجللسةةةة 1995حوليةةةة  ،املعاهةةةدات يف دورهتةةةا السةةةابعة واألربعةةةني

 .17، الىلقرة 322 ، ص2402
والتعليةةةةةةق عليةةةةةةه، وال  ةةةةةةيما  3-1-3انظةةةةةةر أدانه املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 1517)  

 (.3( و)2الىلقرتن )

عوضةةةةا  عةةةةن    ، عبةةةةارة  تةةةةنز ه...  علةةةةى إم انيةةةةة لةةةةوغها“ 3-1-2
ت املعنيةةة، علةةى النقةةيز مةةن عبةةارة  عبةةارة  جتيزهةةا“ لولةةف التحىلظةةا 

مةةةن املةةةادة    1الةةةواردة يف الىلقةةةرة    الةةةتحىلظ الةةةذ  جتيةةةزه ه...  لةةةراحة“   
 قي  فيينا. من اتىلا   20
وعمليا ، ت ون البنود ال  جتيز التحىلظات مشاهبة يف تتنيىلها   ( 4) 

يتعلةق للقيةام، مةن   فيما لتلك ال  حتظرها، وتارح نىلس أنواع املشاكل  
جيةةةةةةةةةةوز   لب اال ةةةةةةةةةةتدالل للضةةةةةةةةةةد، بتحديةةةةةةةةةةد التحىلظةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةة  ال 

   ( 1518) لوغها 
جتيةةةز بعةةةز البنةةةةود الةةةتحىلظ علةةةى أح ةةةةام معينةةةة، يةةةرد ذكرهةةةةا   - 
  ل ؛  حة وحتديدا  إما بش ل إجيايب أو لرا 
 جتيز بنود أ رى فئات حمدَّدة من التحىلظات؛  - 
 يز التحىلظات بوجه عام. وأ أا ، مثة بنود أ رى )اندرة( جت  - 
اتىلاقيةةةة اجلةةةرف القةةةار   مةةةن    12مةةةن املةةةادة    1ويبةةةدو أن الىلقةةةرة   ( 5) 

 تش ل مثاال  على أوىل هذه الىلئات    1958لعام  
االنضةةمام، أن ُتتةةدر حتىلظةةات   التتةةديق أو  جيةةوز أليةةة دولةةة، عنةةد التوقيةةا أو  

 . ( 1519) 3و   2و   1على مواد من االتىلاقية غأ املواد 
مةن اتىلاقيةة عةام    12املةادة    ن  ةن لأ،  ال تةنز وكما الحةظ السةأ إاي 

، رغةةم أهنةةا حتةةدد املةةواد الةة  مي ةةن إلةةدار  حتىلظةةات حمةةدَّدة علةةى    1958
مةةن حيةةث   ، فهةةذه اإلجةةازة ليسةةت تلقائيةةة، ال ( 1520) بشةةأهنا“ حتىلظةةات  
يتبني من احل م التادر عةن حم مةة   من حيث آاثرها، كما  نااقها وال 

، وكةةذلك  ( 1521) مال ر  لبحةةر الشةة اجلةةرف القةةا   قضةةااي  العةةدل الدوليةةة يف 
  القضةةةية يف    1977علةةةى ا تةةةوص مةةةن قةةةرار التح ةةةيم التةةةادر يف عةةةام  

حةةةدود اجلةةةرف القةةةار  بةةةني اململ ةةةة املتحةةةدة لربياانيةةةا    بتعيةةةني   املتعلقةةةة 
 . ( 1522) العظمى وأيرلندا الشمالية وبني اجلمهورية الىلرنسية 

__________ 
 عليه.والتعليق  1-1-3انظر أع ه املبدأ التوجيه   ( 1518)  
يلة     من اتىلاقية األمم املتحةدة لقةانون البحةار علةى مةا   309تنز املادة   ( 1519)  

ل تسةمح بةذلك   ا ةتثناءات منهةا مةا   ال جيوز إيراد حتىلظات على هةذه االتىلاقيةة أو 
 ,Pellet  لةةراحة مةةواد أ ةةرى يف هةةذه االتىلاقيةةة“ )فيمةةا يتعلةةق هبةةذا احل ةةم، انظةةر  

“Les réserves aux conventions sur le droit de la mer” (footnote 1498 above) 

pp. 505–511 مةةن األح ةةام   (. وقةةد حتةةدد املعاهةةدة عةةددا  أقتةةى مةةن التحىلظةةات أو
مةةن    25الةة  مي ةةن أن ت ةةون موضةةوعا  للتحىلظةةات )انظةةر، علةةى  ةةبيل املثةةال، املةةادة  

األح ةةام  (. ومي ةن تشةةبيه هةةذه  1967تبةيّن األطىلةةال لعةةام  االتىلاقيةة األوروبيةةة املتعلقةةة ب 
اال تيةةةةةةةار مةةةةةةةن بةةةةةةةني   بتلةةةةةةةك الةةةةةةة  جتيةةةةةةةز لألطةةةةةةةراف قبةةةةةةةول بعةةةةةةةز االلتزامةةةةةةةات أو 

املعاهدة، وه  ال تش ل بنود حتىلظات بدقيق العبارة )انظةر املبةدأ التةوجيه    أح ام 
 .والتعليق عليه(   1-5-3
  (1520 ) w of Treaties The Vienna Convention on the LaSinclair, 

(footnote 129 above), p. 73. يتعلةق للتمييةز بةني التحىلظةات احملةددة  وفيمةا
 ( أدانه.13( إىل )11وغأ احملددة، انظر أيضا  الىلقرات من )

  (1521 )  ,North Sea Continental Shelf, 1969February  20Judgment of 

Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at pp. 38–41. 
  (1522 ) rning the delimitation Case conce, 1977June  30Decision of 

of the Continental Shelf between the United Kingdom … (see footnote 

24 above), pp. 32–35, paras. 39–44. 
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 يل   ويف تلك القضية، أبرزت هيئة التح يم ما (6)
 ، مبوجةةب رةةروطها 1958همةةن اتىلاقيةةة اجلةةرف القةةار  لعةةام  12إن املةةادة  

اجلمهوريةةة الىلرنسةةية، جبعةةل  يف ذلةةك الواضةحة، تسةةمح ل ةةل دولةةة متعاقةةدة، مبةا
موافقتهةةا علةةى االلتةةزام لالتىلاقيةةة  اضةةعة لتحىلظةةات علةةى املةةواد األ ةةرى غةةأ 

 .(1523)3إىل  1املواد من 

 وما ذلك،
الةدول أبن تقبةل مسةبقا  أ  حتىلةظ    ا تُلةزم على أهن   12ال مي ن أن تىلهم املادة   

علةةى هةةةذا    12ه... . فتىلسةةأ املةةةادة    3و   2و   1وكةةل حتىلةةظ علةةةى مةةواد غةةةأ املةةواد  
النحةةو يعةةين تقريبةةا  السةةماح للةةدول املتعاقةةدة بتةةياغة معاهةةداهتا ا الةةة هبةةا، وهةةو  

مي ةةةن أن يُعتةةةرب أن األطةةةراف يف   رةةة ء يتجةةةاوز بوضةةةوح هةةةدف هةةةذه املةةةادة. وال 
إذا كانةةت املةةةادة قةةد أجةةةازت إلةةةدار   ة قةةةد قبلةةت مسةةةبقا  حتىلظةةا  بعينةةةه إال االتىلاقيةة 

الةةةة  جتيةةةةز    12يتعلةةةةق لملةةةادة   ددة. ول ةةةن األمةةةةر لةةةةيس كةةةذلك فيمةةةةا حتىلظةةةات حمةةةة 
 . ( 1524) بعبارات عامة جدا    3إىل    1إلدار حتىلظات على مواد غأ املواد من 

وخيتلةةةةةةةف األمةةةةةةةر عنةةةةةةةدما حيةةةةةةةدد بنةةةةةةةد التحىلظةةةةةةةات فئةةةةةةةات  (7)
من التةك العةام  39ئزة. ويرد مثال لذلك يف املادة التحىلظات اجلا

  1928لدولية للو ائل السلمية( لعام للتح يم )تسوية املنازعات ا
، جيةةةةةةوز ( 1525ه)إضةةةةةةافة إىل اإلم انيةةةةةةة املةةةةةةذكورة يف املةةةةةةادة السةةةةةةابقة -1 

للاةةةةةرف، عنةةةةةد انضةةةةةمامه إىل هةةةةةذا التةةةةةك العةةةةةام، أن جيعةةةةةل قبولةةةةةه مشةةةةةروطا  
جةةةه احلتةةةر يف الىلقةةةرة التاليةةةة. وجيةةةب اإلرةةةارة إىل للتحىلظةةةات املةةةذكورة علةةةى و 

 هذه التحىلظات عند االنضمام.

مي ةةةةةةن أن تتةةةةةةاغ هةةةةةةذه التحىلظةةةةةةات بيةةةةةةث تسةةةةةةتبعد مةةةةةةن ناةةةةةةاق  -2 
 اإلجراءات ال  يتىلها هذا التك 

املنازعات النامجة عن وقائا  ابقة، إما على انضمام الارف الذ   )أ( 
قةد ي ةون الاةرف املةذكور يف  على انضمام أ  طرف آ ر ُيتدر التحىلظ، أو

 منازعة معه؛

قةا مبوجةب القةانون الةدويل يف ناةاق املنازعات ال  تتعلةق مبسةائل ت )ب( 
 اال تتاص احملل  للدول وحده؛

موضةوعات حمةددة بوضةوح،  املنازعات الة  تتعلةق بقضةااي معينةة أو )و( 
  ضوح.املنازعات ال  تندرو يف فئات حمددة بو  مثل املركز اإلقليم ، أو

وكما أرارت حم مة العدل الدولية يف احل م الذ  ألدرته يف عام 
  اجلرف القار  لبحر إجيهيف قضية  1978
عندما تنز معاهدة متعددة األطراف، علةى هةذا النحةو املسةبق، علةى عةدم   

تلةةك الةة  تنةةدرو يف فئةةات حمةةددة علةةى وجةةه ا تةةوص مةةن   إلةةدار حتىلظةةات إال 
__________ 

  (1523 ) 39 , para.33–32, pp. Ibid.. 
  (1524 ) Ibid.. 
علةةةى أن إبم ةةةان األطةةةراف أن تنضةةةم إىل بعةةةز  38تةةةنز املةةةادة  ( 1525)  

 فحسب.  أجزاء التك العام 

ي ةةن قرينةةة يف واقةةا   ، إن ل كبةةأا  احتمةةاال     أن مثةةة فئةةات التحىلظةةات، فمةةن الواضةةح  
األمر، ألن ي ون املقتود للتحىلظات التادرة بعبارات ا ُتخدمت يف املعاهةدة  

 أن تد ل يف إطار الىلئات ذات التلة الواردة يف املعاهدة، 

تتبةةةةا الةةةةدول اتباعةةةةا   دقيقةةةةا “ ذلةةةةك  النمةةةةوذو“  حةةةةى عنةةةةدما ال
 .(1526)املنتوص عليه يف بند التحىلظات

ا ومثةةةة مثةةةال آ ةةةر، حظةةة  بشةةةهرة  (8) علةةةى حنةةةو ونقةةةاش مو ةةةّ
الثانيةةةة مةةةن  وينةةةدرو يف الىلئةةةة، لبنةةةد جييةةةز التحىلظةةةات )(1527) ةةةاص

__________ 
  (1526 ) Aegean Sea Continental , 1978December  19Judgment of 

Shelf (see footnote 210 above), p. 23, para. 55. 
  (1527 ) See A. Bonifazi, “La disciplina delle riserve alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo”, in Les clauses facultatives de la 

Convention européenne des droits de l’homme (Minutes of the round 

table organized in Bari on 17–18 December 1973 by the Faculty of Law 

of the University of Bari (Italy)), Bari, Levante, 1974, pp. 301–319; G. 

Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Paris, 

Economica, 1989, pp. 85–93; J. A. Frowein, “Reservations to the 

European Convention on Human Rights”, in F. Matscher and H. Petzold 

(eds.), Protecting Human Rights: The European Dimension. Studies in 

honour of Gérard J. Wiarda, Cologne, Carl Heymanns Verlag, 1988, 

pp. 193–200; P.-H. Imbert, “Reservations to the European Convention on 

Human Rights before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case”, 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 33 (1984), pp. 558–

595; R. Kühner, “Vorbehalte und auslegende Erklärungen zur 

Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Problematik des Art. 64 

MRK am Beispiel der schweizerischen ‘auslegenden Erklärung’ zu Art. 6 

Abs. 3 lit. e MRK”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht/Heidelberg Journal of International Law, vol. 42 (1982), 

pp. 58–92 (summary in English); S. Marcus-Helmons, “L’article 64 de la 

Convention de Rome ou les réserves à la Convention européenne des 

droits de l’homme”, Revue de droit international et de droit comparé, 

1968, Brussels, 45th year, No. 1, 1968, pp. 7–26; M. J. Morais Pires, As 

reservas à Convenção europeia dos direitos do homen, Coimbra, 

Portugal, Livraria Almedina, 1997, p. 493; R. Sapienza, 

“Sull’ammissibilità di riserve all’accettazione della competenza della 

Commissione europea dei diritti dell’uomo”, Rivista di diritto 

internazionale, vol. 70, Nos. 3–4 (1987), pp. 641–653; Schabas, “Article 

64” (footnote 137 above), pp. 923–942; Susan Marks, “Three regional 

human rights treaties and their experience of reservations”, in J. P. 

Gardner (ed.), Human Rights as General Norms and a State’s Right to 

Opt Out: Reservations and Objections to Human Rights Conventions, 

London, British Institute of International and Comparative Law, 1997, 

pp. 35–63; and J. Dhommeaux, “La coordination des réserves et des 

déclarations à la Convention européenne des droits de l’homme et au 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques”, in J.-F. Flauss 

and M. de Salvia (eds.), La Convention européenne des droits de 

l’homme: développements récents et nouveaux défis, Brussels, Bruylant, 

1997, pp. 13–37. 
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 ةةةابقا ( مةةةن  64)املةةةادة  57يف املةةةادة  (1528)(الىلئةةةات املةةةذكورة أعةةة ه
 االتىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 

عنةةةد إيةةةداع  االتىلاقيةةةة أوجيةةةوز ل ةةةل دولةةةة، عنةةةد التوقيةةةا علةةةى هةةةذه  -1 
ك تتةةةديقها عليهةةا، أن ُتتةةةدر حتىلظةةةا  بشةةأن أ  ح ةةةم بعينةةه مةةةن أح ةةةام لةة 

ي ون أ  قانون  ار حينها يف إقليمها غأ متوافق ما هذا  االتىلاقية، بقدر ما
 جتوز التحىلظات ذات الاابا العام. احل م. ومبوجب هذه املادة، ال

ا  للقانون عرضا  مقتضب يتضمن كل حتىلظ يتدر مبوجب هذه املادة -2 
 ملعين.ا

ويف هةةةذه احلالةةةة، فةةةإن احلةةةق يف لةةةوغ التحىلظةةةات حمةةةدود بشةةةروط 
رةةة لية ورةةةروط جوهريةةةة؛ فةةةإىل جانةةةب القيةةةود االعتياديةةةة املتعلقةةةة 

، جيةب يف التحىلظةات علةى االتىلاقيةة األوروبيةةة (1529)لجلانةب الةزمين
 حلقوق اإلنسان أن 

 االتىلاقية؛حتيل إىل ح م معني من أح ام  - 
ّوغة بالةةة التشةةريعات يف الدولةةة املتحىلظةةة وقةةت سةة مت ةةون  - 

 ؛لوغ التحىلظ
العموميةةةةةة  حمةةةةةررة بعبةةةةةارات للغةةةةةة الغمةةةةةوض أوال ت ةةةةةون   - 
 ؛(1530)يسمح بتحديد معناها وجمال تابيقها بدقة“ ال مما
ناةاق ح ةم االتىلاقيةة  ت ون متحوبة بعرض مقتضب يبني    - 

 . ( 1531) ابيقه من   ل التحىلظ“ الذ  تنو  الدولة ا تبعاد ت 
ويثةةةةأ تقةةةةدير مةةةةدى الوفةةةةاء ب ةةةةل رةةةةرط مةةةةن هةةةةذه الشةةةةروط بعةةةةز 
املشةةةة  ت. غةةةةأ أنةةةةه جيةةةةب للتأكيةةةةد اعتبةةةةار أن التحىلظةةةةات الةةةة  
جتيزهةةةةا االتىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةة حلقةةةةةوق اإلنسةةةةان حتىلظةةةةةات  حمةةةةةددة“ 

)ب( مةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا، وأن هةةةذه 19لملعةةه املشةةةار إليةةةه يف املةةةادة 
 جائزة.ات ه  وحدها ال  تُعد التحىلظ

__________ 
 ,Modern Treaty Aust  (. ل ط ع على أمثلة أ رى، انظةر  4الىلقرة )  ( 1528)  

Law and Practice (footnote 155 above), pp. 135–136; Åkermark, 

“Reservation clauses in treaties …” (footnote 101 above), pp. 495–496; 

Bishop, “Reservations to treaties” (footnote 288 above), pp. 323–324; or 

Daillier, Forteau and Pellet, Droit international public (footnote 254 above), 

p. 181   ؛ وانظةةر أيضةةا  اجلةةدول الةةذ  يعةةرض اتىلاقيةةات جملةةس أورول مبينةةا  البنةةود الةة
و يف كل من الىلئتني األوليني مةن فئةات البنةود الة  جتيةز التحىلظةات املةذكورة يف  تندر 

 … Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados  ( أعة ه، يف  4الىلقةرة ) 

(footnote 150 above), p. 125   واألمثلةة األ ةرى علةى حةاالت الرت ةيز اجلزئة ،
 .pp. 126–129ال  توردها هذه املؤلىلة  

 .1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  4انظر الىلقرة ) ( 1529)  
  (1530 ) ,1988April  29European Court of Human Rights, Judgment of  

Belilos v. Switzerland case (see footnote 192 above), p. 26, para. 55. 
  (1531 ) May  5European Commission of Human Rights, Decision of 

1982, Temeltasch v. Switzerland case (see footnote 24 above), p. 150, 

para. 90. 

مةةةةن االتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة  57وقةةةةد لةةةةوحظ أن لةةةةياغة املةةةةادة  (9)
عةةةن التةةةياغة الةةةواردة  (1532)حلقةةةوق اإلنسةةةان  ال ختتلةةةف جةةةوهراي “

مةةةةن االتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة املتعلقةةةةة  26مةةةةن املةةةةادة  1مةةةةث   يف الىلقةةةةرة 
  1957 بتسليم املالوبني لعام

عنةةد إيةةداع لةةك  توقيةةا هةةذه االتىلاقيةةة أو جيةةوز ل ةةل طةةرف متعاقةةد، عنةةد 
أيةةة أح ةةام مةةن  االنضةةمام، أن ُيتةةدر حتىلظةةا  بشةةأن أ  ح ةةم أو والتتةةديق أ
 االتىلاقيةه، 

وإن كةةةان مي ةةةن هلةةةذه التةةةياغة األ ةةةأة أن تىلسةةةر لعتبارهةةةا إجةةةازة 
عامة. ول ن، يف حني أن نوع التحىلظات ال  مي ن لوغها بشأن 

ددة“، فةإن إلنسان هو التحىلظات  احملاالتىلاقية األوروبية حلقوق ا
 .(1533)ا تبعاد التحىلظات الشاملة حيدها إال الاإلجازة هنا 

 (1534)ويف واقةةا األمةةر، يبقةةى أن اإلجةةازة العامةةة للتحىلظةةات (10)
حتةةل هةة  ذاهتةةا للضةةةرورة مجيةةا املشةةاكل. فهةةة  تةةرتك علةةى وجةةةه  ال

إذا كان إبم ةان  مبعرفة ما السؤالني املتعلقنيا توص دون جواب 
إذا كانةت  ومةا (1535)ذلك، أن تعرتض عليهااألطراف األ رى، ما 
ختضةةةا ال تبةةةار التوافةةةق مةةةا موضةةةوع  (1536)هةةةذه التحىلظةةةات اجملةةةازة
ذه املسةةةألة األ ةةةأة هةةة  موضةةةوع . وهةةة (1537)املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا

الذ  مييز هبةذا ا تةوص بةني التحىلظةات  4-1-3املبدأ التوجيه  
تةةرتك  احملةةدَّدة الةة  حيةةدد بنةةد التحىلظةةات مضةةموهنا وبةةني تلةةك الةة 

 املضمون مىلتوحا  نسبيا .
وهةةذا التمييةةز لةةيس بةةديهيا . فقةةد أاثر علةةى وجةةه ا تةةوص  (11)

القضةةةية يف  1977  فةةةا  علةةةى إثةةةر قةةةرار التح ةةةيم التةةةادر يف عةةةام 
__________ 

  (1532 ) (footnote 25 téraux Les réserves aux traités multilaImbert, 

above), p. 186; see also Riquelme Cortado, Las reservas a los 

tratados … (footnote 150 above), p. 122. 
، 1-1من املبةدأ التةوجيه   2هبذا املىلهوم، انظر الىلقرة  يتعلق فيما ( 1533)  

 . عليه  ( من التعليق22( إىل ) 16والىلقرات من ) 
  18مةن املةادة    1ل ط ع على مثال آ ر أكثر وضةوحا ، انظةر الىلقةرة   ( 1534)  

   جيةوز  1983من االتىلاقية األوروبية املتعلقة بتعويز ضةحااي جةرائم العنةف لعةام  
عنةةةةد إيةةةةداع لةةةةك التتةةةةديق   ا علةةةةى هةةةةذه االتىلاقيةةةةة أو ل ةةةةل دولةةةةة، عنةةةةد التوقيةةةة 

 أكثر“.  واحدا  أو  ا  حتىلظ االنضمام، أن تعلن ا تعماهلا   املوافقة أو  القبول أو  أو 
يةُةنز عليةةه لةةراحة يف بعةةز األحيةةان )انظةةر، علةةى  ةةبيل  وهةةو مةةا ( 1535)  

، 1953املثةةةةةال، املةةةةةادة السةةةةةابعة مةةةةةن اتىلاقيةةةةةة احلقةةةةةوق السيا ةةةةةية للمةةةةةرأة لعةةةةةةام 
 Riquelme Cortado, Lasيف هةةةذا التةةةدد   ري  لميةةةه كةةةورتدو وتعليقةةةات

reservas a los tratados … (footnote 150 above), p. 121) . 
لةةةةةةيس معقةةةةةةوال أن يةةةةةةدَّعى أن الىلقةةةةةةرة الىلرعيةةةةةةة )ب( مي ةةةةةةن أن تشةةةةةةمل   ( 1536)  

إال لعتبةةار أن كةةل التحىلظةةات الةة  ليسةةت ممنوعةةة    -التحىلظةةات  اجملةةازة ضةةمنا “  
 . للضد، حتىلظات جمازة، رهنا  أبح ام الىلقرة الىلرعية )و( ه ، ا تدالال  

  ري  لميةةه كةةورتدوأكأمةةارك و هةةا كةةل مةةن تانظةةر األ ةةئلة الةة  طرح ( 1537)  
Åkermark, “Reservation clauses in treaties …” (footnote 101 above), 

pp. 496–497, and Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados … 

(footnote 150 above), p. 124. 
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بتعيةني حةدود اجلةرف القةار  بةني اململ ةة املتحةدة لربياانيةا  املتعلقة
فبالنسبة لبعز . العظمى وأيرلندا الشمالية وبني اجلمهورية الىلرنسية

حمةةةةةددا  إذا أرةةةةةارت املعاهةةةةةدة بدقةةةةةة إىل  املةةةةةؤلىلني، ي ةةةةةون الةةةةةتحىلظ
احلدود ال  مي ن لوغه يف إطارها؛ وعندئذ )ول ن يف هذه احلالةة 

. ويذهب (1538)فقط( حتل هذه املعايأ حمل معيار املوضوع والغرض
بشةةةة ل ا ةةةةتثنائ ، بةةةةل وبتةةةةورة  حيتةةةةل إال آ ةةةةرون إىل أن هةةةةذا ال
و ض  التحىلظةةةةةةةةةةات املتىلةةةةةةةةةةا لة النةةةةةةةةةةادرة جةةةةةةةةةةدا  حتةةةةةةةةةةرية يف احلالةةةةةةةةةة 

أت ةذ لقةرتاح تقةدم  ، وأن اللجنة، فض   عن ذلةك، ل(1539)عليها“
بةةةةةه روزيةةةةةن وكةةةةةان يرمةةةةة  إىل اال تعاضةةةةةة عةةةةةن عبةةةةةارة  التحىلظةةةةةات 
احملةةةةددة“ الةةةة  كةةةةان يةةةةرى أهنةةةةا  تقييديةةةةة بشةةةة ل مىلةةةةرط“ بعبةةةةارة 

؛ ومةةن  ، ي ةةون مةةن غةةأ (1540) التحىلظةات علةةى أح ةةام حمةةددة“
يدا  دقيقا  مضمون التحىلظات هدة حتداقع  اررتاط أن حتدد املعاالو 

احملةةةةةةةدَّدة، فمةةةةةةةن رةةةةةةةأن هةةةةةةةذا أن يىلةةةةةةةرغ الىلقةةةةةةةرة الىلرعيةةةةةةةة )ب( مةةةةةةةن 
. وحسةةب وجهةةة نظةةر اثلثةةة، فةةإن التوفيةةق مم ةةن بةةني (1541)مضةةموهنا

الىلرضةةية، املىلرطةةة بةةدون رةةك، الةة  تشةةرتط أن حيةةدَّد بدقةةة يف بنةةد 
لوغها وبني الىلرضية الة  التحىلظات مضمون التحىلظات املم ن 

 الةةةةةةةةتحىلظ الةةةةةةةةذ  أتذن بةةةةةةةةه املعاهةةةةةةةةدة  بلةةةةةةةةتحىلظ احملةةةةةةةةدد تشةةةةةةةةّبه ا
 19، يف حةةةةةني أن الىلقةةةةةرة الىلرعيةةةةةة )ب( مةةةةةن املةةةةةادة (1542)لةةةةةراحة“
مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا تسةةةةتخدمان تعبةةةةأات  20مةةةةن املةةةةادة  1والىلقةةةةرة 

اتلىلةةةةة. وللتةةةةايل، يُقةةةةرتح التسةةةةليم أبن التحىلظةةةةات احملةةةةددة لملعةةةةه 
)والىلقةةرة الىلرعيةةة )ب(  19يف الىلقةةرة الىلرعيةةة )ب( مةةن املةةادة  الةةوارد

__________ 
  (1538 ) restricted multilateral -See Bowett, “Reservations to non

treaties” (footnote 150 above), pp. 71–72. 
( مةةن التعليةةق علةةى املبةةةدأ 10خبتةةوص هةةذا املىلهةةوم، انظةةر الىلقةةرة ) ( 1539)  

تبعاد )التحىلظات ال  تتاغ مبقتضى بنود أتذن لراحة ل   6-1-1التوجيه   
 Gormley, “Theاملعاهةةةةدة(. انظةةةةر أيضةةةةا    تعةةةةديل أح ةةةةام معينةةةةة مةةةةن أو

modification of multilateral conventions …” (footnote 115 above), 

pp. 59 et seq., in particular pp. 75–76 وانظةةر مرفةق االتىلاقيةةة األوروبيةةة .
املركبةةةات ذات احملةةةرك، إذ علقةةةة لملسةةةؤولية املدنيةةةة عةةةن األضةةةرار الةةة  تسةةةببها املت

)ب( 1الىلقةةرة  يتةيح لبلجي ةةا ملةدة ث ثةةة أعةةوام إم انيةة إلةةدار حتىلةظ حمةةدد، أو
مةةن االتىلاقيةةة األوروبيةةة املتعلقةةة للبةةث التلىلزيةةون العةةابر للحةةدود  32مةةن املةةادة 

ها إم انيةةةة لةةةوغ حتىلةةةظ حمةةةدد؛ الةةة  تتةةةيح للممل ةةةة املتحةةةدة وحةةةد 1989لعةةةام 
 Åkermark, “Reservation clauses in treatiesمةارك  وهة  أمثلةة  ةاقتها أكأ 

…” (footnote 101 above), p. 499 واملثةةال الرئيسةة  الةةذ  قدمةةه بوويةةت .
 Bowett حتىلةةةةةةظ متىلةةةةةةاو ض عليةةةةةةه“   إليضةةةةةةاح نظريتةةةةةةه يتعلةةةةةةق حتديةةةةةةدا  ب

“Reservations to non-restricted …” (footnote 150 above), p. 71. 
، 1965حزيران/يونيةةه  29، 813لةةد األول، اجللسةةة ، اجمل1965حوليةة  ( 1540)  
 Imbert, “La question des réserves dans. ويشةأ أمبةأ )7، الىلقةرة 264 ص

la décision arbitrale du 30 juin 1977 …” (footnote 1016 above), p. 52 )
قبةةةول مقةةةرتح السةةةيد روزيةةةن، فةةةإن السةةةأ وىلةةةر   مةةةا ذلةةةك إىل أنةةةه بةةةرغم عةةةدم

، اجمللةةةد األول، اجللسةةةة 1965حوليةةةة جلةةةأ هةةةو أيضةةةا  إىل هةةةذا التشةةةبيه ) والةةةدوك
 (.27، الىلقرة 265 ، ص813
  (1541 ) Imbert, “La question des réserves dans la décision arbitrale 

du 30 juin 1977 …” (footnote 1016 above), pp. 50–53. 
 ..p. ibid ,53انظر يف هذا التدد   ( 1542)  

( جيةةةب أن تتعلةةةق، مةةةن جهةةةة، أبح ةةةام 1-3مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه  
حمةةةةةددة يف معّينةةةةةة، وأن تىلةةةةة ، مةةةةةن جهةةةةةة أ ةةةةةرى، بشةةةةةروط معينةةةةةة 

املعاهدة، ل ن دون الولول إىل درجة ارةرتاط أن ي ةون مضةموهنا 
 اللجنة. بهوهذا هو احلل الذ  أ ذت  -حمددا   لىلا  

تسةةاعد كثةةأا  يف الىلتةةل بةةني وجهةة   والسةةوابق القضةةائية ال (12)
، وهو قرار 1977النظر املتعارضتني. وقرار التح يم التادر يف عام 

ن كةةل واحةةدة مةةن هةةاتني الىلرضةةيتني، يىليةةد يسةةتظهر بةةه املةةدافعون عةة 
يىليةةةد يف تعريةةةف  يشةةة ل حتىلظةةةا  حمةةةددا  أكثةةةر ممةةةا ال يف تعريةةةف مةةةا
. وينتج عن ذلك يف واقا األمةر أن جمةرد إجةازة (1543)ددالتحىلظ احمل

حتىلظةةات علةةى أح ةةام بعينهةةا مةةن املعاهةةدة، مبوجةةب بنةةد مةةن بنةةود 
 الةةوارد  حتديةةد“ هةةذه التحىلظةةات لملعةةه لي ىلةة   التحىلظةةات، ال

. بيد أن (1544)من اتىلاقي  فيينا  19يف الىلقرة الىلرعية )ب( من املادة  
ن التحىلظةةةةةةةةةةةةات احمل مةةةةةةةةةةةةة اقتتةةةةةةةةةةةةرت علةةةةةةةةةةةةى ارةةةةةةةةةةةةرتاط أن ت ةةةةةةةةةةةةو 

، دون اإلرةةةةةارة إىل ماهيةةةةةة اال تبةةةةةار الةةةةةذ  مي ةةةةةن (1545) معّينةةةةةة“
ا تخدامه لتحديد كوهنا معّينة من عدمه. ولإلضافة إىل ذلك، يف 

ة لقانون املعاهدات رّبه اي ني، رئيس جلنة أثناء مؤمتر األمم املتحد
التةةةةياغة، التحىلظةةةةات احملةةةةددة للتحىلظةةةةات الةةةة  جتيزهةةةةا املعاهةةةةدة 

 .من دون أ  توضيح إضايف ،(1546)لراحة
وللتايل، رأت جلنة القانون الةدويل أن الةتحىلظ ينبغة  أن يُعتةرب   (13)

لةتحىلظ  حمددا  إذا أرار بند التحىلظات إىل أح ام املعاهدة ال  مي ةن ا 
  2إذا أرةةةار، أل ةةةذ التحىلظةةةات الشةةةاملة الةةة  تناولتهةةةا الىلقةةةرة   عليهةةةا أو 

 أن التحىلظةةات مم نةةة  إىل ،  ( 1547) يف احلسةةبان   1-1مةةن املبةةدأ التةةوجيه   
. غةةةأ أنةةةه جيةةةب عةةةدم  جبوانةةةب معينةةةة يتعلةةةق   فيمةةةا   برمتهةةةا علةةةى املعاهةةةدة  

املبالغة يف احلديث عن اال ت ف بني وجهات النظر هذه؛ فىل  حةني  
عبةةةةارة  التحىلظةةةةات الةةةة  مي ةةةةن لةةةةوغها“، وهةةةة  العبةةةةارة الةةةة     أن  

رةةةةك الةةةةنهج   تىلضةةةةيلها علةةةةى عبةةةةارة  التحىلظةةةةات اجملةةةةازة“، تةةةةربز بةةةة  
يف نىلةةس الوقةةت،   املو ةةا الةةذ  ا تارتةةه اللجنةةة، فقةةد أد لةةت اللجنةةة، 

بةةةةةةةني التحىلظةةةةةةةات احملةةةةةةةددة ذات    4-1-3متييةةةةةةةزا  يف املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   
حيةةةةدَّد مضةةةةموهنا، ذلةةةةك أن هةةةةذه     ل املضةةةةمون احملةةةةدَّد وبةةةةني تلةةةةك الةةةة 

 األ أة ختضا ال تبار التوافق ما موضوع املعاهدة والغرض منها. 
__________ 

 ( أع ه.6لىلقرة )انظر ا ( 1543)  
 ( أع ه.7( و)6انظر الىلقرتني ) ( 1544)  
ت ةةةون متعلقةةةة بتحىلظةةةات    يف الواقةةةا، إن اإلجةةةازة هةةة  الةةة  جيةةةب أن  ( 1545)  

  القضةةةية املتعلقةةةة ووةةةا كلمتةةةان تعتربوةةةا احمل مةةةة مرتادفتةةةني يف    -حمةةةددة   معينةةةة أو 
نةةةةدا  بتعيةةةني حةةةةدود اجلةةةةرف القةةةار  بةةةةني اململ ةةةةة املتحةةةدة لربياانيةةةةا العظمةةةةى وأيرل 

 Case concerning the delimitation of the    الشةمالية وبةني اجلمهوريةة الىلرنسةية 

Continental Shelf between the United Kingdom … (see footnote 24 

above) . 
  (1546 ) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 

70th meeting, 14 May 1968, p. 416, para. 23. 
( مةةةةةةن 22( إىل )16والىلقةةةةةةرات مةةةةةةن ) 1-1انظةةةةةةر املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 1547)  

 التعليق عليه.
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 حتظرها املعاهدة ات ال  الجواز التحفظ 3-1-3
جيةةةوز  إ ا تانةة  املعاهةةةدة حتظةةر  ةةةوغ حتفظةةات معي نةةةة، فةةال 

إ ا   إالحتظره املعاهدة   منظاة ةولية ان تصوغ حتفظاا ال لدولة او
 يتنا  مع موضوع املعاهدة وال رأ منها. تان هذا التحفع ال

 التعليق 
تني نااق الىلقر  4-1-3و  3-1-3حيدد املبدآن التوجيهيان   (1)

مةةةةةةن اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا )اللتةةةةةةني  19ني )أ( و)ب( مةةةةةةن املةةةةةةادة الىلةةةةةةرعيت
(. 1986نتةةةةةةهما بتةةةةةةيغة عةةةةةةةام  1-3يستنسةةةةةةخ املبةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه  
بتةةورة ضةةمنية يف  ل يةةرد إال توجيهيةةان مةةاويوضةةح هةةذان املبةةدآن ال

ل تنز املعاهدة على ح ةم  وهو أن أ  حتىلظ، ما االتىلاقيتني، أال
دة علةةى حنةةو املعاهةةدة حتىلظةةات حمةةدو تولةةا  إذا أجةةازت  ،اةةالف
، جيةةةةةةةب أن يىلةةةةةةة  للشةةةةةةةرط 2-1-3يعرّفهةةةةةةةا املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   مةةةةةةةا

ي ةةةون  أال  19األ ا ةةة  الةةةوارد يف الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )و( مةةةن املةةةادة 
 متنافيا  ما موضوع املعاهدة والغرض منها.

ويش ل هذا املبدأ عنترا  من العنالر األ ا ةية يف النظةام  (2)
نظةةةام فيينةةةا، حيةةةث خيىلةةةف مةةةن غلةةةواء  النسةةةبية املةةةرن الةةةذ  كر ةةةه 

النامجة عن نظام البلدان األمري ية الذ  جيعل من  (1548)املتشددة“
، (1549)مةةةن الع قةةةات الثنائيةةةةاالتىلاقيةةةات املتعةةةددة األطةةةراف رةةةب ة 

 وهو يف الوقت ذاته يتىلادى الترامة النامجة عن نظام اإلمجاع.
حىلظات، يف فتةوى ومنذ أن ظهر للمرة األوىل، يف جمال الت (3)

موضةةةةةوع ، فةةةةةإن مىلهةةةةةوم (1550)1951 حم مةةةةةة العةةةةةدل الدوليةةةةةة لعةةةةةام
ت ّرس تدرجييا  وألبح اليةوم ميثةل نقاةة  (1551)املعاهدة والغرض منها

التةةةوازن بةةةني ضةةةرورة احلىلةةةاظ علةةةى جةةةوهر املعاهةةةدة وبةةةني الرغبةةةة يف 
تيسأ انضمام أكرب عدد مم ةن مةن الةدول إىل االتىلاقيةات املتعةددة 

أنةةةةه يوجةةةةد فةةةةرق كبةةةةأ بةةةةني دور معيةةةةار التوافةةةةق مةةةةا  األطةةةةراف. غةةةةأ
__________ 

  (1548 ) (footnote 28 above), Introduction au droit des traités Reuter, 

p. 73, para. 130  .لى النظام الذ  أقرته حم مة ويابق هذا املؤلف املتالح  ع
التحىلظةةةات علةةةى اتىلاقيةةةة منةةةا يف قضةةةية  1951العةةةدل الدوليةةةة يف فتواهةةةا لعةةةام 

 Reservations to the Convention on  جرمية اإللدة اجلماعية واملعاقبةة عليهةا

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 

604 above), p. 15 غةأ أن هةذا الولةف ينابةق أيضةا ، وبتةورة أرةد، علةى ؛
 . نظام البلدان األمري ية

انظةةةر، بشةةةأن نظةةةام البلةةةدان األمري يةةةة، الثبةةةت املرجعةةة  الةةةذ  أورده   ( 1549)  
 Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25أمبةأ   

above), pp. 485–486 بأ نىلسةه ) افة إىل الولف الذ  أورده أم . ولإلضibid., 

pp. 33–38  انظر ،)  Whiteman, Digest of International Law (footnote 25 

above), pp. 141–144, or Ruda, “Reservations to treaties” (footnote 56 

above), pp. 115–133 . 
  (1550 ) Prevention and  the the Convention on to Reservations

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), pp. 24–26. 
 .5-1-3يعرَّف هذا املىلهوم يف املبدأ التوجيه   ( 1551)  

، مةن جهةة، 1951وفقةا  لىلتةوى عةام  موضوع املعاهدة والغرض منها
، 1969من اتىلاقية فيينا لعام  19وبني الىلقرة الىلرعية )و( من املادة 

. فىلةة  الىلتةةوى، طُبةةق هةةذا املعيةةار علةةى لةةوغ (1552)مةةن جهةةة أ ةةرى
 التحىلظات ولوغ االعرتاضات على السواء 

إن موضةةوع وغةةرض هاتىلاقيةةة منةةا جرميةةة اإللدة اجلماعيةةة واملعاقبةةة عليهةةا   
 .(1553)حرية إلدار التحىلظات وحرية االعرتاض عليهاحيدان بذلك من 

ويف اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا يقتتةةةةر انابةةةةاق هةةةةذا املعيةةةةار علةةةةى التحىلظةةةةات 
تقيةةةةد إم انيةةةةة لةةةةوغ االعرتاضةةةةات مةةةةن  ال 20وحةةةةدها  إن املةةةةادة 
 دة واملنظمات املتعاقدة األ رى.جانب الدول املتعاق

ىلظ ويف حةةني أنةةه لةةيس مثةةة رةةك يف أن ارةةرتاط توافةةق الةةتح (4)
مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا جيسةةد اليةةوم قاعةةدة مةةن قواعةةد 

يةةزل  ، فةةإن مضةةمونه ل(1554)جيةةادل فيهةةا أحةةد القةةانون العةةريف الةة  ال
وع موضويشوب النتائج املرتتبة على تنايف التحىلظ ما   (1555)غامضا  

. ولإلضةافة إىل ذلةك، (1556)قةدر مةن اللةبساملعاهدة والغرض منهةا 
 بدد الغموض الذ  ي تنف نااق اناباقه.ت ال 19فإن املادة 

__________ 
  (1552 ) See Coccia, “Reservations to multilateral treaties on human 

rights” (footnote 196 above), p. 9; Lijnzaad, Reservations to UN 

Human Rights Treaties … (footnote 463 above), p. 40; M. Rama-

Montaldo, “Human rights conventions and reservations to treaties”, in 

Héctor Gros Espiell Amicorum Liber. Persona humana y derecho 

internacional, vol. II, Brussels, Bruylant, 1997, pp. 1265–1266; or 

Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (footnote 129 

above), p. 61. 
  (1553 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 24. 
   ري  لميةه كةةورتدو انظةر احلجةج العديةةدة الة   ةةاقتها يف هةذا التةةدد   ( 1554)  

Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), 

pp. 138–143  بشةةةةةأن التحىلظةةةةةات علةةةةةى  اال ةةةةةتنتاجات األوليةةةةةة    أيضةةةةةا  . انظةةةةةر
الة   املعاهدات املتعةددة األطةراف الشةارعة، مبةا فيهةا معاهةدات حقةوق اإلنسةان،  

ا أن اتىلةاقي  فيينةا  يهة ، حيث أعةادت فيهةا أتكيةد رأ 1997يف عام  اعتمدهتا اللجنة 
ان  نظةةةةةام التحىلظةةةةةات علةةةةةى املعاهةةةةةدات“ وأن  ة هةةةةة ة  حت م   1986و   1969لعةةةةةام   

   هموضوع املعاهدة والغرض منها  وا، بتىلة  الة، أهم املعايأ لتقرير مقبولية 
، اال ةةةتنتاو  108 ، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان(، ص 1997حوليةةةة  التحىلظةةةات“ ) 

 :Pellet, “1969 Vienna Convention. Article 19. انظةةر كةةذلك   األول( 

Formulation of reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 443–451, 

paras. 95–115 .     وكلمةةةةlicéité  املشةةةروعية“( جيةةةب أن ُتىلهةةةم لعتبارهةةةا ( “
“ ) التةةحة“(، وهةةو املتةةةالح الةةذ  اعتمدتةةه اللجنةةةة يف  validity   ل مقةةاب    

هنايةةةة املاةةةاف لإلرةةةارة إىل جممةةةل الشةةةروط الةةة  ختضةةةا هلةةةا التحىلظةةةات وبعةةةز  
االعرتاضةةةةات واإلعةةةة انت التىلسةةةةأية )للنسةةةةبة ال تيةةةةار هةةةةذا املتةةةةالح، انظةةةةر  

رات مةن   الىلقة (. انظةر أيضةا  159، الىلقةرة  ، اجمللد الثان )اجلةزء الثةان( 2006حولية 
 ( من التعليق العام على اجلزء الثالث من دليل املمار ة. 7( إىل ) 4) 
 .7-5-1-3إىل  5-1-3انظر املبادئ التوجيهية من  ( 1555)  
 .3-3-3إىل  3-3انظر املبادئ التوجيهية من  ( 1556)  
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إن املبةةةدأ املنتةةةوص عليةةةه يف الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )و( مةةةن املةةةادة   (5)
موضوع  جيوز مبقتضاه لوغ حتىلظ يتنا  ما   ، وهو املبدأ الذ  ال 19

ينابةةق   باةةابا ت ميلةة ، ألنةةه ال  يتسةةم إال  ال ،  املعاهةةدة والغةةرض منهةةا 
مةةةةن    20مةةةةن املةةةةادة    3و   2الىلقةةةةرتن  تشةةةةملها   يف احلةةةةاالت الةةةة  ال  إال 

 . تنظم املعاهدة نىلسها مسألة التحىلظات  وحيثما ال   ( 1557) االتىلاقية 
وإذا نظمت املعاهدة مسألة التحىلظات، فإنه يتعني التمييز  (6)

إذا   لىلةةةة بشةةةأن مةةةابةةةني عةةةدة حةةةاالت تسةةةتدع  اإلتيةةةان أبجوبةةةة ات
التوافةةق مةةا  ملعاهةةدة ختضةةا ملعيةةاركانةةت التحىلظةةات الةة  تنظمهةةا ا

. فىلةةةةة  حةةةةةالتني مةةةةةن تلةةةةةك ال موضةةةةةوع املعاهةةةةةدة والغةةةةةرض منهةةةةةا أم
 احلاالت، من الواضح أن اجلواب ي ون للنىل  

رةةةةةك فيةةةةةه أن الةةةةةتحىلظ احملظةةةةةور لةةةةةراحة مبقتضةةةةةى  ممةةةةةا ال - 
دعوى أنةةةه يتوافةةةق مةةةا مي ةةةن اعتبةةةاره حتىلظةةةا  لةةةحيحا  بةةة  املعاهةةةدة ال

 ؛(1558)هاموضوع املعاهدة والغرض من
الة  تسةمح هبةا  احملةددةيسر  نىلس األمر على التحىلظات  - 

املعاهةةةةةدة لةةةةةراحة وت ةةةةةون ذات مضةةةةةمون حمةةةةةدد  هةةةةةذه حتىلظةةةةةات 
يلةةةةةةزم لتةةةةةةحتها أن تقبلهةةةةةةا الةةةةةةدول  لةةةةةةحيحة بتةةةةةةورة تلقائيةةةةةةة، وال
فةةةق مةةةا ختضةةةا ال تبةةةار التوا وال (1559)واملنظمةةةات املتعاقةةةدة األ ةةةرى
 . (1560)موضوع املعاهدة والغرض منها 

يسةةةتدع  إيةةةراد هةةةذه البةةةديهيات يف  وتةةةرى اللجنةةةة أنةةةه لةةةيس مثةةةة مةةةا
 أح ةةةةام مسةةةةتقلة يف دليةةةةل املمار ةةةةة؛ فهةةةة  نتيجةةةةة مبارةةةةرة وحتميةةةةة

مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا الةة  ا تُنسةةخ  19املةةادة  للىلقةةرة الىلرعيةةة )و( مةةن
 .1-3نتها يف املبدأ التوجيه  

، احلةةةةةةالتني األ ةةةةةةريني النةةةةةةامجتنيمةةةةةةر خيتلةةةةةةف يف غةةةةةةأ أن األ (7)
ا ةةةتدالال  للضةةةد، عةةةن أح ةةةام الىلقةةةرتني الىلةةةرعيتني )أ( و)ب( مةةةن 

  19املادة 
__________ 

عليةةةه أمةةةر املعاهةةةدات ذات املشةةةاركة احملةةةدودة والتةةة وك  وهةةةذا مةةةا ( 1557)  
وال تش ل هذه احلةاالُت حةاالت  حظةر ضةمين  للمنظمات الدولية.التأ يسية 

لتةةوغ التحىلظةةات، بةةل إهنةةا تعيةةد العمةةل بنظةةام اإلمجةةاع للنسةةبة ألنةةواع  الةةة 
 من املعاهدات.

اقرتحةةةةةت كنةةةةةدا يف م حظاهتةةةةةا بشةةةةةأن مشةةةةةاريا املةةةةةواد املتعلقةةةةةة بقةةةةةانون   ( 1558)  
  اق معيةار يُنظةر يف تو ةيا ناة املعاهدات ال  اعتمدهتا اللجنةة يف القةراءة األوىل أن   

’التوافق ما موضوع املعاهدة والغرض منها‘ ليشمل التحىلظات الة  تتةدر مبوجةب  
أح ام لرحية يف املعاهةدة، وذلةك جتنبةا  ال ةتخدام معةايأ اتلىلةة تبعةا  ملةا إذا كانةت  

تةةةر ز إبلةةةدارها“ )التقريةةةر   املعاهةةةدة تسةةة ت عةةةن مسةةةألة إلةةةدار التحىلظةةةات أو 
حوليةة  وىلر  والةدوك، املقةرر ا ةاص،  عده السأ  الذ  أ املعاهدات    الرابا عن قانون 

(. ول تقةةةةةر اللجنةةةةةة  46 ، ص Add.1-2و   A/CN.4/177، اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة  1965
هةةةذا االقةةةرتاح الةةةذ  ل ي ةةةن واضةةةحا  متةةةام الوضةةةوح؛ وانظةةةر بةةةنىلس املعةةةه اقرتاحةةةات  

،  663، اجمللةد األول، اجللسةة  1962حوليةة  أكثةر وضةوحا  مةن جانةب السةيد بريغةز يف  
، اجمللةةد األول،  1965حوليةةة  ، و 14و   13  الىلقةةرتني ،  222 ، ص 1962حزيران/يونيةةه    18

؛ ولملقابةل  السةيد آغةو،  10، الىلقةرة  264 ، ص 1965 ن/يونيةه حزيرا   29،  813اجللسة  
 . 16املرجا نىلسه، الىلقرة  

 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  20من املادة  1انظر الىلقرة  ( 1559)  
 والتعليق عليه. 2-1-3وجيه  انظر املبدأ الت ( 1560)  

ينةةدرو  احلالةةة الةة  جيةةاز فيهةةا الةةتحىلظ ضةةمنا  ب ةةم كونةةه ال - 
 يف إطار التحىلظات احملظورة )الىلقرة الىلرعية )أ((؛

ن ي ةةون ذلةةك احلالةةة الةة  جيةةاز فيهةةا الةةتحىلظ، ل ةةن دون أ - 
ارد يف الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )ب( حسةةةبما الةةةتحىلظ  حمةةةددا “ لملعةةةه الةةةو 

 .2-1-3يوضحه املبدأ التوجيه  
مي ةةةةن افةةةةرتاض أن الرت ةةةةيز  هةةةةاتني احلةةةةالتني، ال كلتةةةةاويف   (8)

التعاهةد  بتةوغ التحىلظةات يعةين توقيعةا  علةى بيةاض خيةول للةةدول 
ت حى لةو  للمنظمات الدولية أن تتوغ أ  حتىلظ من التحىلظا أو

 كان هذا التحىلظ منافيا  ملوضوع املعاهدة والغرض منها.
ك قةد أقةر،  يتعلق للتحىلظات اجملازة ضمنا ، كان والةدو  وفيما  (9)

يف تقريةره الرابةا عةةن قةانون املعاهةدات، أبنةةه  مي ةن أن تُعتةرب ا ةةتثناء   
همن مبدأ اجلواز التلقائ  للتحىلظةات املسةموح هبةا مبوجةب املعاهةدة   

 الةةة  حتظةةةر فيهةةةا املعاهةةةدة لةةةراحة  بعةةةز التحىلظةةةات احملةةةددة،  احلالةةةةُ 
ق مةةا  مي ةةن القةةول إن التوافةة  وجتيةةز للتةةايل ضةةمنا  حتىلظةةات أ ةةرى؛ إذ 

موضوع املعاهدة والغرض منها يظل عندئذ قيةدا  ضةمنيا  علةى إلةدار  
ألن هةةذا   . غةةأ أنةةه ا ةةتبعد هةةذا االحتمةةال، ال التحىلظةةات األ ةةرى“ 

ا يشة ل إفراطةا  يف تةدقيق القواعةد املتعلقةة  غأ لحيح، بل ألنه  رمبة 
أن مثة فائةدة يف أن تظةل القواعةد املنتةوص  بنوااي األطراف، يف حني 

مةةةن االتىلاقيةةةة  قواعةةةد    19هالةةة  ألةةةبحت املةةةادة    18املةةةادة    عليهةةةا يف 
تنابةق علةى دليةل   . وهةذه االعتبةارات ال ( 1561) بسياة قدر اإلم ةان“ 

علةةةى  لةةةدول أبجوبةةةة حم مةةةة  املمار ةةةة الةةةذ  يتمثةةةل هدفةةةه يف تزويةةةد ا 
 أ ئلة يف جمال التحىلظات. قد تارحه من   مجيا ما 

وهذه ه  األ باب ال  من أجلهةا يوضةح املبةدأ التةوجيه   (10)
أن التحىلظةةةةةةةةةةات  اجملةةةةةةةةةةازة ضةةةةةةةةةةمنا “، ل ةةةةةةةةةةون املعاهةةةةةةةةةةدة  3-1-3
موضةةوع تسةةتبعدها ا ةةتبعادا  رمسيةةا ، جيةةب أن ت ةةون متوافقةةة مةةا  ال

مي ن أن يقةال يف هةذا التةدد هةو  ما فأقل. املعاهدة والغرض منها
قبةةةةل التحىلظةةةةات علةةةةى فعةةةة   أن تُ  أنةةةةه  ةةةةي ون مةةةةن قبيةةةةل املىلارقةةةةة

املعاهدات املتضمنة بنود حتىلظات بسهولة أكرب من قبوهلا يف حالةة 
ولةةذا ينابةةق يف تلةةك . (1562)تتضةةمن بنةةودا  كهةةذه املعاهةةدات الةة  ال

 .ااحلالة معيار التوافق ما موضوع املعاهدة والغرض منه
__________ 

، .1Add-2و .177/4A/CN، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةة 1965حوليةةةةةةةة  ( 1561)  
 . 4، الىلقرة 50 ص
انظةةةةر، يف هةةةةذا التةةةةدد، البيةةةةان الةةةةذ  أدىل بةةةةه السةةةةيد روزيةةةةن أثنةةةةاء   ( 1562)  

، اجمللةةةةد األول،  1965حوليةةةةة    ، مناقشةةةةات اللجنةةةةة  ةةةة ل دورهتةةةةا السةةةةابعة عشةةةةرة 
يةةةةةةةةةةةورد  . و 10  ، الىلقةةةةةةةةةةةرة 149و   148 ، ص 1965ونيةةةةةةةةةةةه  حزيران/ي   8،  797اجللسةةةةةةةةةةةة  

كانةةةت اتىلاقيةةةةة متعلقةةةة بمايةةةةة حقةةةةوق   تومورةةةات مثةةةةاال  ذا لةةةلة، فيقةةةةول   إذا 
اإلنسةةةان، مةةةث  ، حتظةةةر يف ’بنةةةد ا ةةةتعمار ‘ ا ةةةتثناء األقةةةاليم غةةةأ املسةةةتقلة مةةةن  

،  ةةي ون مةةن السةةخف أن يىلةةرتض للتةةايل أن  التابيةةق اإلقليمةة  للمعاهةةدة ناةةاق  
تعلقةةةةةة أببسةةةةةط ضةةةةةماانت  اي  كةةةةةان نوعهةةةةةا، مبةةةةةا فيهةةةةةا التحىلظةةةةةات امل التحىلظةةةةةات أ 

املعاهدة  ةتىلرغ مةن    كانت حتىلظات مسموح هبا، حى وإن   احلرايت الىلردية، ه  
 Tomuschat, “Admissibility and legal effectsمضةموهنا بىلعةل هةذه القيةود“   

of reservations …” (footnote 1080 above), p. 474 . 
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 جواز التحفظات احملدلةة 3-1-4
إمكانية  وغ حتفظات حمةدةة إ ا تان  املعاهدة تند  لى  

منظاةةةة ةوليةةةة ان  جيةةةوز لدولةةةة او ةون ان تعةةة   مضةةةاوشا، فةةةال
يكةةةون غةةةري متنةةةاف مةةةع موضةةةوع  تصةةةوغ مةةةر التحفظةةةات إال مةةةا

 املعاهدة وال رأ منها.
 التعليق 

 ىلظةةةةةةةةات الةةةةةةةة أن التح 3-1-3يوضةةةةةةةةح املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   (1)
وضةةةةوع ملعيةةةةار التوافةةةةق مةةةةا محتظرهةةةةا املعاهةةةةدة ختضةةةةا مةةةةا ذلةةةةك  ال

علةى نىلةس  4-1-3ويسأ املبةدأ التةوجيه  . املعاهدة والغرض منها
يتعلةةةةةق للتحىلظةةةةةات احملةةةةةددة لملعةةةةةه الةةةةةوارد يف املبةةةةةدأ  فيمةةةةةااملنةةةةةوال 

توضةةةةةةةح املعاهةةةةةةةدة مضةةةةةةةمون تلةةةةةةةك  عنةةةةةةةدما ال 2-1-3التةةةةةةةوجيه  
لاريقةةةةةة، وتنابةةةةةةق نىلسةةةةةةها بةةةةةذات ا فاملشةةةةة لة تاةةةةةرحالتحىلظةةةةةات. 

ف احلةةال، نىلةةس االعتبةةارات يقتضةةيه ا ةةت  بشةةأهنا، مةةا مراعةةاة مةةا
 .3-1-3ال    تناوهلا أتييدا  للمبدأ التوجيه  

من والتعديل الذ  قدمته بولندا بشأن الىلقرة الىلرعية )ب(  (2)
لقةةانون املعاهةةدات ، والةةذ  اعتمةةده مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة 19املةةادة 
، قةةد جعةةل إم انيةةة احلظةةر الضةةمين للتحىلظةةات تقتتةةر 1968لعةةام 

  ةةةةوىات الةةةة  تةةةنز علةةةى أنةةةةه  ال جيةةةوز أن تتةةةاغ علةةةى املعاهةةةد
. ول ةن هةذا (1563)ليس من بينها الةتحىلظ املعةين“حتىلظات حمددة، 

يرتتةةةةب عليةةةةه أن التحىلظةةةةات املسةةةةموح هبةةةةا هبةةةةذا الشةةةة ل مي ةةةةن  ال
حىلظةةات غةةأ رةرط، فةةاملناق السةةار  علةى الت قيةةد أو إلةدارها بةة 

يسةةةةةر  هنةةةةةا أيضةةةةةا ، ومةةةةةى أُ ةةةةةذ للتعريةةةةةف الوا ةةةةةا  (1564)احملظةةةةةورة
بةةةةد مةةةةن  ، فةةةة (1565)للتحىلظةةةةات احملةةةةددة الةةةةذ  أ ةةةةذت بةةةةه اللجنةةةةة

التمييز بني التحىلظات الة  توضةح املعاهةدة نىلسةها مضةموهنا وبةني 
يةربر افةةرتاض  التحىلظةات اجملةازة مةن حيةث املبةدأ ول ةةن لةيس مثةة مةا

ا. فهةةةةةةذه هةةةةةةدة مةةةةةةن موضةةةةةةوعها وغرضةةةةةةهأهنةةةةةةا مي ةةةةةةن أن تىلةةةةةةرغ املعا
التحىلظةةةةات األ ةةةةأة جيةةةةب أن ختضةةةةا لةةةةنىلس الشةةةةروط العامةةةةة الةةةة  
 ختضا هلا التحىلظات على املعاهدات غأ املتضمنة لبنود حمددة.

وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، يؤيةةةد ذلةةةك اال ةةةتنتاو  التعةةةديُل الةةةذ   (3)
 مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام 19أُد ل على الىلقرة الىلرعية )و( من املةادة 

نةز اللجنةةة، لةيغت هةةذه  ل البولنةد . ويفعلةى إثةر التعةةدي 1969
 الىلقرة الىلرعية على النحو التايل 

يف حةةةةةةال عةةةةةةدم وجةةةةةةود أح ةةةةةةام بشةةةةةةأن همةةةةةةا ل  ي ةةةةةةن الةةةةةةتحىلظ،  )و( 
 .(1566)*، متنافيا  ما موضوع املعاهدة والغرض منهاالتحىلظات يف املعاهدة

__________ 
 .2-1-3جيه  ( من التعليق على املبدأ التو 3ىلقرة )انظر ال ( 1563)  
 .3-1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  9انظر الىلقرة ) ( 1564)  
 .2-1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  13انظر الىلقرة ) ( 1565)  
 202 ، ص/1Rev./6309A، الوثيقةةةةةةةة ، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان1966حوليةةةةةةةة  ( 1566)  

 . (16)املادة 

وغ يسةةةةةاير مناةةةةةق الىلقةةةةةرة الىلرعيةةةةةة )ب( الةةةةة  حتظةةةةةر لةةةةة  وهةةةةةذا مةةةةةا
دامةت اإلجةازة  ل  جييزها بند التحىلظةات. ومةاحتىلظات غأ تلك ا

ر ا ةةةةتدالال  للضةةةةد علةةةةى أهنةةةا تسةةةةتبعد تلقائيةةةةا  التحىلظةةةةات  ال تىلسةةةَّ
، (1567)ي ةةن لإلم ةةان اإلبقةةاء علةةى تلةةك التةةيغة األ ةةرى، فإنةةه ل

وعةةةةةّدلتها إىل التةةةةةيغة احلاليةةةةةة جلنةةةةةة التةةةةةياغة التابعةةةةةة ملةةةةةؤمتر األمةةةةةم 
. ويرتتةةب علةةى ذلةةك، لال ةةتدالل (1568)عاهةةداتاملتحةةدة لقةةانون امل

يد ل يف نااق تابيق الىلقرة الىلرعية  للضد، أن التحىلظ الذ  ال
موضةوع غأ حمدد( خيضا ملعيار التوافةق مةا  مضمونه)ب( )ل ون 

 .املعاهدة والغرض منها
وعةة وة علةةى ذلةةك، فةةإن ذلةةك هةةو املناةةق الةةذ  ا ةةتندت  (4)

تعيةةني حةةدود اجلةةرف ن النةةزاع بشةةأإليةةه هيئةةة التح ةةيم الةة  بتةةت يف 
القةةةار  بةةةني اململ ةةةة املتحةةةدة لربياانيةةةا العظمةةةى وأيرلنةةةدا الشةةةمالية 

مةن  12، حيةث قةررت أن جمةرد كةون املةادة وبني اجلمهورية الىلرنسةية
اتىلاقيةةةةةة اجلةةةةةرف القةةةةةار  تسةةةةةمح بتحىلظةةةةةات معينةةةةةة دون أن حتةةةةةدد 

يعةةةةةةةين للضةةةةةةةرورة أن تلةةةةةةةك التحىلظةةةةةةةات جةةةةةةةائزة  ال (1569)مضةةةةةةةموهنا
. فجةةواز الةتحىلظ، يف حالةةة مةن هةةذا القبيةل،  ال جيةةوز (1570)ئيةا  تلقا

يةةةراد بةةةه أن ي ةةةون حتىلظةةةا ، علةةةى مةةةادة  افرتاضةةه جملةةةرد أنةةةه حتىلةةةظ، أو
ويتعةةةني تقيةةةيم جةةةوازه علةةةى ضةةةوء  .(1571)مسةةةموح للةةةتحىلظ عليهةةةا“

 .موضوع املعاهدة والغرض منهاتوافقه ما 

__________ 
الىلرعيةةةة )و( ل ةةةتخ ص  دا مةةةا ذلةةةك أ  تعةةةديل للىلقةةةرة  ل تقةةةدم بولنةةة  ( 1567)  

نتةةةائج التعةةةديل الةةةذ  قدمتةةةه بشةةةأن الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )ب( وُأ ةةةذ بةةةه. غةةةأ أن تعةةةدي    
قدمتةةةه فييةةةت انم وتو ةةةت بةةةه حةةةذف عبةةةارة  يف حةةةال عةةةدم وجةةةود أح ةةةام بشةةةأن  

 A/CONF.39/C.1/L.125, Official Records of theالتحىلظةةات يف املعاهةةدة“ ) 

United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 134, para. 177 )  
 . ( ibid., p. 136, para. 182قوبل للرفز من جانب اللجنة اجلامعة ) 

ني ه رئةةيس جلنةةة التةةياغة ال يةةربط بةة والغريةةب أن السةةبب الةةذ  قدمةة  ( 1568)  
)و(. واكتىلةةى السةةيد والتعةةدي ت الةة  أُد لةةت علةةى الىلقةةرتني الىلةةرعيتني )ب( 

اي ةةةةني للقةةةةول إن  بعةةةةز أعضةةةةاء جلنةةةةة التةةةةياغة ارأتوا أنةةةةه مةةةةن املتتةةةةور أن 
تتضةةةةةمن املعاهةةةةةدة ح مةةةةةا  بشةةةةةأن التحىلظةةةةةات ال ينةةةةةدرو يف أ  مةةةةةن الىلئةةةةةات 

 Official Records of the United)أ( و)ب(“  املتو اة يف الىلقرتني الىلرعيتني 

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session … 

(A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 70th meeting of the Committee 

of the Whole, 14 May 1968, p. 415, para. 17 وانظر م حظة مماثلة للسيد .
لقةانون الةدويل  ة ل دورهتةا أثناء مناقشةات جلنةة ا 1965بريغز أدىل هبا يف عام 

حزيران/يونيةةةةةه  4، 796، اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةة 1965حوليةةةةةة السةةةةةابعة عشةةةةةرة )
 (. 37، الىلقرة 146 ، ص1965
 .2-1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  5انظر الىلقرة ) ( 1569)  
 Case concerning the delimitation of the Continentalانظةر   ( 1570)  

Shelf between the United Kingdom … (footnote 24 above), pp. 32–33, 

para. 39 . ( من التعليق على املبدأ التوجيه  6انظر أيضا  الىلقرة )2-1-3. 
  (1571 ) restricted …” (footnote 150 -Bowett, “Reservations to non

above), p. 72توبةول، ولملقابةل، انظةر  كتبةه رودا أو . وبةنىلس املعةه، انظةر مةا
 ,Ruda “Reservations to treaties” (footnote 56 above)كتبةه أمبةأ   مةا
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 أنةةةةه إذا كةةةةان مضةةةةمون، ا ةةةةتدالال  للضةةةةدومةةةةن البةةةةديه ،  (5)
مةةةن التحىلظةةةةات احملةةةددة موضةةةةحا  علةةةى وجةةةةه الدقةةةة يف بنةةةةد حتىلةةةظ 

مةةةةا ذلةةةةك احل ةةةةم الةةةةذ  يتسةةةةق التحىلظةةةةات نىلسةةةةه، فةةةةإن الةةةةتحىلظ 
 منها. خيضا ملعيار التوافق ما موضوع املعاهدة والغرض ال
 تنايف التحفع مع موضوع املعاهدة وال رأ منها 3-1-5

ا يكةةون الةةتحفع متنافيةةاا مةةع موضةةوع املعاهةةدة وال ةةرأ منهةة  
إ ا مةةةس  نصةةةراا اساسةةةياا مةةةر  نا ةةةر املعاهةةةدة يكةةةون ضةةةرووايا 

 ملضاوشا العام، حبي  خي  يعلة وجوة املعاهدة.
 التعليق 

إن توافةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةتحىلظ مةةةةةةةةةا موضةةةةةةةةةوع املعاهةةةةةةةةةدة والغةةةةةةةةةرض  (1)
 19منهةةةةا يشةةةة ل، وفقةةةةا  ألح ةةةةام الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )و( مةةةةن املةةةةادة 

مةةةةن املبةةةةدأ  و(مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا، املستنسةةةةخة يف الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )
، املعيةةةةةار األ ا ةةةةة  جلةةةةةواز الةةةةةتحىلظ. وهةةةةةو أيضةةةةةا  1-3التةةةةةوجيه  

 أكثر املعايأ إاثرة للمشاكل.
يقتتةةةر  غةةأ أن مىلهةةوم موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا ال (2)

ا تعماله على جمال التحىلظات. فهةو مسةتخدم يف اتىلاقيةة فيينةا يف 
)و( مةةن  وةةا الىلقةةرة الىلرعيةةة -، منهةةا ح مةةان (1572)مثانيةةة أح ةةام

يتعلقان للتحىلظات. ل ةن أاي   - 20من املادة  2والىلقرة  19املادة 
يعّرف مىلهوم موضةوع املعاهةدة والغةرض منهةا  من هذه األح ام ال

. ومي ن أن يستخلز (1573)يعا   إرارات“ معينة هلذه الغاية أو
مةةةةن ذلةةةةك، علةةةةى أكثةةةةر تقةةةةدير، أنةةةةه ينبغةةةة  التةةةةزام قةةةةدر كبةةةةأ مةةةةن 
 

p. 182; or G. Teboul, “Remarques sur les réserves aux conventions de 

codification”, RGDIP (1982), pp. 691–692; Contra: Imbert, “La 

question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 …” 

(footnote 1016 above), pp. 50–53 املسةتند إىل حجةج وفةأة،  ، وهذا الةرأ ؛
 ةل علةى الىلقةرة الىلرعيةة )و( يراع  مبا فيه ال ىلاية نتائج التعديل الذ  أد ال

يف مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون  1969مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  19مةةةن املةةةادة 
 ن التعليق على املبدأ التوجيه  احلايل(. ( م 3املعاهدات )انظر أع ه الىلقرة ) 

  1، والىلقةةةرة  20مةةةن املةةةادة    2)و(، والىلقةةةرة  19، واملةةةادة  18انظةةةر املةةةادة   ( 1572)  
، والىلقةرة  41 ‘ مةن املةادة 2’ )ب(  1، والىلقةرة  33مةن املةادة    4، والىلقرة 31من املادة 

. ومي ةةةةةن ربةةةةةط ذلةةةةةك  60)ب( مةةةةةن املةةةةةادة  3، والىلقةةةةةرة  58‘ مةةةةةن املةةةةةادة  2’ )ب(  1
 رةةةةروط املوافقةةةةة علةةةةى االلتةةةةزام   ب   األ ةةةةس اجلوهريةةةةة“ أو   ام املتعلقةةةةة ب لألح ةةةة 

 ,Reuter, “Solidarité et divisibilité …” (footnote 405 above)لملعاهةدة“   

p. 627; reproduced in Reuter, Le développement … (footnote 405 above), 

p. 366 . 
تعليقات اللجنةة علةى مشةروع    كما أرارت بوفار وأرار زميانك، فإن  ( 1573)  

 I. Buffard andل تتارق إىل املسةألة علةى حنةو يةذكر )انظةر     1966املادة يف عام  

K. Zemanek, “The ‘object and purpose’ of a treaty: an enigma?”, Austrian 

Review of International and European Law, vol. 3, No. 3 (1998), pp. 311–

343, at p. 322  ول طةة ع علةةى مشةةةاريا املةةواد املتعلقةةةة بقةةانون املعاهةةةدات .)
، اجمللةد  1966حوليةة  ، انظةر  1966والتعليقات عليهةا الة  اعتمةدهتا اللجنةة يف عةام  

 .274-177 ص الثان،  

د  متحةةةيز“ املعاهةةةدة وفحةةةز أح امهةةةا العموميةةةة  لةةةيس املقتةةةو 
الواحةةةةةةةةد تلةةةةةةةةو اآل ةةةةةةةةر، بةةةةةةةةل املقتةةةةةةةةود ا ةةةةةةةةتخ ص  جوهرهةةةةةةةةا“ 

  مهمتها“ اإلمجالية   أو
مةةن  18هنةةاك إمجةةاع علةةى أن الىلقةةرة الىلرعيةةة )أ( مةةن املةةادة  - 

للمعاهةدة، بةل تلزمهةا  االمتثةال تلةزم الةدول املوقعةة ب اتىلاقية فيينةا ال
املعاهةةدة غةةأ قابلةةة للعمةةل هبةةا فقةةط لالمتنةةاع عمةةا مةةن رةةأنه جعةةل 

 ؛(1574)لى االلتزام هبايوم تعرب عن موافقتها ع
علةى نىلةس املنةوال   58‘ من املةادة 2)ب(’1ليغت الىلقرة  - 

أن موضةوع هةذا  املقتود، افرتاضا ، ليس فرض احرتام املعاهةدة، مبةا
الشةةةروط الةةة  جيةةةوز مبوجبهةةةا تعليةةةق تنىليةةةذ  احل ةةةم نىلسةةةه هةةةو حتديةةةد

تعتةةةةةةةربه الةةةةةةةدول  ملقتةةةةةةةود هةةةةةةةو احلىلةةةةةةةاظ علةةةةةةةى مةةةةةةةااملعاهةةةةةةةدة، بةةةةةةةل ا
 جوهراي ؛  املتعاقدة
، هة  أيضةا ، 41‘ من املةادة 2)ب(’1تتو ى الىلقرة الىلرعية  - 

 (1575)“*ب املهةةةاه...  املعاهةةةدة  لاحلىلةةةاظ علةةةى  التنىليةةةذ الىلعةةةال 
الع قةةةةةةةات بةةةةةةةني بعةةةةةةةز حالةةةةةةةة تعةةةةةةةديل املعاهةةةةةةةدة فيمةةةةةةةا خيةةةةةةةز  يف

 فقط؛ األطراف
 ا ةةةةةةرق  60)ب( مةةةةةةن املةةةةةةادة 3كةةةةةةذلك، تعةةةةةةّرف الىلقةةةةةةرة  - 

اجلةةةوهر “ للمعاهةةةدة، مقارنةةةة بغةةةأه مةةةن ا روقةةةات، أبنةةةه  انتهةةةاك 
 ؛“*غه عنه ه...  الح م 
، 33مةةن املةةادة  4والىلقةةرة  31مةةن املةةادة  1ومبقتضةةى الىلقةةرة  - 

ح“ موضةةوع  املعاهةةدة والغةةرض منهةةا املعةةه العةةام يىلةةرتض أن  يوضةةّ 
 .(1576)للمعاهدة على حنو يسمح بتىلسأها

موضةةةةةةوع املعاهةةةةةةدة  ولةةةةةةيس هنةةةةةةاك أدىن رةةةةةةك يف أن عبةةةةةةارة    (3)
يدل   تىليد فع   نىلس املعه يف مجيا هذه األح ام  مما   والغرض منها“ 

علةةةى ذلةةةك أن السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك الةةةذ  يعةةةد دون مبالغةةةة مؤ ةةةس  
__________ 

كتبةةةه كةةةل مةةةن رويةةةرت، وهةةةو يعةةةرف  انظةةةر، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، مةةةا ( 1574)  
ّ    ةةة قيةةةام بتتةةةرف، وكاييةةةه وللأبنةةةه التةةةزام لل 18االلتةةةزام النارةةةئ عةةةن املةةةادة 

Reuter, Introduction au droit des traités (footnote 28 above), p. 62; P. 

Cahier, “L’obligation de ne pas priver un traité de son object et de son 

but avant son entrée en vigueur”, Mélanges Fernand Dehousse, Paris, 

Nathan, 1979, vol. 1, p. 31; or P. Palchetti, “Article 18 of the 1969 

Vienna Convention: a vague and ineffective obligation or a useful 

means for strengthening legal cooperation”, in Cannizzaro (ed.), The 

Law of Treaties … (footnote 1045 above), pp. 25–36. 
والةةةةة   -ة  موضةةةةةوع وغةةةةةرض“ الةةةةةواردة يف ذلةةةةةك احل ةةةةةم إن عبةةةةةار  ( 1575)  

 تزيد املعه غموضا  بدال  من توضيحه.  -تباس الوارد أع ه حذفت من االق
  (1576 ) December  16, Judgment of Pajzs, Csáky and EsterházySee 

1936, P.C.I.J., Series A/B, No. 68, p. 30, at p. 60; see also S. Bastid, Les 

traités dans la vie internationale—conclusion et effets, Paris, 

Economica, 1985, p. 131, or Sur, L’interprétation … (footnote 155 

above), pp. 227–230. 
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ى املعاهةةةةدات يف اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا، قةةةةد أرةةةةار إليهةةةةا  قةةةانون التحىلظةةةةات علةةةة 
ة الىلرعيةةة )و( مةةن املةةادة  املعيةةار يف الىلقةةر   لتربيةةر إدراو هةةذا   ( 1577) لةةراحة 

مواضةةةيا  أن    هةةةو أوىل   مبةةةا  مسةةةتندا  يف ذلةةةك إىل اال ةةةتدالل مبةةةا   ، 19
املعاهةةةةةةةدة وأغراضةةةةةةةها ه...  معةةةةةةةايأ للغةةةةةةةة األويةةةةةةةة يف تىلسةةةةةةةأ ه...   

جنةةة قةةد اقرتحةةت أن الدولةةة الةة  وقعةةت علةةى  الل أن    ، ومبةةا املعاهةةدة“ 
وافقةت عليهةا   قبلتهةا أو  يهةا أو انضمت إل  لدقت عليها أو  معاهدة أو 

بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة، عةةن    ينبغةة  أن ت ةةون ماال بةةة  أبن متتنةةا، حةةى قبةةل 
األعمال ال  من رأن آاثرها إباال مضامني املعاهةدة“، فإنةه  ةي ون  

يسةلَّم إبم انيةة إلةدار حتىلظةات تتنةا   أن ه...     من املىلارقة نوعا  ما 
حيةةل املشةة لة    أن هةةذا ال أ  . غةة ( 1578) أغراضةةها“ مةةا مواضةةيا املعاهةةدة و 

إنه يؤكد أن هناك مىلهومةا  وحيةدا ، متعةدد اال ةتخدامات، ل ةن تعريىلةه  
إن موضةوع املعاهةدة  يظل غأ واضح. ف ما جاء يف أحد املؤلىلةات،   

. ومةن املؤكةد  ( 1579) حد ما“   والغرض منها يش  ن مىلهوما  غامضا  إىل 
إلد ةةةال    19ادة  أن احملاولةةةة الةةة  جةةةرت يف الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )و( مةةةن املةةة 

عنتةةةةر موضةةةةةوع  يف نظةةةةةام ذايت إىل حةةةةةد بعيةةةةةد، يف أعقةةةةةاب الىلتةةةةةوى  
، ليسةت مقنعةةة  ( 1580) 1951التةادرة عةن حم مةة العةةدل الدوليةة يف عةام  

__________ 
 )احلاليتني(. 31و 18أرار حتديدا  إىل املادتني  ( 1577)  
  وىلةةةةر الةةةةذ  أعةةةةده السةةةةأ التقريةةةةر الرابةةةةا عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات  ( 1578)  

 A/CN.4/177، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1965حوليةةةةة والةةةةدوك، املقةةةةرر ا ةةةةاص، 
 .6، الىلقرة 51 ، صAdd.1-2و
  (1579 ) Buffard and Zemanek, “The ‘object and purpose’ …” 

(footnote 1573 above), p. 342 قةني الةذ  ي تنةف هةذا  . وقةد أرةأ إىل عةدم الي
جات متىلاوتة مةن احلةدة( يف رةى ال تةالت  املعيار )وُوجهت إليه االنتقادات بدر 
 Aust, Modern Treaty Law and Practiceاألكادميية  انظر، على  بيل املثال   

(footnote 155 above), p. 111; P.-M. Dupuy, Droit international public, 

8th ed., Paris, Dalloz, 2006, p. 286; G. G. Fitzmaurice, “Reservations to 

multilateral conventions”, International and Comparative Law Quarterly, 

vol. 2 (1953), p. 12; Rama-Montaldo, “Human rights conventions …” 

(footnote 1552 above), p. 1265; Rousseau, Droit international public 

(footnote 351 above), p. 126; or Teboul, “Remarques sur les réserves …” 

(footnote 1571 above), pp. 695–696  .  انظةر أيضةةا  التقريةةر األول عةةن القةةانون
آالن بيليةةه،  الةةذ  أعةةده السةةيد  واملمار ةةة املتعلقةةني للتحىلظةةات علةةى املعاهةةدات  

،  A/CN.4/470، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء األول(، الوثيقةةة  1995ليةةة  حو املقةةرر ا ةةاص،  
 F. Coulée, “A propos d’une controverse autourر كةذلك   . انظة 109الىلقةرة  

d’une codification en cours: les réactions aux réserves incompatibles avec 

l’objet et le but des traités de protection des droits de l’homme”, in 

Libertés, justice, tolérance: Mélanges en hommage au Doyen Gérard 

Cohen-Jonathan, vol. I, Brussels, Bruylant, 2004, pp. 501–521 . 
  (1580 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above)  وعليةه فةإن   
ة  منةةةا جرميةةة   مةةةدى توافةةةق الةةةتحىلظ مةةةا موضةةةوع االتىلاقيةةةة والغةةةرض منهةةةا هاتىلاقيةةةة 

اإللدة اجلماعيةة واملعاقبةةة عليهةةا  هةو الةةذ  جيةةب أن يشة ل املعيةةار الةةذ  يسةةتند  
إليةةه موقةةف الدولةةة الةة  تتةةدر حتىلظةةا  عنةةد االنضةةمام، وكةةذلك الدولةةة الةة  تقةةّيم  

إن كانةةت  ةةتعرتض علةةى هةذا الةةتحىلظ. فتلةةك هةة  قاعةدة السةةلوك الةة  جيةةب   مةا 
عليهةةا القيةةام بةةه، مبىلردهةةا ومةةن    يتعةةني  أن تسرترةةد هبةةا كةةل دولةةة يف التقيةةيم الةةذ 

  (. p. 24وجهة نظرها، ملقبولية أ  حتىلظ من التحىلظات“ ) 

املعاهةةةةةدة  مةةةةةا موضةةةةةوع   إن القةةةةةول بتعةةةةةارض حتىلةةةةةظ مةةةةةا     ( 1581) متامةةةةةا  
. وكةةان القضةةاة الةةذين تبنةةوا آراء  ( 1582) والغةةرض منهةةا أ ةةهل مةةن إثباتةةه“ 

احلةةةل الةةةذ  أقرتةةةه    1951دوا يف رأيهةةةم املشةةةرتك يف عةةةام  االىلةةةة قةةةد انتقةةة 
التحىلظةةةةات علةةةةى اتىلاقيةةةةة منةةةةا  األغلبيةةةةة يف الىلتةةةةوى التةةةةادرة يف قضةةةةية  
يسةمح   فأكةدوا أن هةذا احلةل ال   ، جرمية اإللدة اجلماعية واملعاقبة عليهةا 

، وكةةةةان هةةةةذا هةةةةو أحةةةةد  ( 1583)  التولةةةةل إىل نتةةةةائج هنائيةةةةة ومتسةةةةقة“  ب 
   ة الةة  أبةةدهتا اللجنةةة جتةةاه النظةةام املةةرن الةةذ األ ةةباب الرئيسةةية للمقاومةة 

    1951أقرته حم مة العدل الدولية يف عام  
حى لو اعُترب أنه مي ن من حيث املبةدأ التمييةز بةني األح ةام الة  تشة ل  

، منهمةةاتشةة ل جةةزءا   تىلاقيةةة والغةةرض منهةةا وتلةةك الةة  الجةةزءا  مةةن موضةةوع اال
 .(1584)ذا التمييز غأ ذايتترى كيف مي ن أن ي ون ه فإن اللجنة ال

وظةةةل السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك نىلسةةةه يبةةةد  تةةةرددا  يف تقريةةةره  (4)
  (1585)1962األول اهلام عن قانون املعاهدات يف عام 

مي ةةةن اختةةةةاذه  ه...  إن املبةةةدأ الةةةذ  طبقتةةةه احمل مةةةة مبةةةدأ ذايت يف جةةةوهره وال
تُعتةرب طرفةةا   حيةق لدولةة متحىلظةةة أن  ال إذا كةان حيةةق أو معيةارا  عامةا  لتحديةةد مةا

ددة األطةةراف. ومي ةةن ا ةةتعمال هةةذا املعيةةار لةةو كانةةت مسةةألة يف معاهةةدة متعةة 
 التوافةةةق مةةةا موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا“ مي ةةةن دائمةةةا  أن تُعةةةرض علةةةى 

 جهة مستقلة تىلتل يف األمر، ل ن احلال ليس كذلك ه... 

غةةةةأ أن معيةةةةار  التوافةةةةق مةةةةا موضةةةةوع االتىلاقيةةةةة والغةةةةرض منهةةةةا“ الةةةةذ   
عةةةن مىلهةةةوم مىليةةةد ينبغةةة  أن يةةةد ل يف اعتبةةةار  أ ةةةذت بةةةه احمل مةةةة يعةةةرّب فعةةة   

عدم قبول التحىلظةات  الدول ال  تتوغ التحىلظات والدول ال  تقرر قبول أو
ال  لاغتها دول أ رى. ه...  ولئن كةان املقةرر ا ةاص يعتةرب أن املبةدأ الةذ  

 معيةةارا  تةةعب اختةةاذه طبقتةةه احمل مةةة لةةه أويتةةه كمىلهةةوم عةةام، فإنةةه يةةرى أنةةه  ي
دولة املتحىلظة كارف يف املعاهةدة إىل جانةب املعيةار املوضةوع  املتمثةل ملركز ال

 .(1586)رفضه من جانب الدول األ رى يف قبول التحىلظ أو

__________ 
وه، فةةةإن  احمل مةةةة الدوليةةةة أد لةةةت بةةةذلك   ( 1581)   وفقةةةا  ملةةةا ذهةةةب إليةةةه كةةةُ

كلمةةات غائيةةة يف جمموعةةة املىلةةردات املتعلقةةة للتحىلظةةات الةة  كةةان يسةةود فيهةةا 
 Koh, “Reservations toفيمةةةا مضةةةى ا ةةةتخدام متةةةالح ’املوافقةةةة‘“  

multilateral treaties …” (footnote 1443 above), p. 85. 
  (1582 )  Reservations to UN Human Rights Treaties …Lijnzaad, 

(footnote 463 above), pp. 82–83. 
  (1583 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 44. 
، 1951حوليةة تقرير جلنة القانون الةدويل عةن أعمةال دورهتةا الثالثةة،  ( 1584)  

 . 128 ، يف ص123 ، صA/1858اجمللد الثان، الوثيقة 
ألول قةةةدم السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك  النظةةةام املةةةرن“ إىل  يف هةةةذا التقريةةةر ا  ( 1585)  

،  Add.1و   A/CN.4/144جمللةد الثةان، الوثيقةة  ، ا 1962حوليةة  اللجنة ودافا عنةه بقةوة ) 
 (.66-63 ص 
؛ وعلةةةةى نىلةةةةةس املنةةةةةوال، انظةةةةةر  10، الىلقةةةةةرة  66و   65 املرجةةةةا نىلسةةةةةه، ص  ( 1586)  

، اجمللةةةد األول،  1962حوليةةةة    ، العةةةرض الشةةةىلو  الةةةذ  قدمةةةه السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك 
؛ ويف أثنةةةةاء املناقشةةةةة،  6-4، الىلقةةةةرات  139 ، ص 1962أاير/مةةةةايو    25،  651اجللسةةةةة  
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وما ذلك، فإن أتييد نىلس املقةرر ا ةاص ملبةدأ التوافةق مةا موضةوع 
 كمعيار جلواز التحىلظات فحسةب وإمنةا املعاهدة والغرض منها، ال

 ةةةةةةةةذه يف احلسةةةةةةةةبان يف جمةةةةةةةةال أيضةةةةةةةةا  كعنتةةةةةةةةر أ ا ةةةةةةةة  ينبغةةةةةةةة  أ
 .(1588)، كان أتييدا   ريعا  (1587)التىلسأ

ويتميةةز هةةذا املعيةةار يف الواقةةا مبةةزااي كبةةأة. فعلةةى الةةرغم مةةن  (5)
مىلر منها، حيةدها مةا ذلةك مبةدأ حسةن  وجود  هوامش ذاتية“ ال

وجيهيةةةا  مبةةدأ  ت 19النيةةة العةةام، تةةةوفر الىلقةةرة الىلرعيةةةة )و( مةةن املةةةادة 
 معظم املشاكل املثارة ح   معقوال .مىليدا  يسمح بل 

تىليةةةد كثةةةأا  يف   واألعمةةةال التحضةةةأية املتعلقةةةة هبةةةذا احل ةةةم ال  (6)
، فةإن التعليةق علةى مشةروع  ( 1590) ذُكةر  . وكمةا ( 1589) حتديد معه العبةارة 

 
 اال تبةةةةار“ )املرجةةةةا    يةةةرتدد املقةةةةرر ا ةةةةاص مةةةا ذلةةةةك يف ولةةةةف مبةةةدأ التوافةةةةق ب  ل 

وتوضةةح هةةذه الىلقةةرة أيضةةا  أن السةةأ وىلةةر  والةةدوك    -  85، الىلقةةرة  145 نىلسةةه، ص 
رأى منةةةذ البدايةةةة أن هةةةذا اال تبةةةار حا ةةةم فيمةةةا يتعلةةةق بتةةةوغ التحىلظةةةات )  فةةةا   

هةةةو وحةةةده املبةةةدأ القابةةةل  ل عرتاضةةةات الةةة  كةةةان يةةةرى خبتولةةةها أن مبةةةدأ الرتاضةةة   
حسةبما    17)أ( مةن مشةروع املةادة  2 للتابيق((. وكانت التيغة املستخدمة يف الىلقةرة 

اقرتحهةةا املقةةرر ا ةةاص تع ةةس عةةدم اليقةةني هةةذا   عنةةد لةةوغ حتىلةةظ وفقةةا  ألح ةةام  
( مةةن التعليةةق  3)أ( مةةن هةةذه املةةادة هفيمةةا يتعلةةق هبةةذا احل ةةم، انظةةر الىلقةةرة ) 1الىلقةةرة  

 ، تراعةةةة  الدولةةةةة توافةةةةق هةةةةذا الةةةةتحىلظ مةةةةا موضةةةةوع  1-1-3وجيه   علةةةةى املبةةةةدأ التةةةة 
(. وقةةةد القةةةى هةةةذا  60 لةةةد الثةةةان، ص ، اجمل 1962حوليةةةة  املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا“ ) 

)انظةةةةر، بوجةةةةه    1962املبةةةةدأ قبةةةةوال  عامةةةةا  يف املناقشةةةةات الةةةة  أجرهتةةةةا اللجنةةةةة يف عةةةةام  
  25،  651اجللسةة    كل من السيد بريغز )املرجةا نىلسةه، اجمللةد األول،   مدا لة  اص،  

(؛  54، الىلقةةةةةرة  142(؛ والسةةةةةيد الكةةةةةس )ص  23، الىلقةةةةةرة  140 ، ص 1962أاير/مةةةةايو  
(، حيةةةةةةث ل يةةةةةةرتدد يف احلةةةةةةديث عةةةةةةن  79، الىلقةةةةةةرة  145و   144روزيةةةةةةن )ص  والسةةةةةةيد  

،  1962أاير/مةةةايو    29،  653، واجللسةةةة  82، الىلقةةةرة  145  ا تبةةةار“ )انظةةةر أيضةةةا  ص 
  ، 1962أاير/مةةةةةةةةايو    28،  652لسةةةةةةةةة  (؛ والسةةةةةةةةيد كا ةةةةةةةةرتين )اجل 27، الىلقةةةةةةةةرة  156 ص 
،  1965 حوليةةة )انظةةر السةةيد اي ةةني )   1965((، وكةةذلك يف عةةام  25، الىلقةةرة  148 ص 

(؛  20، الىلقةةةةةةرة  150و   149 ، ص 1965حزيران/يونيةةةةةه    8،  797اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةةة  
((؛ وانظةةر، مةةا ذلةةك، اعرتاضةةات السةةيد د   25، الىلقةةرة  150والسةةيد تةةون ني )ص  

،  148 ، ص 1962أاير/مةةةةةايو    28،  652لةةةةةد األول، اجللسةةةةةة  ، اجمل 1962حوليةةةةةة  لةةةةةوان ) 
،  652(؛ والسةةةةيد غةةةةروس )اجللسةةةةةة  67، الىلقةةةةرة  160 ، ص 653لسةةةةة  ، واجل 18الىلقةةةةرة  
(؛  34، الىلقةةةةرة  157 ، ص 653(؛ والسةةةةيد آغةةةةو )اجللسةةةةة  51-47، الىلقةةةةرات  150 ص 
حوليةةةةة  )   1965اعرتاضةةةةات السةةةةيد رودا يف أثنةةةةاء املناقشةةةةات الةةةة  جةةةةرت يف عةةةةام   أو 

،  55، الىلقةةةةةةرة  147 ، ص 1965حزيران/يونيةةةةةةه    4،  796، اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةةة  1965
(؛ والسةةيد آغةةو )اجللسةةة  69، الىلقةةرة  154 ، ص 1965حزيران/يونيةةه    8،  797واجللسةةة  

((. وعةةةةةةارض السةةةةةةيد تسةةةةةةوروكا  71، الىلقةةةةةةرة  161 ، ص 1965حزيران/يونيةةةةةةه    9،  798
عةةن التتةةويت علةةى مشةةروع    الىلقةةرة الىلرعيةةة )و( حةةى النهايةةة، وهلةةذا السةةبب امتنةةا 

 مقابةل ال رة ء وامتنةاع عضةو واحةد  لةوت    16برمته )الةذ  اعُتمةد أبغلبيةة    18املادة  
متوز/يوليةةةةه    2،  816املرجةةةةا نىلسةةةةه، اجللسةةةةة  )   1965متوز/يوليةةةةه    2عةةةةن التتةةةةويت يف  

 . ( ( 42، الىلقرة 283 ، ص 1965
 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  31من املادة  1انظر الىلقرة  ( 1587)  
  (1588 ) See Buffard and Zemanek, “The ‘object and purpose’ of a 

treaty: an enigma?” (footnote 1573 above), pp. 320–321 . 
  (1589 ) 321–319, pp. Ibid.. 
  (1590 ) C. Redgwell, “The law of reservations in respect of 

multilateral conventions”, in Gardner (ed.), Human Rights as General 

Norms … (footnote 1527 above), p. 7. 

ت ةون   ، وهة  عةادة مةا 1966الذ  اعتمدته اللجنةة يف عةام   16املادة 
يتاةةةةةةرق حةةةةةةى إىل   تةةةةةةر علةةةةةةى فقةةةةةةرة وحيةةةةةةدة وال أكثةةةةةةر إ ةةةةةةهال ، يقت 

التةةةةةةةعولت املرتباةةةةةةةة بتعريةةةةةةةف موضةةةةةةةةوع املعاهةةةةةةةدة والغةةةةةةةرض منهةةةةةةةةا  
أب ةةةةلوب غةةةةأ مبارةةةةر إىل حةةةةد بعيةةةةد يقتتةةةةر علةةةةى اإلحالةةةةة إىل   إال 

عدم مقبولية حتىلظ يتاغ يف      إن مقبولية أو ( 1591) 17مشروع املادة  
ت، علةى  ه...  يتوقف إىل حد كبأ، يف كل احلاال إطار الىلقرة )و( 

 . ( 1592) التحىلظ حتىلظا  مقبوال “   مدى اعتبار الدول املتعاقدة هذا 
ول تةةةةؤد مناقشةةةةة الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )و( مةةةةن هةةةةذا احل ةةةةم يف  (7)

، (1594)،   يف مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون املعاهةةةدات(1593)اللجنةةةة
لغرض منها“ ألغراض إىل توضيح معه عبارة  موضوع املعاهدة وا

جتهةةةةةةادات القضةةةةةةائية الدوليةةةةةةة أيضةةةةةةا  تسةةةةةةمح اال هةةةةةةذا احل ةةةةةةم. وال
ملقتةةةةةةةةةةود هبةةةةةةةةةةذه العبةةةةةةةةةةارة علةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةةةن رةةةةةةةةةةيوع بتحديةةةةةةةةةةد ا

، وإن كانةةةةةةةةةةةةت تتضةةةةةةةةةةةةمن بعةةةةةةةةةةةةز اإلرةةةةةةةةةةةةارات (1595)ا ةةةةةةةةةةةةتخدامها
وخبالةةةةةةة يف فتةةةةةةوى حم مةةةةةةة العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة التةةةةةةادرة يف  املىليةةةةةةدة،
رميةةةةةة اإللدة التحىلظةةةةةات علةةةةةى اتىلاقيةةةةةة منةةةةةا جبشةةةةةأن  1951 عةةةةةام

 .اجلماعية واملعاقبة عليها
ويبةةدو أن هةةذه العبةةارة قةةد ا ةةُتخدمت للمةةرة األوىل بتةةيغتها   (8)

  31يف فتوى احمل مةة الدائمةة للعدالةة الدوليةة التةادرة يف   ( 1596) احلالية 
__________ 

. وهةةةةةذه املةةةةةادة 1969مةةةةةن اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام  20ألةةةةةبحت املةةةةةادة  ( 1591)  
 تُركت معلقة.تقدم يف الواقا أ  حل للمسألة، حيث  ال
، الىلقةةرة  207 ص ، /1Rev./6309A، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة  1966حوليةةة   ( 1592)  
)د( مةن  1 )الىلقةرة   1962املقابةل الةذ  اعُتمةد يف عةام    التعليق على الةنز يذكر   . وال 17

، A/5209، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة  1962حوليةةةة  أ  رةةة ء إضةةةايف )انظةةةر    ( 18املةةةادة  
 .( 15، الىلقرة  180 ص 
 أع ه. 1586انظر احلارية  ( 1593)  
مةةةن األمةةةور ذات الداللةةةة أن أاي  مةةةن التعةةةدي ت الةةة  اقةةةرُتح إد اهلةةةا   ( 1594)  

مبةةةا يف ذلةةةك التعةةةدي ت األكثةةةر    -الةةةذ  أعدتةةةه اللجنةةةة    16علةةةى مشةةةروع املةةةادة  
ل يضةةةةةا هةةةةةةذا املبةةةةةدأ موضةةةةةةا التسةةةةةا ل. ويف احلةةةةةةد األقتةةةةةى، دعةةةةةةت    -جذريةةةةةة  

التعدي ت املقدمةة مةن إ ةبانيا والةوالايت املتحةدة األمري يةة وكولومبيةا إىل إضةافة  
ة  اال تعاضةةة بةةةه عةةن مىلهةةوم املوضةةوع )انظةةر الىلقةةةر  مىلهةةوم  طبيعةةة“ املعاهةةدة أو 

 (.1-1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  6) 
 Buffard and Zemanek, “The ‘object and purpose’ of aانظر   ( 1595)  

treaty: an enigma?” (footnote 1573 above), pp. 312–319  ؛ وانظةر أيضةا
 أدانه. 1599و 1596احلاريتني 

 ,he “TBuffard and Zemanekأرةةارت بوفةةار وأرةةار زميانةةك ) ( 1596)  

‘object and purpose’ of a treaty: an enigma?” (footnote 1573 above), 

p. 315 الىلتةوى عبةارة  اهلةدف والناةاق“ قةد  ةبق أن ا ةتخدمت يف ( إىل أن
بشةةةأن  1926متوز/يوليةةةه  23الةةة  ألةةةدرهتا احمل مةةةة الدائمةةةة للعدالةةةة الدوليةةةة يف 
مل الشخت  لتاحب لعا تتاص منظمة العمل الدولية أبن تنظم، عرضا ، ا

فيما يتعلق للباب الثالث عشر مةن معاهةدة السة م بةني القةوى احلليىلةة  العمل
 Competence of the International  والشةةري ة وأملانيةةا )معاهةةدة فر ةةا (

Labour Organization to Regulate, Incidentally, the Personal Work of  
 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 
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. (1597)البلغارية  - الاوائف“ اليواننية  بشأن قضية    1930متوز/يوليه  
حني لةدر احل ةم املتعلةق  1986غأ أنه توّجب االنتظار حى عام 

رةةةةةةةةةبه العسةةةةةةةةة رية يف ني ةةةةةةةةةاراغوا لعسةةةةةةةةة رية و األنشةةةةةةةةةاة ابقضةةةةةةةةةية 
ف أبنةةةةه  ل ةةة  تنهةةة  حم مةةةة العةةةةدل الدوليةةةة مةةةا (1598)وضةةةدها ُولةةة 

، وذلةةك بتةةأثأ مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام (1599) فوضةةى املتةةالحات“
غأ أنه يتعب ا تنتاو أ  ر ء يُذكر من  .(1600)رك ب  1969

 
 (اتبع )  (  1596شية احلا  ) 

the Employer, 1926, P.C.I.J., Series B, No. 13, p. 18 ويتةف املؤلىلةان .
نىلسهما، بعد ا تعراض رامل لقةرارات احمل مةة ذات التةلة، لةعوبة ا لةوص 
إىل متةةالحات هنائيةةة )و تولةةا  لإلن ليزيةةة( مةةن  ةة ل السةةوابق القضةةائية 

 :Buffard and Zemanek, “The ‘object and purpose’ of a treatyللمح مة   

an enigma?” (footnote 1573 above), pp. 315–316. 
  (1597 ) P.C.I.J., , 1930, Bulgarian “Communities”-The Greco

Series B, No. 17 . لقد ا تندت احمل مةة مع و نيغأ أن املتالحني كاان  
بشةةأن النةةةزوح  اليةةوانن وبلغةةةارايإىل  هةةدف وموضةةوع“ االتىلاقيةةةة املعقةةودة بةةةني 

تشةةرين  27( يف Neuilly-sur-Seine ةةن ) - ةةور -املتبةةادل، واملوقعةةة يف نةةوي  
(. ول طةة ع علةةى نةةز االتىلاقيةةة، انظةةر  ibid., p. 21) 1919الثةةان/نوفمرب 

ibid., p. 37. 
  (1598 ) Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment 

of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 135–137, paras. 271–

273, p. 138, para. 275, or pp. 140–141, para. 280. 
  (1599 ) Buffard and Zemanek, “The ‘object and purpose’ of a treaty: 

an enigma?” (footnote 1573 above), p. 316. 
منةةذ ذلةةك احلةةني، تبةةدو املتةةالحات الةة  ا ةةتخدمتها احمل مةةة اثبتةةة   ( 1600)  

 ,Border and Transborder Armed Actions (footnote 670 above)متاما ؛ انظر  

p. 89, para. 46; Maritime Delimitation in the Area between Greenland and 

Jan Mayen, Judgment of 14 June 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at 

pp. 49–51, paras. 25–27; Territorial Dispute (Libyan Arab 

Jamahiriya/Chad), Judgment of 3 February 1994, I.C.J. Reports 1994, 

p 6, at pp. 25–26, para. 52; Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. 

United States of America), Preliminary Objection, Judgment of 12 

December 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 813, para. 27; 

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment of 25 

September 1997, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 64, para. 104, and p. 67, 

para. 110; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria 

(footnote 199 above), p. 318, para. 98; Kasikili/Sedudu Island 

(Botswana/Namibia), Judgment of 13 December 1999, I.C.J. Reports 

1999, p. 1045, at pp. 1072–1073, para. 43; LaGrand (Germany v. United 

States of America), Judgment of 27 June 2001, I.C.J. Reports 2001, 

p. 466, at pp. 502–503, para. 102; Sovereignty over Pulau Ligitan and 

Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Merits, Judgment of 17 December 

2002, I.C.J. Reports 2002, p. 625, at p. 652, para. 51; Avena and Other 

Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Interim 

Measures, Judgment of 31 March 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 12, at 

p 48, para. 85; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, I.C.J. 

يتعلةةق لأل ةةلوب الةةذ   الةةوفأة نسةةبيا  فيمةةاهةةذه السةةوابق القضةةائية 
الغةةةرض منهةةةا  يف ينبغةةة  اتباعةةةه لتحديةةةد موضةةةوع معاهةةةدة حمةةةددة و 

، وعنةةةةدما تبةةةةد  (1601)الغالةةةةب ت تىلةةةة  احمل مةةةةة بتأكيةةةةدات لةةةةرف
 .(1602)حرلا  على تربير موقىلها تتبا يف ذلك هنجا  عمليا  

ولةةةت يف مسةةةاوئ عةةةدم الوضةةةوح هةةةذا، اثر التسةةةا ل عمةةةا إذا   (9)
منهةا“ مبحاولةة  كان ينبغ  حتليل مىلهوم  موضوع املعاهدة والغةرض  

حتديةةةد موضةةةوعها، مةةةن انحيةةةة، والغةةةرض منهةةةا، مةةةن انحيةةةة أ ةةةةرى.  
املتعلةةق بقاعةةدة    55مشةةروع املةةادة    وه ةةذا أرةةار رويةةرت، عنةةد مناقشةةة 
أن  موضةةوع االلتةةزام والغةةرض منةةه     العقةةد رةةريعة املتعاقةةدين“، إىل 

حةةةةةني يبةةةةةةدو التمييةةةةةز رةةةةةائعا  يف الىلقةةةةةةه   . ويف ( 1603) رةةةةةيئان اتلىلةةةةةان“ 

 
Reports 2004, p. 136, at p. 179, para. 109; Legality of Use of Force 

(Serbia and Montenegro v. Belgium), Preliminary Objections, Judgment 

of 15 December 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 279, at p. 319, para. 102; 

Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) 

(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment of 3 February 2006, I.C.J. Reports 2006, p. 6, at 

pp. 32 and 35, paras. 66–67 and 77; Application of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, 

I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 109–110 and 126, paras. 160 and 198; 

Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. 

Nicaragua), Judgment of 13 July 2009, I.C.J. Reports 2009, p. 213, at 

p. 246, para. 79; Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. 

Uruguay), Judgment of 20 April 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 

48, 55, 66 and 105–106, paras. 75, 98, 143 and 281 . 
 Jurisdiction of theانظر، على  بيل املثةال، القضةيتني التةاليتني   ( 1601)  

European Commission of the Danube between Galatz and Braila, 

Advisory Opinion of 8 December 1927, P.C.I.J., Series B, No. 14, p. 

  ه...  كةان أتمةني 1856لريةس هلعةام    من الواضح أن موضوع معاهدة 64
 ,International Status of South-West Africaو ؛حريةةة امل حةةة ه... “

Advisory Opinion of 11 July 1950 (see footnote 167 above), pp. 136–

 Maritimeواألح ةةةةةةام التاليةةةةةةة املشةةةةةةار إليهةةةةةةا يف احلارةةةةةةية السةةةةةةابقة  ، 137

Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Judgment 

of 14 June 1993), p. 50, para. 27; Gabčíkovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia) (Judgment of 25 September 1997), p. 67, para. 110; 

Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria 

(Judgment of 11 June 1998), p. 318, para. 98; LaGrand (Judgment of 

27 June 2001), p. 502, para. 102; and Legality of Use of Force 

(Judgment of 15 December 2004), p. 319, para. 102. 
 .أدانه   1-5-1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه   3انظر الىلقرة )  ( 1602)  
،  1964 أاير/مةةةةةةةةايو   19،  726لسةةةةةةةةة  ، اجمللةةةةةةةةد األول، اجل 1964حوليةةةةةةةةة   ( 1603)  
. غأ أن املؤلةف نىلسةه أبةدى يف موضةا آ ةر بعةز التشة ك  77، الىلقرة 26 ص 

 Reuter, “Solidarité et divisibilité …” (footnoteيف فائةدة التمييةز )انظةر   

405 above), p. 628 (also reproduced in Reuter, Le développement … 

(footnote 405 above), p. 367) .) 
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، فإنه يقابة ل للشةك مةن جانةب  ( 1604) ملدون للىلرنسية( الىلرنس  )أو ا 
 .( 1605) النظام اإلن ليز    ال ّتاب املنتمني إىل النظام األملان أو 

أن االجتهةةةاد    غةةةأ أن كاتبةةةا  )فرنسةةةيا ( أثبةةةت أب ةةةلوب مقنةةةا  (10)
. وهةةةةذا لةةةةحيح  ( 1606) القضةةةائ  الةةةةدويل  ال يسةةةةمح بسةةةم املسةةةةألة“ 
الةةةةذ  يعةةةةرَّف أبنةةةةه    -بوجةةةةه  ةةةةاص ألن أاي  مةةةةن موضةةةةوع املعاهةةةةدة  

أ  النتيجةة    -والغةرض مةن املعاهةدة    -  ( 1607) مضمون املعاهدة نىلسةه 
يبقى اثبتا  عرب الزمن، وهو األمر الذ  تشأ إليةه   ال  - ( 1608) املنشودة 

 الغةةةةةةرض املتاةةةةةةور“ الةةةةةة  طرحهةةةةةةا السةةةةةةأ جأالةةةةةةد  بوضةةةةةةوح نظريةةةةةةة  
إن مىلهةةةوم املوضةةةوع والغةةةرض ذاتةةةه لةةةيس مىلهومةةةا  اثبتةةةا   فيتزمةةةوريس    

لألحةةةرى التاةةةور مةةةا اكتسةةةاب   ا ، بةةةل هةةةو عرضةةةة للتغةةةأ، أو و ةةةاكن 
غرابةة للتةايل يف   . وال ( 1609) بيقها“ ربة يف جمال إعمال االتىلاقية وتا ا  

أن نتائج احملاوالت الىلقهية للتولل إىل طريقة عامة لتحديد موضةوع  
 .( 1610) املعاهدة والغرض منها جاءت ايبة ل مال 

__________ 
  (1604 ) object and purpose’ of a See Buffard and Zemanek, “The ‘

treaty: an enigma?” (footnote 1573 above), pp. 325–327   ؛ وانظةةر أيضةةا
 احلارية السابقة. 

  (1605 ) See Buffard and Zemanek, “The ‘object and purpose’ of a 

treaty: an enigma?” (footnote 1573 above), pp. 322–325 and 327–328 . 
  (1606 ) Teboul, “Remarques sur les réserves …” (footnote 1571 

above), p. 696. 
.e théorie Éléments pour unJacqué, P. -Jانظر على  بيل املثال    ( 1607)  

de l’acte juridique en droit international public, Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1972, p. 142   إن موضةوع أ   
 لك ي من يف احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليه“. 

  (1608 ) Ibid.. 
  (1609 ) the  Sir Gerald Fitzmaurice, “The law and procedure of

International Court of Justice … (footnote 421 above), p. 208. See also 

Teboul, “Remarques sur les réserves …” (footnote 1571 above), p. 697, 

or W. A. Schabas, “Reservations to the Convention on the Rights of the 

Child”, Human Rights Quarterly, vol. 18 (1996), p. 479 . 
تشةةتمل الاريقةةة األكثةةر جناحةةا ، وهةة  طريقةةة ارةةرتك يف وضةةعها كةةل مةةن   ( 1610)  

علةةةةى القيةةةةام هبةةةةذا األمةةةةر علةةةةى مةةةةرحلتني  ينبغةةةة  يف املرحلةةةةة األوىل  بوفةةةةار وزميانةةةةك،  
 اللجةةةوء إىل العنةةةةوان، والديباجةةةة، ومةةةةواد املعاهةةةدة الةةةة  توضةةةح ر ةةةةالتها العامةةةةة إن  

الثانيةةةة، فينبغةةة  ا تبةةةار النتيجةةةة الةةة  أم ةةةن ألول وهلةةةة  ُوجةةةدت“؛ أمةةةا يف املرحلةةةة  
 Buffard and Zemanek, “The ‘object andالتولةل إليهةا يف ضةوء نةز املعاهةدة   

purpose’ of a treaty: an enigma?” (footnote 1573 above), p. 333  ل ةن تابيةق .
مةةن    31يف املةةادة  هةةذه الاريقةةة الةة  تبةةدو مناقيةةة )وإن كانةةت تقلةةب الرتتيةةب الةةوارد  

اتىلاقية فيينا ال  جتعل  تعةابأ املعاهةدة“ نقاةة االناة ق أل  تىلسةأ؛ وانظةر أيضةا   
  1983أيلول/ ةةبتمرب    8حم مةةة البلةةدان األمري يةةة حلقةةوق اإلنسةةان التةةادرة يف    فتةةوى 

 Restrictions to the Death Penalty   القيةةةود علةةةى عقوبةةةة اإلعةةةدام يف قضةةية  

(footnote 197 above), para. 50  علةى حةاالت ملمو ةة اتضةح أنةه إىل حةد كبةأ ،)
 حتديةةةد موضةةةوع  وبسةةةيط  غةةةأ مقنةةةا  لقةةةد أقةةةر املؤلىلةةةان بعجزوةةةا عةةةن التولةةةل إىل 

جمموعةةةةةةات معاهةةةةةةدات   ملوضةةةةةةوع وغةةةةةةرض أربةةةةةةا  مةةةةةةن ألةةةةةةل مخةةةةةةس معاهةةةةةةدات أو 
ا ةةةةُتخدمت علةةةةى  ةةةةبيل إيضةةةةاح طريقتهمةةةةا )ميثةةةةاق األمةةةةم املتحةةةةدة واتىلاقيةةةةة فيينةةةةا  

واالتىلاقيةات العامةةة حلقةوق اإلنسةةان    1969دبلوما ةية واتىلاقيةةة فيينةا لعةةام  للع قةات ال 
التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة، لإلضةةةافة إىل معاهةةةدات  واتىلاقيةةةة القضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةة ال  

ت اللجنةةة بشةةأن مشةةروع وكمةةا أرةةار آغةةو يف أثنةةاء مناقشةةا (11)
 (  1969من اتىلاقية فيينا لعام  19)الذ  ألبح املادة  17املادة 
للرجةةةوع إىل أح ةةةام املعاهةةةدة   مي ةةةن البةةةت يف مقبوليةةةة التحىلظةةةات إالال 

برمتهةا. ومي ةن، بتةىلة عامةةة، التمييةز بةني البنةود األ ا ةةية مةن املعاهةدة، وهةة  
ة، والبنود األقل أوية ال  مي ن إبداء تُقبل التحىلظات عليها عاد البنود ال  ال

 .(1611)حتىلظات بشأهنا
  مي ةةةةةةن ا ةةةةةةتخ ص املوضةةةةةةوع  العنتةةةةةةران األ ا ةةةةةةيان  ال وهةةةةةذان وةةةةةةا  
؛ وعلةةى هةةذا األ ةةاس تةُةرفز  ( 1612) بدرا ةةة املعاهةةدة برمتهةةا  والغةةرض إال 

 وحدها دون  واها.   ( 1613) التحىلظات على البنود  األ ا ية“ 
احلىلةةةةةاظ علةةةةةى  علةةةةةة وبعبةةةةةارة أ ةةةةةرى، فةةةةةإن املقتةةةةةود هةةةةةو  (12)

مةةن أجةةل جتنةةةب  (1615)املعاهةةدة و نواهتةةا األ ا ةةةية“ (1614)وجةةود“
 
حقةةوق اإلنسةةان األ ةةرى املتعلقةةة بقةةوق حمةةددة؛ ول ت ةةن الاريقةةة املقرتحةةة حامسةةة  

 ’Buffard and Zemanek, “The ‘object and purposeإال يف تلةك احلالةة األ ةأة   

of a treaty: an enigma?” (footnote 1573 above), pp. 334–342  و لةةز ،)
( أعةةةةةة ه(. أمةةةةةةا  3 اتبةةةةةةان إىل أن هةةةةةةذا املىلهةةةةةةوم ال يةةةةةةزال  لغةةةةةةزا “ )انظةةةةةةر الىلقةةةةةةرة ) ال 

احملاوالت الىلقهية األ رى فلم ت ن أكثر إقناعا ، وإن بةدا ألةحاهبا أكثةر جزمةا  فيمةا  
تعريةةةةةف موضةةةةةوع املعاهةةةةةدة ا اضةةةةةعة للدرا ةةةةةة والغةةةةةرض منهةةةةةا. والواقةةةةةا أن  يتعلةةةةةق ب 

كانةةةت معاهةةةدات حلقةةةوق اإلنسةةةان، وهةةة    املعاهةةةدات الةةة  تعةةةاملوا معهةةةا غالبةةةا  مةةةا 
معاهةةةدات ي ثةةةر أن تسةةةتخلز بشةةةأهنا ا ةةةتنتاجات متةةةأثرة مبواقةةةف ذات توجهةةةات  

يةا األح ةام  أيديولوجية، ويتجلةى أحةد مظةاهر تلةك املواقةف يف التأكيةد علةى أن مج 
املوضةةةوعية هلةةةذه املعاهةةةدات تع ةةةس موضةةةوعها والغةةةرض منهةةةا )ممةةةا يعةةةين، للنتيجةةةة  

ول طةةة ع علةةةى نقةةةد هلةةةذا    -ا ةةةتبعاد لةةةحة أ  حتىلةةةظ كةةةان(  املناقيةةةة القتةةةوى،  
 W. A. Schabas, “Reservations toالرأ  املتارف، انظر املؤلىل ني التاليني لشالس   

the Convention on the Rights of the Child” (footnote 1609 above), pp. 476–

477, or “Invalid reservations to the International Covenant on Civil and 

Political Rights: is the United States still a party?”, Brooklyn Journal of 

International Law, vol. 21, No. 2 (1995), pp. 291–293  ول طةة ع علةةى .
( مةةةن التعليةةةةق علةةةى املبةةةةدأ  3ىلقةةةرة ) موقةةةف اللجنةةةة املعنيةةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان، انظةةةةر ال 

 B. Simma and G. I. Hernández, “Legalنظةر أيضةا    . وا 6-5-1-3التةوجيه   

consequences of an impermissible reservation to a human rights treaty: 

where do we stand?”, in Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties Beyond the 

Vienna Convention (footnote 1045 above), pp. 70–71 . 
، 1962أاير/مةةةةةةايو  25، 651، اجمللةةةةةةد األول، اجللسةةةةةة 9621 حوليةةةةةة ( 1611)  
 .35، الىلقرة 141 ص
إذا كةةةةان الةةةةتحىلظ متوافقةةةةا   مةةةةا املضةةةةمون  املقتةةةود هةةةةو بةةةةث مةةةةا ( 1612)  

 (.Bartoš, ibid., pp. 141–142, para. 40العام“ للمعاهدة )
 ,ibid.Paredes ,ختةز   ةوى التىلالةيل“ )  األح ةام الة  ال ولةيس   ( 1613)  

p. 146, para. 90 .) 
  (1614 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 21  
رض تقةةويز ه...  الغةة  جيةةوز أل  طةةرف مةةن األطةةراف املتعاقةةدة إباةةال أو  ال

 من االتىلاقية وعلة وجودها“.
 Official Records   ثالثة للجمعية العامة بيان ممثل فرنسا يف اللجنة ال  ( 1615)  

of the General Assembly, Eleventh Session, Third Committee, 703rd 

meeting, 6 December 1956, quoted in A.-C. Kiss, Répertoire de la 

pratique française en matière de droit international public, Paris, Centre 

national de la recherche scientifique, 1962, vol. I, p. 277, No. 552. 
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املعاهدة ك ل.  وهذا يعين إقامة متييز بني  (1616)تقويز  فعالية“
مجيةةا االلتزامةةات الةة  تىلرضةةها املعاهةةدة وبةةني االلتزامةةات األ ا ةةية 

 .(1617)ال  تش ل علة وجود املعاهدة“
مةةن  ي ىلةة ، فلةةيس ا  مبةةاالةةنهج العةةام واضةةح كةةانوحةةى إذا   (13)

السهل ترمجته إىل ليغة بسياة. وقةد تبةدو  العتبةة“ الة  ُوضةعت 
مةةةربر  عتبةةةة مرتىلعةةةة للغايةةةة وتيسةةةر بةةة  5-1-3يف املبةةةدأ التةةةوجيه  

لوغ التحىلظات. وأ  حتىلظ، ب م تعريىله، يهدف إىل  ا تبعاد 
للمعاهةدة   تعديل األثر القةانون ألح ةام معينةة مةن املعاهةدة، أو أو
وانةب احملةددة، مةن حيةث انابةاق تلةك يتعلق ببعز اجل  ل فيماك

 ،، ومةن  (1618)اجلوانب“ على اجلهة لةاحبة الةتحىلظ األح ام أو
ي ةةةةون تعريةةةةف موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا تعريىلةةةةا   ينبغةةةة  أال

وا عا  بدرجة تةؤد  إىل تعايةل احلةق يف لةوغ التحىلظةات. وجبعةل 
والغرض منها يقتتر على عدم توافق التحىلظ ما موضوع املعاهدة 

احلةةةاالت الةةة  )أ( ميةةةس فيهةةةا الةةةتحىلظ عنتةةةرا  أ ا ةةةيا  مةةةن عنالةةةر 
ضموهنا العام، )و( بيث خيل بعلة املعاهدة، )ب( ي ون ضروراي  مل

ق لةيغة املبةدأ التةوجيه   تةوازان  مرضةيا   5-1-3وجود املعاهدة، حتقةّ 
أو ا  بني ضرورة احلىلاظ على   مة املعاهدة واحلرص على تيسأ

 .(1619)مشاركة مم نة يف االتىلاقيات املتعددة األطراف
ولةةةئن كةةةان وضةةةا تعريةةةف دقيةةةق ل ةةةل مةةةن هةةةذه املتالبةةةات  (14)
جةدال، فقةد ي ةون مةن املىليةد   ثة املرتاباة مسةألة مسةتحيلة بة الث

 تقدمي بعز اإليضاحات 
تقتتةةةةر   ينبغةةةة  فهةةةةم عبةةةةارة  عنتةةةةرا  أ ا ةةةةيا “ علةةةةى أهنةةةةا ال  )أ( 

 ةةةم معةةةني. فقةةةد يتمثةةةل  العنتةةةر األ ا ةةة “ يف  للضةةةرورة علةةةى ح 
، بسةب تىلسةأه يف السةياق الةذ  ورد  التةزام ي ةون  حق أو  قاعدة أو 

غةةةه عنةةةه للنسةةةبة للمضةةةمون العةةةام للمعاهةةةدة، وي ةةةون   ال ،  ( 1620) فيةةةه 
تعديله ا   بعلة وجود املعاهدة نىلسها. وعموما ، ي ةون   ا تبعاده أو 

ح ةم مةن أح ةام املعاهةدة  احلال كذلك إذا  عت دولة إىل ا ةتبعاد  
 ةةعت إىل تعديلةةه بشةة ل   جيسةةد موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا أو 

__________ 
  (1616 ) , Loizidou v. TurkeySee European Court of Human Rights, 

Preliminary Objections, Judgment of 23 March 1995 (footnote 304 

above), Series A no. 310, p. 27, para. 75  إن قبةول نظةةم مسةتقلة إلنىلةةاذ  
تىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسةان  مةن رةأنه أن ه...  يضةعف فعاليةة االتىلاقيةة  اال 

 كتك د تور  للنظام العام األورويب“. 
  (1617 ) Reservations to UN Human Rights Treaties … Lijnzaad, 

(footnote 463 above), p. 83; see also p. 59; see also L. Sucharipa-

Behrmann, “The legal effects of reservations to multilateral treaties”, 

Austrian Review of International and European Law, vol. 1, No. 1 

(1996), p. 76. 
 .1-1من املبدأ التوجيه   2انظر الىلقرة  ( 1618)  
  (1619 ) See A. Pellet and D. Müller, “Reservations to human rights 

treaties: not an absolute evil”, in U. Fastenrath et al. (eds.), From 

Bilateralism to Community Interest, Essays in Honour of Judge Bruno 

Simma, Oxford University Press, 2011, pp. 524–530 . 
 .1-5-1-3انظر املبدأ التوجيه   ( 1620)  

سةةتبعد تابيةةق ح ةةم مماثةةل للمةةادة  كبةةأ. وه ةةذا، فةةإن إبةةداء حتىلةةظ ي 
األوىل من معاهدة التداقة والع قات االقتتادية واحلقةوق القنتةلية  

مةةن جانةةب الةةوالايت    1955آب/أغسةةاس   15يف  املوقعةةة يف طهةةران  
 ةةيمس للتأكيةةةد  عنتةةرا  أ ا ةةةيا “    ( 1621) حةةدة األمري يةةة وإيةةةران املت 

ذا احل ةةةةةم  أن هةةةةة  ، مبةةةةةا 5-1-3لملعةةةةةه املقتةةةةةود يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   
ق    جيةةةةةب  ر وتابةةةةةَّ اعتبةةةةةاره حمةةةةةددا  هلةةةةةدف، يف ضةةةةةوئه جيةةةةةب أن تىلسةةةةةَّ

 ؛ ( 1622) األح ام األ رى للمعاهدة“ 
وجيب أن ي ون هذا  العنتةر األ ا ة “ للتةايل  ضةروراي    )ب( 
لتزامةةات  لنسةةبة للمضةةمون العةةام للمعاهةةدة“، أ  تةةوازن احلقةةوق واال ل 

العةةةةةام الةةةةةذ  تسةةةةةتند إليةةةةةه  املىلهةةةةةوم   الةةةةة  تشةةةةة ل جةةةةةوهر املعاهةةةةةدة أو 
جتةد أ  لةعوبة يف أن تعتمةد،   حةني أن اللجنةة ل  . ويف ( 1623) املعاهدة 

  “ économie générale du traité  يف الةةةنز الىلرنسةةة ، عبةةةارة  
ملىلهةةةوم  الةة  يبةةدو أهنةةةا توضةةح بدقةةة ا   ) املضةةمون العةةام للمعاهةةةدة“( 

القائةةةل أبن الاةةةابا اجلةةةوهر  للنقاةةةة الةةةة  يتعلةةةق هبةةةا الةةةتحىلظ جيةةةةب  
قةةديره يف  ةةياق املعاهةةدة ك ةةل، فإهنةةا كانةةت أكثةةر تةةرددا  يف ا تيةةار  ت 

“  general frameworkاملتةةةالح اإلن ليةةةز . فبعةةةد ترددهةةةا بةةةني   
ة أن  اللجنةة   “، رأت overall structure“ و  general structureو  

“ تتميز بتشديدها على الاابا ال ل  لعملية  general tenorعبارة   
حتتر التىلسأ يف إطار للن اجلمةود.   يام هبا وال التقدير ال  ينبغ  الق 

وه ةةةذا، حةةةددت حم مةةةة العةةةدل الدوليةةةة موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض  
منهةةةةا لال ةةةةتناد لةةةةيس فقةةةةط إىل ديباجتهةةةةا، بةةةةل أيضةةةةا  إىل  بنيتهةةةةا“  

 ؛ ( 1624)  تع سها أح ام املعاهدة يف جمملها  كما 
  ولملثةةةةةةةل، و ةةةةةةةةعيا  إىل جتنةةةةةةةةب اال ةةةةةةةتناد إىل  عتبةةةةةةةةة“ للغةةةةةةةةة  )و( 

االرتىلاع، فّضلت اللجنة لةىلة  ضةرور “ علةى لةىلة  ال غةه عنةه“  
يتعلةق   األكثر تشددا ، وا تارت فعل  خيل“ )بدال  من  جيرد“( فيمةا 

وم أن هةةةذه العلةةةة   علةةةة وجةةةود“ املعاهةةةدة، علةةةى أن ي ةةةون مةةةن املىلهةةة  ب 
همةةةةة )ف  علةةةة وجةةةود“ اتىلاقيةةةة منةةةةا  مي ةةةن أن ت ةةةون بسةةةياة وغةةةأ مب 

حمةةةددة بوضةةةوح يف    1948 ة واملعاقبةةةة عليهةةةا لعةةةام جرميةةةة اإللدة اجلماعيةةة 
أرةةةةةد تعقيةةةةةدا  إىل حةةةةةد بعيةةةةةد )يف حالةةةةةة االتىلاقيةةةةةات الةةةةة    عنواهنةةةةةا( أو 

عامةة  تتضمن حقوقا  والتزامات عديةدة ومرتاباةة، مةن قبيةل املعاهةدات ال 
االتىلاقيةةةةةةةةةةةات املتعلقةةةةةةةةةةةة بمايةةةةةةةةةةةة البيئةةةةةةةةةةةة   ، أو ( 1625) حلقةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةان 
__________ 

  (1621 ) 93 , p.4132, No. 284, vol. SeriesTreaty United Nations, . 
  (1622 )  12Judgment of , Oil PlatformsInternational Court of Justice, 

December 1996 (see footnote 1600 above), p. 814, para. 28. 
مبةةا أن املعاهةةدات ال تسةةتند مجيعهةةا للضةةرورة وال لل امةةل إىل تةةوازن   ( 1623)  

 االلتزامات    تعلقة ب للحقوق وااللتزامات )انظر على وجه ا توص املعاهدات امل 
ال ليةةةةة“، مبةةةةا يف ذلةةةةك معاهةةةةدات حقةةةةوق اإلنسةةةةان  التقريةةةةر الثةةةةان عةةةةن قةةةةانون  

،  1957حوليةةة  جأالةةد فيتزمةةوريس، املقةةرر ا ةةاص،  الةةذ  أعةةده السةةأ عاهةةدات  امل 
 .( 128-125، الىلقرات  55و   54 ، ص A/CN.4/107اجمللد الثان، الوثيقة  

latformsP Oil  ,(footnote 1600 above)انظر القضيتني التاليتني    ( 1624)  

p. 813, para. 27, and Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau 

Sipadan, Judgment of 17 December 2002, ibid., p. 652, para. 51. 
“ ,1969Pellet   أدانه. انظةر أيضةا     6-5-1-3انظةر املبةدأ التةوجيه    ( 1625)  

Vienna Convention. Article 19: Formulation of reservations”, in Corten 
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عريضةةةا  مةةةن املسةةةائل(، وأنةةةه مي ةةةن  اال ةةةتثمارات الةةة  تغاةةة  نااقةةةا    أو 
 . ( 1626) إذا كانت هذه العلة قابلة للتاور مبرور الزمن  التسا ل حول ما 

يشةةةةأ إىل اجتةةةةاه     5-1-3ومةةةةا ذلةةةةك، فةةةةإن املبةةةةدأ التةةةةوجيه    (15)
ارةةةرة يف مجيةةةا  دد معيةةةارا  واضةةةحا  مي ةةةن تابيقةةةه مب أكثةةةر مةةةن كونةةةه حيةةة 

يبةةةةةدو مةةةةةن املىليةةةةةد ا ةةةةةت ماله باةةةةةريقتني     ، احلةةةةةاالت. وهلةةةةةذا السةةةةةبب 
السةةةةع ، مةةةةن انحيةةةةة، إىل توضةةةةيح طرائةةةةق حتديةةةةد موضةةةةوع املعاهةةةةدة  

؛ ومةةةن انحيةةةة  1-5-1-3يف املبةةةدأ التةةةوجيه    كمةةةا   - والغةةةرض منهةةةا 
مةةةن األمثلةةةة  ذه املنهجيةةةة توضةةةيحا  أدق مبجموعةةةة  أ ةةةرى، توضةةةيح هةةة 
الةةة  يت ةةةرر فيهةةةا ظهةةةور املشةةةاكل املتتةةةلة جبةةةواز  املنتقةةةاة مةةةن امليةةةادين  

 (. 7-5-1-3إىل    2-5-1-3التحىلظات )املبادئ التوجيهية من  
 حتديد موضوع املعاهدة وال رأ منها 3-1-5-1

مرا ةةةاة  حيةةةدلة موضةةةوع املعاهةةةدة وال ةةةرأ منهةةةا حب ةةةر نيةةةة مةةةع   
سياا  نوان املعاهةدة   ، وال مصطلحااا يف ال ياق الذي ووةت فيه 

وز الرجةةوع ايضةةاا إىل األ اةةال التحضةةريية للاعاهةةدة  وةيباجتهةةا. وجيةة 
والظروف الة   قةدت فيهةا وتةذلك، حي اةا تةان مناسةباا، املااوسةة  

 الالحقة لفطراف. 
 التعليق 

العنالةر ليس من السهل وضا لةيغة واحةدة تشةمل مجيةا  (1)
الةةةةة بعينهةةةةا، لتحديةةةةد الةةةة  ينبغةةةة  أ ةةةةذها يف احلسةةةةبان، يف كةةةةل ح

رك على  ا. فهذه العملية تعتمد ب موضوع املعاهدة والغرض منه
، رةةةأهنا (1627)تعتمةةةد علةةةى  الدقةةةة الرايضةةةية“  الىلانةةةة“ أكثةةةر ممةةةا

 وه  يقينا  عملية تىلسأ. - رأن أ  عمل من أعمال التىلسأ
يف احلةةةةاالت وقابليتهةةةةا للتغةةةةأ مبةةةةرور ونظةةةةرا  للتنةةةةوع الشةةةةديد  (2)

يبةةدو مةةن املسةةتحيل ا تةةزال طةةرق حتديةةد موضةةوع  إنةةه، ف(1628)الةةزمن
معاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا يف لةةةيغة واحةةةدة، وينبغةةة  التسةةةليم بتميةةةة 

وهةةةو أمةةر لةةةيس غريبةةةا  علةةةى اإلطةةة ق يف  -وجةةود قةةةدر مةةةن الذاتيةةةة 
 ة.جمال القانون بتورة عامة وجمال القانون الدويل بتورة  ال

 
and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … 

(footnote 30 above), pp. 454–455, paras. 123–125 . 
( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى املبةةةةةدأ 7( أعةةةةة ه، والىلقةةةةةرة )10انظةةةةةر الىلقةةةةةرة ) ( 1626)  

 أدانه. 1-5-1-3التوجيه  
  (1627 ) , Paris, Oeuvres complètes, in Penséesal, B. Pasc

Bibliothèque de la Pléiade, N.R.F.-Gallimard, 1954, p. 1091. 
أعةةة ه.    5-1-3( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه   10انظةةةر الىلقةةةرة )  ( 1628)  

ومي ةةةةةةن التسةةةةةةا ل لإلضةةةةةةافة إىل ذلةةةةةةك عمةةةةةةا إذا كةةةةةةان التةةةةةةأثأ الرتاكمةةةةةة  لىلةةةةةةةرادى  
يةةؤد  يف هنايةةة األمةةر إىل   ل منهةةا، علةةى حةةدة، مقبةةوال ، ال ي ةةون كةة   التحىلظةةات الةة  

 Clark, “The Viennaعةةدم توافقهةةا مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا )انظةةر   

Convention reservations regime …” (footnote 1087 above), p. 314; or Cook, 

“Reservations to the Convention …” (footnote 44 above), pp. 706–707 ). 

مةةةةةة العةةةةةدل ويف هةةةةةذا السةةةةةياق، مي ةةةةةن اإلرةةةةةارة إىل أن حم  (3)
والغةرض منهةا مةن عنالةر الدولية قد ا تخلتةت موضةوع معاهةدة 

 جمتمعة  رديدة التنوع، منىلردة أو
 ؛(1629)من عنواهنا - 
 ؛ (1630)من ديباجتها - 
اعتبارهةا حمةددة   من مادة واردة يف مسةتهل املعاهةدة  جيةب - 

ق األح ةةةةةةةام األ ةةةةةةةرى هلةةةةةةةدف، يف ضةةةةةةةوئه جيةةةةةةةب  ر وتابةةةةةةةَّ أن تىلسةةةةةةةَّ
 ؛ (1631)للمعاهدة“

من مادة يف املعاهدة توضح  الشاغل الرئيس  ل ل طرف  - 
 ؛ (1632)من األطراف املتعاقدة“ عند إبرام املعاهدة

 ؛ (1633)من األعمال التحضأية للمعاهدة - 

__________ 
  (1629 ) , Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway)See 

Judgment of 6 July 1957, I.C.J. Reports 1957, p. 9, at p. 24; but see the 

cases Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 

Merits, Judgment of 27 June 1986 (footnote 1598 above), pp. 136–137, 

para. 273, and Oil Platforms (footnote 1600 above), p. 814, para. 28 . 
متوز/يوليةةةه    31انظةةةر فتةةةوى احمل مةةةة الدائمةةةة للعدالةةةة الدوليةةةة التةةةادرة يف   ( 1630)  

 Greco-Bulgarian    البلغاريةةةةةةةةةةةةةةةةة   - الاوائةةةةةةةةةةةةةةةةف“ اليواننيةةةةةةةةةةةةةةةةة  يف قضةةةةةةةةةةةةةةةةية    1930
“Communities” (footnote 1597 above), p. 19 أح ام حم مة العةدل الدوليةة   ؛ أو

 Rights of Nationals of the United States of America inيف القضةااي التاليةة   

Morocco, Judgment of 27 August 1952 (footnote 157 above), p. 196; 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, 

Judgment of 27 June 1986 (footnote 1598 above), p. 138, para. 275; 

Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad) (footnote 1600 above), 

pp. 25–26, para. 52; and Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, 

Merits, Judgment of 17 December 2002, ibid., p. 652, para. 51   ؛ وانظةر أيضةا
تشةةةرين    15الةةةذ  ُذيلةةةت بةةةه الىلتةةةوى التةةةادرة يف    الةةةرأ  املخةةةالف للقاضةةة  أنزيلةةةويتّ 

    1919تىلسةةةةةةةأ اتىلاقيةةةةةةة عمةةةةةةل النسةةةةةةةاء لةةةةةةي   لعةةةةةةةام  يف قضةةةةةةية    1932الثةةةةةةان/نوفمرب  
Interpretation of the Convention of 1919 concerning Employment of Women 

during the Night, P.C.I.J., Series A/B, No. 50, p. 384 . 
  (1631 ) (see footnote  1996December  12Judgment of , Oil Platforms

1600 above), p. 814, para. 28. 
  (1632 ) (see  1999December  13Judgment of , Kasikili/Sedudu Island

footnote 1600 above), pp. 1072–1073, para. 43. 
لتأكيةد التىلسةةأ املسةتند إىل الةةنز نىلسةه يف كثةةأ مةن األحيةةان؛ انظةةر   ( 1633)  

 Territorialاألح ةةام التةةةادرة عةةةن حم مةةةة العةةةدل الدوليةةة يف القضةةةااي التاليةةةة   

Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad) of 3 February 1994 (footnote 

1600 above), pp. 27–28, paras. 55–56, Kasikili/Sedudu Island of 13 

December 1999, ibid., p. 1074, para. 46, or the Advisory Opinion of 9 July 

2004 in the case Legal Consequences of the Construction of a Wall in the  
 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 
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 .(1634)من مضموهنا العام - 
“ مبعناهةةةةا  طريقةةةةة بول ةةةةن يتةةةةعب اعتبةةةةار األمةةةةر متعلقةةةةا   (4)

متييةز بينهةا،  ن بة الدقيق، فهةذه العنالةر املختلىلةة تؤ ةذ يف احلسةبا
اناباعةةةةا  عامةةةةا “ ي ةةةةون جمتمعةةةةة، وت ةةةةّون احمل مةةةةة   علةةةةى حةةةةدة أو

دام األمةةةةر يتعلةةةةق  . غةةةةأ أنةةةةه مةةةةا(1635)للذاتيةةةةة فيةةةةه دور كبةةةةأ حتمةةةةا  
يقتضةةيه ا ةةت ف احلةةال، يبةةدو مةةن  مبشةة لة تىلسةةأ، مةةا مراعةةاة مةةا

سةةةةتخدم يف حتديةةةةد موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا أن تُ املناقةةةة  
مةةةةةن  31امةةةةةة للتىلسةةةةةأ“ املنتةةةةةوص عليهةةةةةا يف املةةةةةادة  القاعةةةةةدة الع

اتىلةةةاقي  فيينةةةا و و ةةةائل التىلسةةةأ الت ميليةةةة“ املنتةةةوص عليهةةةا يف 
، وهةةة  املبةةةادئ الواجبةةةة (1636)، مةةةا ت ييىلهةةةا هلةةةذا الغةةةرض32املةةةادة 

 31يف املةةةةادتني  التابيةةةق علةةةةى تىلسةةةأ املعاهةةةةدات املنتةةةوص عليهةةةةا
 من اتىلاقي  فيينا. 32و

 
 (اتبع )  (  1633احلاشية  ) 

Occupied Palestinian Territory, ibid., p. 179, para. 109   ؛ وانظةر أيضةا  الةرأ
تىلسةةأ اتىلاقيةةة عمةةل النسةةاء لةةي    يف قضةةية    أنزيلةةويتّ املخةةالف الةةذ  أبةةداه القاضةة   

 Interpretation of the Convention of 1919 concerning the   1919لعةام  

Employment of Women during the Night (footnote 1630 above), pp. 388–

يف    1951أاير/مةةايو    28 التةةادرة عةةن حم مةةة العةةدل الدوليةةة يف   . ويف الىلتةةوى 389
أولةةت    تىلاقيةةة منةةا جرميةةة اإللدة اجلماعيةةة واملعاقبةةة عليهةةا التحىلظةةات علةةى ا قضةةية  

 ألةةةول“ اتىلاقيةةةةة منةةةا جرميةةةةة اإللدة اجلماعيةةةة واملعاقبةةةةة عليهةةةةا   احمل مةةةة أويةةةةة ل 
 (Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 23 .) 
انظةةةةةر الىلتةةةةةوي ني التةةةةةادرتني عةةةةةن احمل مةةةةةة الدائمةةةةةة للعدالةةةةةة الدوليةةةةةة يف   ( 1634)  

 Competence of the International Labour Organization toالقضةيتني التةاليتني   

Regulate, Incidentally, the Personal Work of the Employer of 23 July 1926 

(footnote 1596 above), p. 18, or The Greco-Bulgarian “Communities” of 31 

July 1930 (footnote 1597 above), p. 20   األح ةةام التةادرة عةةن  ؛ وانظةةر أيضةا
 Oil Platforms of 12 December  حم مةةة العةةدل الدوليةةة يف القضةةيتني التةةاليتني  

1996 (footnote 1600 above), p. 813, para. 27, and Sovereignty over Pulau 

Ligitan and Pulau Sipadan of 17 December 2002, ibid., p. 652, para. 51 . 
 مي ن أيضا  أن يعترب املةرء أن األمةر يعتمةد علةى احلةدس وحةده“   ( 1635)  

Buffard and Zemanek, “The ‘object and purpose’ of a treaty: an 

enigma?” (footnote 1573 above), p. 319. 
عةةن حم مةةة البلةةدان    1983أيلول/ ةةبتمرب    8انظةةر الىلتةةوى التةةادرة يف   ( 1636)  

 Restrictions to   القيود على عقوبة اإلعةدام األمري ية حلقوق اإلنسان يف قضية  

the Death Penalty (footnote 197 above), para. 63    ؛ وانظر أيضاSucharipa-

Behrmann “The legal effects of reservations to multilateral treaties” 

(footnote 1617 above), p. 76  وعلةةى الةةرغم مةةن إدراك اللجنةةة لعةةدم قابليةةة .
القواعةةد املتعلقةةة بتىلسةةأ املعاهةةدات للتابيةةق ببسةةاطة علةةى اإلعةة انت االنىلراديةةة  

عاهةةدات )التحىلظةةات واإلعةة انت  ن امل الةة  تتةةوغها األطةةراف بشةةأن معاهةةدة مةة 
التىلسةةأية(، فقةةد أقةةرت أبن هةةذه القواعةةد تشةة ل مبةةادئ توجيهيةةة مىليةةدة يف هةةذا  

)أ ةةةةةةلوب التمييةةةةةةز بةةةةةةني التحىلظةةةةةةات    1-3-1التةةةةةةدد )انظةةةةةةر املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   
واإلعةةة انت التىلسةةةأية((. وهةةةذا لةةةحيح لألحةةةرى عنةةةدما يتعلةةةق األمةةةر بتقةةةةدير  

 نىلسها والغرض منها.   عاهدة امل   مدى توافق التحىلظ ما موضوع 

ملوقةف يف جانةب منةه حتتةيل متامةا  أن هةذا اوتدرك اللجنةة  (5)
  31من املادة  1أنه مبوجب الىلقرة  مبا (1637)حالل
تىلسةةةةر املعاهةةةةدة بسةةةةن نيةةةةة وفقةةةةا  للمعةةةةه العةةةةاد  الةةةةذ  يعاةةةةى لتعةةةةابأ  

 *.املعاهدة وغرضهاضوء موضوع  املعاهدة يف السياق الذ  ترد فيه ويف

يف الواقةا  غأ أن حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها هو (6)
رمتهةةةةا، بسةةةةن نيةةةةة وبتةةةةورة عمليةةةةة تىلسةةةةأ تسةةةةتلزم فهةةةةم املعاهةةةةدة ب

رةةاملة، وفقةةا  للمعةةه العةةاد  الةةذ  يعاةةى ملتةةالحاهتا يف السةةياق 
يف ذلك الديباجة، على أن تؤ ذ يف احلسبان  الذ  وردت فيه، مبا

 (1638)التحضأية للمعاهدة و الظروف ال  ُعقدت فيهةا“األعمال 
 .(1639)ة ال حقة لألطرافمنا با ، املمار  وكذلك، حيثما كان

  1-5-1-3وهذه ه  املعايأ ال  يستند إليها املبدأ التةوجيه    (7)
مةةن اتىلةةاقي     32و   31الةةذ  يستنسةةخ جزئيةةا  التعةةابأ الةةواردة يف املةةادتني  

ربزا  ضةةةةرورة أن  ي ةةةةون التحديةةةةد بسةةةةن نيةةةةة ا ةةةةتنادا  إىل تعةةةةابأ    فيينةةةةا مةةةةُ
وردت فيةةةةه. وإىل جانةةةةب اال رترةةةةاد عةةةةن    املعاهةةةةدة يف السةةةةياق الةةةةذ  

مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا الةةةة  تعةةةةدد    31مةةةةن املةةةةادة    2كثةةةةب بتةةةةيغة الىلقةةةةرة  
العنالةةةر الةةة  يتشةةة ل منهةةةا السةةةياق الواجةةةب مراعاتةةةه ألغةةةراض تىلسةةةأ  
املعاهةةةدة، رأت اللجنةةةة أن مةةةن املىليةةةد التشةةةديد علةةةى عنتةةةرين حمةةةددين  

مةةةةةن    2يف الىلقةةةةةرة    املةةةةةذكورة   -مةةةةةن عنالةةةةةر املعاهةةةةةدة، ووةةةةةا الديباجةةةةةة  
 الةةة كلمةةا تعلةةق  وعنةةوان املعاهةةدة اللةةذان ي تسةةيان أويةةة    -  31 املةةادة 

. وعةةةة وة علةةةةى  ( 1640) األمةةةةر بتحديةةةةد موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا 
ذلةةةةك، فةةةةإن ذكةةةةر األعمةةةةال التحضةةةةأية والظةةةةروف الةةةة  ُعقةةةةدت فيهةةةةا  
املعاهدة ي تس  أوية للنسبة لتحديةد موضةوع املعاهةدة والغةرض منهةا  

يتعلةةةةق بتىلسةةةةأ ح ةةةةم مةةةةن أح امهةةةةا.   رةةةةك أويتةةةةه فيمةةةةا  ق بةةةة  تىلةةةةو 
بعبةةارة  املمار ةةة ال حقةةة لألطةةراف“، فهةة  تعةةرب عةةن    يتعلةةق  فيمةةا  أمةةا 

مةةةةةن    3والىلقةةةةةرتني الىلةةةةةرعيتني )أ( و)ب( مةةةةةن الىلقةةةةةرة    2أح ةةةةةام الىلقةةةةةرة  
رأت اللجنةةةة أن موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا قةةةاب ن   ، إذ 31 املةةةادة 

وفضة   عةةن ذلةةك، وعلةى الةةرغم مةةن أن هةةذه  .  ( 1641) للتاةور مبةةرور الةةزمن 
ة قةد تبةدو زائةدة عةن احلاجةة نظةرا  ألن أ   اإلرارة إىل املمار ةة ال حقة 

اعرتاضةةات علةةى الةةتحىلظ جيةةب أن تتةةدر  ةة ل السةةنة التاليةةة لتةةوغ  
أن تقيةيم الةتحىلظ مةن جانةب   قةد ت ةون ذات لةلة، مبةا   فإهنا التحىلظ،  

ذلك بعد مرور عةدة    يف  طرف اثلث مي ن أن حيدل يف أ  وقت، مبا 
  نوات على لوغه. 

__________ 
  (1637 ) See Schabas, “ Reservations to human rights treaties …” 

(footnote 966 above), p. 48. 
 .32املادة  ( 1638)  
 .31من املادة  3انظر الىلقرة  ( 1639)  
بةةةدت اإلرةةةارة إىل  متةةةالحات املعاهةةةدة“ كافيةةةة لغةةةرض حتديةةةد  ( 1640)  

أويةةةة  الةةةة يف حتديةةةد  هلةةةات ةةةون  األهةةةداف العامةةةة للمعاهةةةدة، غةةةأ أنةةةه قةةةد
 أع ه(. 1610 املضمون العام“ للمعاهدة )انظر احلارية 

أعة ه،  5-1-3( من التعليق على املبدأ التةوجيه  10انظر الىلقرة ) ( 1641)  
 ق احلايل.( من التعلي2والىلقرة )
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تابيةةةةةةق هةةةةةةذه التوجيهةةةةةةات يثةةةةةةأ  ويف بعةةةةةةز احلةةةةةةاالت، ال (8)
املنهجيةةةةةةة أ  مشةةةةةة لة. فمةةةةةةن البةةةةةةديه  أن حتىلظةةةةةةا  علةةةةةةى اتىلاقيةةةةةةة 

تسةعى مبوجبةه دولةة مةةن  جرميةة اإللدة اجلماعيةة واملعاقبةة عليهةا منةا
الةةةةدول ل حتىلةةةةاظ إبم انيةةةةة ارت ةةةةاب بعةةةةز األفعةةةةال احملظةةةةورة يف 

يف أحنةةةاء معينةةةة منةةةه،  ةةةي ون منافيةةةا  ملوضةةةوع املعاهةةةدة  ليمهةةةا أوإق
 . (1642)رض منهاوالغ
وأوضةةحت أملانيةةا وعةةدة بلةةدان أوروبيةةة، تعزيةةزا  العرتاضةةةاهتا  (9)

على حتىلظ لاغته فييةت انم بشةأن اتىلاقيةة األمةم املتحةدة مل افحةة 
، 1988االجتةةةار غةةةأ املشةةةروع يف املخةةةدرات واملةةةؤثرات العقليةةةة لعةةةام 

 ل  ي ام
يتعةةارض مةةا مبةةدأ  إمةةا التسةةليم  6إن الةةتحىلظ الةةذ  لةةدر بشةةأن املةةادة  

تسةةليمهم إىل الةةدول  وإمةا احملاكمةةة“ الةةذ  يقضةة  مبحاكمةةة مةةرت   اجلةةرائم أو
 ال  تالب ذلك.

وتةةةرى ح ومةةةة مجهوريةةةة أملانيةةةا االحتاديةةةة أن الةةةتحىلظ املعةةةين خيةةةل مبقتةةةود  
وهةةةو تعزيةةةز  ، أال2ملةةةادة مةةةن ا 1ة هةةةو منتةةةوص عليةةةه يف الىلقةةةر  االتىلاقيةةةة، كمةةةا

التعاون بني األطراف بيث يتسه هلا التتد  مبزيد مةن الىلعاليةة للبعةد الةدويل 
 ل جتار غأ املشروع لملخدرات.

وقةةد يثةةأ الةةتحىلظ أيضةةا  رةة وكا  بشةةأن التةةزام ح ومةةة مجهوريةةة فييةةت انم  
 .(1643)ل تىلاقيةاالررتاكية لالمتثال لألح ام األ ا ية 

__________ 
تثور املسةألة بشة ل  ةاص فيمةا يتعلةق بناةاق  البنةد اال ةتعمار “   ( 1642)  

دة الثانيةة عشةرة مةن االتىلاقيةة والةذ  طعنةت يف لةحته بلةدان ال تلةةة  الةوارد يف املةا 
 … Multilateral Treatiesالسةةةوفياتية وألةةةدرت حتىلظةةةات بشةةةأنه )انظةةةر   

(footnote 37 above), chap. IV.1 ) يةةز هنةةا هةةو علةةى جةةواز ذلةةك  ، إال أن الرتك
 البند الشبيه ببنود التحىلظات.  

  (1643 ) 19, chap. VI.Ibid. انظةةةر اعرتاضةةةات إ ةةةبانيا وأيرلنةةةدا  ولملثةةةل،  ؛
وإيااليا والربتغال وبلجي ا والدامنرك والسةويد واململ ةة املتحةدة وهولنةدا واليةوانن،  

. انظةةةر  .ibidوكةةذلك اعرتاضةةات فرنسةةا والنمسةةا الةة  كةةان تعليلهةةا أقةةل وضةةوحا    
ن تةونس  أيضا  اعرتاض النرويج واعرتاض  أملانيا والسويد األقةل وضةوحا  علةى إعة  

   1961لعةةةةام  االتىلاقيةةةة املتعلقةةةة خبىلةةةةز حةةةاالت انعةةةدام اجلنسةةةية شةةةأن تابيةةةق  ب 
ibid., chap. V.4  ول ط ع على مثال هام آ ر، انظر إع ن لكستان املتعلةق .

، وهةةو اإلعةة ن  1997لالتىلاقيةةة الدوليةةة لقمةةا اهلجمةةات اإلرهابيةةة للقنابةةل لعةةام  
، مبةةا فيهةةا ال ىلةةاح املسةةلح،  ال ال ىلةةاح الةةذ  يسةةتبعد مةةن تابيةةق االتىلاقيةةة  أرةة  

 ةةةةةةيارة أجنبيةةةةةةة   مةةةةةةن أجةةةةةةل إعمةةةةةةال حةةةةةةق تقريةةةةةةر املتةةةةةةأ ضةةةةةةد أ  احةةةةةةت ل أو 
. وقةةد اعتةةرب  ibid., chap. XVIII.9 ارجيةةة، وفقةةا  لقواعةةد القةةانون الةةدويل“    أو 

عةةةدد مةةةن الةةةدول ذلةةةك  اإلعةةة ن“ منافيةةةا  ملوضةةةوع االتىلاقيةةةة والغةةةرض منهةةةا، أال  
قنابةةةل، أينمةةةا ارت بةةةت وأاي  كةةةان مرت بوهةةةا“؛  هابيةةةة لل وهةةةو  قمةةةا اهلجمةةةات اإلر 

انظةةةةر اعرتاضةةةةات إ ةةةةبانيا وأ ةةةةرتاليا وأملانيةةةةا وإيااليةةةةا والةةةةدامنرك والسةةةةويد وفرنسةةةةا  
وفنلنةةةةةدا وكنةةةةةدا واململ ةةةةةة املتحةةةةةدة والنةةةةةرويج والنمسةةةةةا ونيوزيلنةةةةةدا واهلنةةةةةد وهولنةةةةةدا  

بّينةةةا (     ت تعلةةةي   والةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة واليةةةالن )وهةةة  الدولةةةة الةةة  قةةةدم 
ibid.  مةةةةن    5. كةةةةذلك، بةةةةررت فنلنةةةةدا اعرتاضةةةةها علةةةةى حتىلةةةةظ الةةةةيمن علةةةةى املةةةةادة

أبن    1965لعةةةام    االتىلاقيةةةة الدوليةةةة للقضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةة ال التمييةةةز العنتةةةر  
 األح ام ال  متنا التمييةز العنتةر  يف مةنح احلقةوق السيا ةية واحلةرايت املدنيةة  

الشةؤون العامةة، واحلةق يف الةزواو وا تيةار    شةاركة يف األ ا ية من قبيل احلةق يف امل 

ون الةةةتحىلظ احملظةةةور، يف بعةةةز احلةةةاالت، متعلقةةةا  وقةةةد ي ةةة  (10)
أبح ام أقل أوية، وما ذلةك يتنةا  مةا موضةوع املعاهةدة والغةرض 

يىلسةةر حةةذر اتىلاقيةةة  منهةةا ألنةةه جيعةةل تابيقهةةا مسةةتحي  ؛ وهةةذا مةةا
. (1644)فيينا إزاء التحىلظات على الواثئق املنشئة للمنظمةات الدوليةة

انيةةةةةةةةةةا الدميقراطيةةةةةةةةةةة، يةةةةةةةةةة أملفعلةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةبيل املثةةةةةةةةةال، أعلنةةةةةةةةةةت مجهور 
اتىلاقيةةةةةةةةة مناهضةةةةةةةة التعةةةةةةةذيب وغةةةةةةةأه مةةةةةةةةن تتةةةةةةةديقها علةةةةةةةى  عنةةةةةةةد

لعةةةام  املهينةةةة ال إنسةةةانية أو العقوبةةةة القا ةةةية أو املعاملةةةة أو ضةةةروب
تشةةةارك يف النىلقةةةات املتعلقةةةة بعمةةةل جلنةةةة مناهضةةةة  ، أهنةةةا لةةةن1984

يتعلةةةةق لألنشةةةةاة الةةةة  أقةةةةرت أبهنةةةةا تقةةةةا ضةةةةمن  فيمةةةةا التعةةةةذيب إال
، واعرتضةةةةةت ل سةةةةةمربغ علةةةةةى هةةةةةذا (1645)لجنةةةةةةتلةةةةةك الا تتةةةةةاص 

 اإلع ن“ )الذ  كان حتىلظا  يف الواقا( وأرارت إىل أنه  ةيؤد  
إىل  إعاقةةةة أنشةةةاة اللجنةةةة علةةةى حنةةةةو يتنةةةا  مةةةا غةةةرض االتىلاقيةةةةة 

 .(1646)واهلدف منها“
مي ةةن وضةةا قائمةةة حتةةرية لملشةةاكل الةة    ومةةن اجللةة  أنةةه ال  (11)

ق الةةةةتحىلظ مةةةةا موضةةةةوع املعاهةةةةدة  يتعلةةةةق مبةةةةدى توافةةةة  قةةةةد تنشةةةةأ فيمةةةةا 
دات  والغةرض منهةةا. غةأ أن التحىلظةةات علةى فئةةات معينةة مةةن املعاهةة 

الةةةةةةة  تتسةةةةةةةم بةةةةةةةبعز  التحىلظةةةةةةةات   مةةةةةةةن أح ةةةةةةةام املعاهةةةةةةةدات، أو  أو 
تعلقةةة جبةةواز تلةةك  رةةك مشةةاكل معينةةة م  ، تثةةأ بةة  ا تةةائز احملةةددة 

التحىلظات، وينبغة  تنةاول تلةك املشةاكل للدرا ةة، تباعةا ،  ةعيا  إىل  
 تخ ص مبادئ توجيهية من رأهنا أن تساعد الدول يف أن ت ون  ا 

عنةةةد   غ هةةذا النةةةوع مةةن التحىلظةةات أو علةةى بينةةة مةةن أمرهةةةا عنةةد لةةو 
  2-5-1-3عليهةةةةا. وهةةةةذا هةةةةو هةةةةدف املبةةةةادئ التوجيهيةةةةة مةةةةن   الةةةةرد 
مةةدفوعا  للت ةةرار النسةة   الةة  كةةان ا تيةةار موضةةوعها    7-5-1-3 إىل 

؛ وهةةةةة  مجيعةةةةةا  مبةةةةةادئ  يهةةةةةا حلةةةةدول املشةةةةةاكل الةةةةة  جةةةةةرى التاةةةةةرق إل 
 توجيهية ذات طابا توضيح  لرف. 

 العامة التحفظات ال امضة او 3-1-5-2
يصاغ التحفع  لةى حنةو يتةيع فهةم معنةاه، ي يةة تقيةيم مةدى  

 املعاهدة وال رأ منها.توافقه يصفة خا ة مع موضوع 
 التعليق 

)و( مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا 19مةةةةا دام يتعةةةةني، مبوجةةةةب املةةةةادة  (1)
، أن 1-3، املستنسةةةةةخة يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  1986و 1969لعةةةةةام  

 
الشريك، واحلق يف اإلرل، واحلق يف حريةة الىل ةر والوجةدان والةدين، هة  أح ةام  

 .ibid., chap. IV.2جوهرية يف اتىلاقية ملناهضة التمييز العنتر “   
   حينما تش ل املعاهدة وثيقة منشئة 20من املادة  3انظر الىلقرة  ( 1644)  

تةةنز املعاهةةدة علةةى ح ةةم اةةالف، فةةإن الةةتحىلظ يسةةتلزم  ل ملنظمةةة دوليةةة، ومةةا
أن يقبل به اجلهاز املختز يف تلك املنظمةة“، وقةد ا ُتنسةخ نةز هةذا احل ةم 

 .8-8-2يف املبدأ التوجيه  
 Treaties Multilateral … ,(footnote 37 above)انظةةةر   ( 1645)  

chap. IV.9; see also Edwards, “Reservations to treaties” (footnote 59 

above), pp. 391– 393 and 400. 
  (1646 ) 9(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties …  .

 مماثلة. وأبدت مخس عشرة دولة أ رى اعرتاضات



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 264
 

 

ي ةةةةةون الةةةةةتحىلظ متوافقةةةةةا  مةةةةةا موضةةةةةوع املعاهةةةةةدة والغةةةةةرض منهةةةةةةا، 
، إىل 20دامت الدول املتعاقدة األ ةرى مةدعوة، مبوجةب املةادة  وما
ذ موقةةةف بشةةةأن هةةةذا التوافةةةق، فإنةةةه جيةةةب السةةةماح هلةةةا بةةةذلك. اختةةةا
تسمح  بعبارات ال إذا لين التحىلظ املعيني ون احلال كذلك  ولن
عامة، وهةو  ير نااقه، أ  إذا لين التحىلظ باريقة غامضة أوبتقد
. واألمةةةةةر هنةةةةةا 2-5-1-3يشةةةةةأ إليةةةةةه عنةةةةةوان املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   مةةةةةا
يتوافةق فيهةا الةتحىلظ مةا موضةوع  يتعلق، بدقيق العبارة، بالة ال ال

 املعاهدة والغرض منها، وإمنا يتناول لألحرى احلالةة االفرتاضةية الة 
يتعذر فيها تقدير مةدى هةذا التوافةق. وبةدا هةذا القتةور  اةأا  إىل 

ام هلجةة لةارمة بشة ل  ةاص  ا ةتخد درجة أن اللجنةة جلةأت إىل
  ت ةةةةةةةون لةةةةةةةياغة“  يتةةةةةةةاغ“، ولةةةةةةةيس  ينبغةةةةةةة  أن يتةةةةةةةاغ“ أو

 (shall be worded  ولةيس ،“should be wordedأو “  is 
worded ة  يتةةاغ“ “(. ولإلضةةافة إىل ذلةةك، فةةإن ا ةةتخدام لىلظةة

 (worded يسةةةةةةةمح بتسةةةةةةةليط الضةةةةةةةوء علةةةةةةةى أن األمةةةةةةةر يتعلةةةةةةةق )“
 .مبتالَّب يتتل لملضمون وليس للش ل فحسب

واحلالل أن اررتاط الدقة يف لياغة التحىلظات انتةج عةن  (2)
 2)د( مةةن املةةادة 1يسةةتىلاد مةةن الىلقةةرة  ات ذاتةةه. إذتعريةةف التحىلظةة 

ه املبةةةةدأ مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا، وهةةةة  احل ةةةةم الةةةةذ  لةةةةين علةةةةى غةةةةرار 
تعديل  األثر  ، أن التحىلظات ترم  إىل ا تبعاد أو1-1التوجيه   
ها “ علةى ةهة ة* من املعاهدة من حيةث اناباقألح ام معيّنةالقانون 

يُعقةةل التسةةليم أبنةةه مي ةةن  . وللتةةايل ال(1647)اجلهةةة لةةاحبة الةةتحىلظ
أن ي ون هلةا أثةر منةا املعاهةدة أبكملهةا مةن إحةدال مىلعوهلةا. وإذا  

تحىلظةةةات الشةةةاملة“ ممار ةةةة رةةةائعة، فإهنةةةا، علةةةى غةةةرار كانةةةت  ال
ت ةةون  ، ال(1648)منةةه 2يف الىلقةةرة  1-1أوضةةحه املبةةدأ التةةوجيه   مةةا

األثر القةانون تعديل  إذا كانت ترم  إىل  ا تبعاد أو لحيحة إال
 .“*يتعلق ببعز اجلوانب احملددة للمعاهدة ك ل فيماه...  

__________ 
للجنةةةةةةة  انظةةةةةر م حظةةةةةات ح ومةةةةةة إ ةةةةةةرائيل علةةةةةى املشةةةةةروع األول   ( 1647)  

ن ليةةةةةز  لتعريةةةةةف  املتعلةةةةةق بقةةةةةانون املعاهةةةةةدات الةةةةة  أدت إىل مواءمةةةةةة الةةةةةنز اإل 
“ ) بعةةةةز“( لتتةةةةبح  someالتحىلظةةةةات مةةةةا الةةةةنز الىلرنسةةةة  بتغيةةةةأ كلمةةةةة   

  certain ( )“الةةذ  أعةةده السةةأ  التقريةةر الرابةةا عةةن قةةانون املعاهةةدت  “ ) معينةةة
ة  ، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة 1965حوليةةةةةةةةةة    وىلةةةةةةةةةر  والةةةةةةةةةدوك، املقةةةةةةةةةرر ا ةةةةةةةةةاص، 

A/CN.4/177   وAdd.1-2 ثنةةاء مةةؤمتر األمةةم  (؛ وانظةةر أيضةةا  بيةةان رةةيل  أ 15 ، ص
 Official Records of the United Nationsاملتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات   

Conference on the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) 

(footnote 35 above), 4th meeting of the Committee of the Whole, 29 

March 1968, p. 21, para. 5 تغيةةأ األثةةر القةةانون ألح ةةام     إن عبةةارة ’إىل 
معينة من املعاهدة‘ )الىلقرة الىلرعيةة )د(( تعةين وجةوب أن يبةني الةتحىلظ بوضةوح  

 األح ام ال  يتعلق هبا. وجيب تىلاد  التحىلظات غأ الدقيقة“. 
( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه   22( إىل ) 16لىلقةةةرات مةةةن ) انظةةةر ا  ( 1648)  
 Riquelme  كةةةةورتدو وبيليةةةةه    ي  لميةةةةه ر . انظةةةةر أيضةةةةا  م حظةةةةات كةةةةل مةةةةن  1-1

Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), p. 172; or 

Pellet, “1969 Vienna Convention. Article 19: Formulation of reservations”, 

in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of 

Treaties … (footnote 30 above), pp. 457–460, paras. 129–135 . 

لتةةةوافق  األلةةةيل  وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، يرتتةةةب علةةةى الاةةةابا ا  ( 3) 
، وقةةةةانون التحىلظةةةةات بشةةةة ل  ( 1649) عةةةةام   لقةةةةانون املعاهةةةةدات بشةةةة ل 

أن   )ال   تتةةةةةةةةوغ ، أنةةةةةةةةه إذا كانةةةةةةةةت الةةةةةةةةدول حةةةةةةةةرة يف أن  ( 1650)  ةةةةةةةةاص 
أن ت ةون األطةراف األ ةرى يف  ( التحىلظات، فإنه يتعةني  ( 1651) تُتدر 

ي ةون   رفضةه. وال  وضا يسمح هلا للرد من  ة ل قبةول الةتحىلظ أو 
 يسمح بىلهم معناه.  ظ ال األمر كذلك إذا كان نز التحىل 

حيةةةدل ذلةةةك عنةةةدما حييةةةل الةةةتحىلظ إىل القةةةانون  وكثةةةأا  مةةةا (4)
إىل  الةةةةدا ل  للدولةةةةة الةةةة  لةةةةاغته مةةةةن دون أ  توضةةةةيح آ ةةةةر، أو

اجلنائ  من دون بيان األح ام املعنية.  قانوهنا املدن أو أود تورها  
يثةةةأ إرةةةة اال  لةةةيس اإلحالةةةةة إىل  مثةةةل هةةةذه احلةةةةاالت، فةةةإن مةةةةا ويف
، وإمنةةا الاةةابا (1652)حةةد ذاهتةةاانون الةةدا ل  للدولةةة املتحىلظةةة يف القةة 

يف كثةةأ مةةن األحيةةان للتحىلظةةات املتعلقةةة للقةةانون الغةةامز والعةةام 
كةل إم انيةة الختةاذ الةدول األطةراف األ ةرى   يسةتبعد ، ممةاالدا ل 

ملوقةةةف إزاءهةةةا. وكانةةةت تلةةةك هةةة  الىل ةةةرة الةةة  ا ةةةتند إليهةةةا تعةةةديل 
بغةرض إضةافة م املتحدة لقانون املعاهدات ماألقدمته بأو يف مؤمتر 
ي ةةون  أن ، علةةى19املةةادة  الةةنز الةةذ  ألةةبح فقةةرة فرعيةةة )د( إىل

 نز تلك الىلقرة الىلرعية كالتايل 

__________ 
  (1649 ) (footnote 28 Introduction au droit des traités See Reuter, 

above), pp. 20–21, and Tomuschat, “Admissibility and legal effects of 

reservations …” (footnote 1080 above), p. 466  علةى  ةبيل  . انظةر أيضةا ،
آب/أغسةةاس    17ال، احل ةةم التةةادر عةةن احمل مةةة الدائمةةة للعدالةةة الدوليةةة يف  املثة 

 ,The S.S. “Wimbledon”, 1923, P.C.I.J  س. س.  وميبلدن“ يف قضية    1923

Series A, No. 1, p. 25 11الىلتةوى التةادرة عةن حم مةة العةدل الدوليةة يف   ؛ أو  
 International    وبيةةة الغربيةةة املركةةز الةةدويل ألفريقيةةا اجلن يف قضةةية    1950متوز/يوليةه  

Status of South-West Africa (footnote 167 above), p. 139 . 
أوضةةةةحت حم مةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة يف هةةةةذا التةةةةدد يف فتواهةةةةا لعةةةةام   ( 1650)  

اتىلاقيةةةة منةةةا جرميةةةةة اإللدة اجلماعيةةةة واملعاقبةةةةة    علةةةةى   التحىلظةةةات   يف قضةةةية   1951
 Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment)  عليها 

of the Crime of Genocide (see footnote 604 above)  )   الثابةت أنةه  مةن  أنةه
جيوز إلزام الدولة يف ع قاهتا التعاهدية من دون رضةاها، وللتةايل فةإن الةتحىلظ   ال 

(.  p. 21“ ) ال ي ون  ار  املىلعةول جتةاه دولةة مةن الةدول مةن دون موافقتهةا عليةه 
  لةةةحاب الةةةرأ  املخةةةالف املشةةةرتك املرفةةةق هبةةةذه الىلتةةةوى عةةةن هةةةذه الىل ةةةرة وعةةةرّب أ 

رضةةةةةةا األطةةةةةةراف هةةةةةةو أ ةةةةةةاس االلتزامةةةةةةات    إن باريقةةةةةةة أكثةةةةةةر لةةةةةةرامة، فقةةةةةةالوا    
التعاهديةةةة. والقةةةانون املةةةنظّ م للتحىلظةةةات لةةةيس  ةةةوى حالةةةة  الةةةة مةةةن حةةةاالت  
تابيةةق هةةذا املبةةدأ األ ا ةة ،  ةةواء حتةةلت موافقةةة األطةةراف علةةى الةةتحىلظ قبةةل  

(. انظةر أيضةا  قةرار التح ةيم  ibid., pp. 31–32“ ) بعةده  عنةد تقدميةه أو  ميةه أو تقد 
القضةةةية املتعلقةةةة بتعيةةةني حةةةدود اجلةةةرف القةةةار     يف   1977نيةةةه  حزيران/يو   30املةةةؤر   

    بني اململ ة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبةني اجلمهوريةة الىلرنسةية 
Case concerning the delimitation of the Continental Shelf between the 

United Kingdom … (footnote 24 above), pp. 41–42, paras. 60–61; see also 

Bishop, “Reservations to treaties” (footnote 288 above), p. 255 . 
 .1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  6انظر الىلقرة ) ( 1651)  
 .5-5-1-3لتعليق على املبدأ التوجيه  ( من ا4انظر الىلقرة ) ( 1652)  
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ل  يؤد التحىلظ إىل إباال مىلعول املعاهةدة إب ضةاع تابيقهةا، هما  )د( 
 .(1653)بتىلة عامة وغأ حمددة، للقانون الوطين

ات عةةةدة دول  ات فنلنةةةدا علةةةى حتىلظةةة وكةةةان مةةةن رةةةأن اعرتاضةةة  (5)
علةةى اتىلاقيةةة حقةةوق الاىلةةل أن ت ةةون، ا ةةتنادا  إىل تلةةك احلجةةة، معللةةة  

اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام    مةةةةن   27تعلةةةةي   أمةةةةو مةةةةن جمةةةةرد اإلحالةةةةة إىل املةةةةادة  
تقبةةةل عةةةدة   ؛ فىلةةة  معةةةرض الةةةرد علةةةى حتىلةةةظ مةةةاليزاي الةةة  ل ( 1654) 1969

اابقةةةة للد ةةةةتور  أح ةةةام مةةةن اتىلاقيةةةةة حقةةةوق الاىلةةةل  إال إذا كانةةةةت م 
، ارأتت  ( 1655) والسيا ةةةات الوطنيةةةة حل ومةةةة مةةةاليزاي“ والقةةةوانني الوطنيةةةة  

تةرك حمة   للتسةا ل  إىل أ   فنلندا أن  الاةابا الوا ةا“ هلةذا الةتحىلظ  
تعتةرب مةاليزاي نىلسةها متقيةدة لالتىلاقيةة وللوفةاء للتزاماهتةا مبوجةب    مدى 

ذ  يشةأ إىل أهنةا  اإلعة ن التةادر عةن تيلنةد والة  . أما ( 1656) االتىلاقية“ 
لدوليةةة للقضةةاء  أح ةةام هةةذه االتىلاقيةةة هاالتىلاقيةةة ا   تابةةق   ال تىلسةةر وال 

علةى    على أهنا تىلةرض  1965على مجيا أر ال التمييز العنتر  لعام  
أيةةةةة التزامةةةةات تتجةةةةاوز احلةةةةدود الةةةة  يرمسهةةةةا د ةةةةتورهها   ممل ةةةةة تيلنةةةةد  

ارت إىل  ، فقةد كةةان موضةا اعةرتاض السةةويد الة  أرةة ( 1657) ها “ ة هة ة وقوانين 

__________ 
  (1653 ) Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 

above), Report of the Committee of the Whole on its work at the first 

session of the Conference (A/CONF.39/14), p. 133, para. 177  ؛ وانظةةر
  10توضةيحات ممثةةل بةأو يف اجللسةةة احلاديةة والعشةةرين للجنةة اجلامعةةة، املعقةةودة يف  

 Official Records of the United Nations Conference on   1968نيسةان/أبريل  

the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (see footnote 35 

above), p. 109, para. 25  لةوت     16لةوت  مقابةل    44. وقةد رُفةز التعةديل أبغلبيةة
  16وفةةةدا  عةةةن التتةةةويت )اجللسةةةة ا امسةةةة والعشةةةرون للجنةةةة اجلامعةةةة،    26وامتنةةةاع  

(؛ وال ُيسةتخلز مةن قةراءة املناقشةات  ibid., p. 135, para. 26   1968نيسةان/أبريل  
أن    ضةةةيحات بشةةةأن رفةةةز هةةةذا التعةةةديل  ممةةةا ال رةةةك فيةةةه  ةةةوى القليةةةل مةةةن التو 

عددا  من الوفةود، ومنهةا وفةد إيااليةا، ارأتت أنةه  لةيس مةن الضةرور  الةنز علةى  
هةةذه احلالةةة لةةراحة، ألهنةةا حالةةة مةةن حةةاالت التحىلظةةات الةة  تتنةةا  مةةا موضةةوع  

   1968نيسةةةةةان/أبريل    11املعاهةةةةةدة“ )اجللسةةةةةة الثانيةةةةةة والعشةةةةةرون للجنةةةةةة اجلامعةةةةةة،  
ibid., p. 120, para. 75 ملنةوال   (؛ وانظةر، علةى ذات اSzafarz, “Reservations to 

multilateral treaties” (footnote 27 above), p. 302 . 
. 5-5-1-3علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  ( مةةةن التعليةةةق 4انظةةةر الىلقةةةرة )  ( 1654)  

ولملثةةةةل، فةةةةإن السةةةةبب الةةةةذ  احتجةةةةت بةةةةه هولنةةةةدا واململ ةةةةة املتحةةةةدة لةةةةدعم 
اهتما علةى الةتحىلظ الثةان للةوالايت املتحةدة علةى اتىلاقيةة منةا جرميةة اإللدة  اعرتاضة 

حيدثةةةه مةةةن  غمةةةوض فيمةةةا يتعلةةةق بناةةةاق   اجلماعيةةةة واملعاقبةةةة عليهةةةا، أال وهةةةو مةةةا 
ألمري يةةةة حتملهةةةةا فيمةةةا يتعلةةةةق  االلتزامةةةات الةةة  تعتةةةةزم ح ومةةةة الةةةةوالايت املتحةةةدة ا 

هو    ، Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.1لالتىلاقية“  
 ةةبب أكثةةر إقناعةةا  مةةن احلجةةة القائمةةة علةةى اال ةةتناد إىل القةةانون الةةدا ل  )انظةةر  

املبةةةدأ التةةةوجيه  أدانه( مةةةن التعليةةةق علةةةى    1753و 1752 احلارةةةيتان ( ) 4الىلقةةةرة ) 
3-1-5-5 ). 
  (1655 ) 11(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties …  . 
  (1656 ) .Ibid انظةةةر أيضةةةا  اعرتاضةةةات فنلنةةةدا وعةةةدة دول أطةةةراف أ ةةةرى .

 . .ibidعلى التحىلظات املشاهبة ال  لاغتها عدة دول أ رى  
  (1657 ) 2, chap. IV.Ibid. . 

يةل إىل  خُتضا تابيق االتىلاقية لتحىلظ عةام حي تيلند، مبسل ها هذا،  أن  
 .( 1658) حُيدد مضمونه  حدود التشريا الوطين الذ  ل 

نىلةةس القةةول عنةةدما حتةةتىلظ الدولةةة لنىلسةةها لحلةةق ويتةةدق  (6)
كةةةان عليةةةه  ، كمةةةا(1659)العةةةام يف أن تةةةرّجح د ةةةتورها علةةةى املعاهةةةدة

اتىلاقية منا املتحدة األمري ية على  احلال، مث  ، يف حتىلظ الوالايت
  جرمية اإللدة اجلماعية واملعاقبة عليها

جييز  يوجب على الوالايت املتحدة األمري ية أو ليس يف هذه االتىلاقية ما 
هةةو حمظةةور مبوجةةب  عةةدا ذلةةك مةةن التةةدابأ ممةةا اختةةاذ مةةا هلةةا  ةةن تشةةريعات أو

 .(1660)ملتحدة تور الوالايت املتحدة، حسبما تىلسره الوالايت اد

وعلةةى نىلةةس املنةةوال أيضةةا  جةةاءت االعرتاضةةات الةة  أاثرهةةا  (7)
بعةةةةز مةةةةن التحىلظةةةةات الةةةة  ُعرفةةةةت ل ةةةةم  التحىلظةةةةات املتعلقةةةةة 

والة  يتجسةةد مثةال منةوذج  هلةةا يف الةتحىلظ الةةذ   (1661)للشةريعة“
__________ 

  (1658 ) Ibid.  انظةةةةةر، علةةةةةةى نىلةةةةةس املنةةةةةةوال، اعرتاضةةةةةات النةةةةةةرويج والسةةةةةةويد .
  ، علةةةى التةةةوايل، فيمةةةا 1999كةةةانون األول/ديسةةةمرب    14آذار/مةةةارس و   15املؤر ةةةة  

  31يتعلةةةق بةةةتحىلظ بةةةنغ ديش علةةةى اتىلاقيةةةة احلقةةةوق السيا ةةةية للمةةةرأة، املؤر ةةةة  
اعرتاضةةةات فنلنةةةدا علةةةى حتىلةةةظ   (، أو ibid., chap. XVI.1)   1953آذار/مةةةارس  

، واعرتاضةةات السةةويد والنمسةةا  1969لةةاغته غواتيمةةاال بشةةأن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  
 .ibid., chapة ) االتىلاقيةة وهولنةةدا علةةى حتىلةةظ مشةةابه لةةاغته بةةأو بشةةأن نىلةةس  

XXIII.1  .)  انظةةةر أيضةةةا  اعةةةةرتاض بولنةةةدا علةةةةى الةةةتحىلظ الةةةةذ  لةةةاغته لكسةةةةتان
العقوبةةةة القا ةةةية   بشةةةأن اتىلاقيةةةة مناهضةةةة التعةةةذيب وغةةةأه مةةةن ضةةةروب املعاملةةةة أو 

املهينةةةة   تشةةةأ مجهوريةةةة لكسةةةتان اإل ةةة مية يف التحىلظةةةات   ال إنسةةةانية أو  أو 
إىل تشريعها الدا ل  بولىلهما قةد يةؤثران يف  لشريعة و املذكورة أع ه إىل أح ام ا 

حتةةةدد مضةةةمون هةةةذه القةةةوانني والتشةةةريعات علةةةى   تابيةةةق االتىلاقيةةةة. بيةةةد أهنةةةا هال  
وجه الدقة. وللتايل، من املستحيل أن يُعرف بوضوح إىل أ  مةدى قبلةت الدولةة  

 (. ibid., chap. IV.9املتحىلظة االلتزامات ال  تىلرضها االتىلاقية“ ) 
اتىلاقيةةةة القضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةة ال حتىلةةةظ لكسةةةتان علةةةى انظةةةر  ( 1659)  

(، واعرتاضةةات أملانيةةا والربتغةةال وفنلنةةدا ibid., chap. IV.8) التمييةةز ضةةد املةةرأة 
 (. .ibidوالنرويج والنمسا وهولندا ) 

  (1660 ) 1, chap. IV.Ibid. . 
ل ط ع على مناقشة تتناول املدارس الىلقهية املختلىلة، انظر، بتةىلة   ( 1661)  

 ”A. Sassi, “General reservations to multilateral treaties الةةةة   

Comunicazioni e Studi, vol. 22 (2002), pp. 96–99   وفيمةا يتعلةق حتديةةدا .
املةةرأة لعةةام  اتىلاقيةةة القضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد  بتابيةةق الةةتحىلظ علةةى  

 ”… Clark, “The Vienna Convention reservations regime  ، انظةر  1979

(footnote 1087 above), pp. 299–302 and pp. 310–311; J. Connors, “The 

women’s Convention in the muslim world”, in Gardner (ed.), Human 

Rights as General Norms … (footnote 1527 above), pp. 85–103; Cook, 

“Reservations to the Convention …” (footnote 44 above), pp. 690–692; J. 

McBride, “Reservations and the capacity of States to implement human 

rights treaties”, in Gardner (ed.), Human Rights as General Norms … 

(footnote 1527 above), pp. 149–156; or Y. Tyagi, “The conflict of law 

and policy on reservations to human rights treaties”, BYBIL, vol. 71 

(2000), pp. 198–201 and Jenefsky, “Permissibility of Egypt’s reservations 

…” (footnote 44 above), pp. 200–233    ،وقد أورد ماكربايد العديد من األمثلة(
 يف حني كان تناول جينيىلس   للموضوع أكثر حتديدا (. 
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مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد  قبلةةت بةةه موريتانيةةا اتىلاقيةةة القضةةاء علةةى
،  يف كةل جةزء مةن أجزائهةا 1979ورك يف عام املرأة، املوّقعة يف نيوي

يثةةةأ  . وهنةةةا أيضةةةا ، فةةةإن مةةةا(1662)غةةةأ املنافيةةةة للشةةةريعة اإل ةةة مية“
اإلر ال ليس اال تناد، يف حد ذاته، إىل قةانون ذ  متةدر ديةين 

الحظةةةةةةةت الةةةةةةةدامنرك، فةةةةةةةإن  ، بةةةةةةةل كمةةةةةةةا(1663)تابقةةةةةةةه تلةةةةةةةك الدولةةةةةةةة
 ةةةة مية  ات  العامةةةةة الةةةة  حتيةةةةل إىل أح ةةةةام الشةةةةريعة اإل ة هةةةة ة تحىلظ ال  

؛ وعليةةه، فةةإن (1664)حمةةدد“ ه...  هلةةا ناةةاق غةةأ حمةةدود وطةةابا غةةأ  
يتمثةل يف  حتىلظا  من هذا القبيل، على حد قول اململ ةة املتحةدة،  

يبةةةةني   إحالةةةةة عامةةةةة إىل القةةةةانون الةةةةوطين دون أن حيةةةةدد مضةةةةمونه، ال 
ف يف االتىلاقيةةةةة مةةةةدى قبةةةةول الدولةةةةة  بوضةةةةوح للةةةةدول األ ةةةةرى األطةةةةرا 

 .(1665)املنتوص عليها يف االتىلاقية“   املتحىلظة ل لتزامات 
إن ا ةةةةةتحالة تقيةةةةةيم توافةةةةةق تلةةةةةك التحىلظةةةةةات مةةةةةا موضةةةةةوع   (8)

اليقةةةةني بتنافيهةةةةا معهمةةةةا، هةةةة  لأل ةةةةاس   املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا، ال 
مةةةن    19جيعلهةةةا تنةةةدرو يف ناةةةاق أح ةةةام الىلقةةةرة )و( مةةةن املةةةادة   مةةةا 

 إلنسان  أرارت اللجنة املعنية بقوق ا  . وكما 1969اتىلاقية فيينا لعام  

__________ 
  (1662 ) 8note 37 above), chap. IV.(footl Treaties … Multilatera  انظةر .

أيضةةةةةةا  حتىلظةةةةةةات اململ ةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةعودية )الةةةةةة  تشةةةةةةأ إىل  قواعةةةةةةد القةةةةةةانون  
الةةةةةةةتحىلظ األّويل مللةةةةةةةديف    (، أو .ibid( وحتىلظةةةةةةةات مةةةةةةةاليزاي ) .ibidاإل ةةةةةةة م “   

هةةا  قةةد تةةراه من    ةةتمتثل ح ومةةة مجهوريةةة ملةةديف ألح ةةام االتىلاقيةةة، ل ةةتثناء مةةا 
الشةةةةريعة اإل ةةةة مية الةةةة  تقةةةةوم عليهةةةةا قةةةةوانني ملةةةةديف وتقاليةةةةدها“  االىلةةةةا  ملبةةةةادئ  

 (ibid.  وقةةةةد لقةةةة  هةةةةذا الةةةةتحىلظ األ ةةةةأ اعرتاضةةةةات عديةةةةدة، فعدلتةةةةه ح ومةةةةة ،)
ملةةديف لتقيةةّد مةةن نااقةةه، غةةأ أن أملانيةةا اعرتضةةت عليةةه جمةةددا ، وكةةذلك انتقةةدت  

ى  دة دول اعرتاضةةةةات علةةةة (. ولملثةةةةل، لةةةةاغت عةةةة .ibidفنلنةةةةدا الةةةةتحىلظ اجلديةةةةد ) 
حتىلةةظ اململ ةةة العربيةةة السةةعودية علةةى االتىلاقيةةة الدوليةةة للقضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال  

، وهةةةو حتىلةةةظ خُيضةةةا تابيةةةق أح ةةةام هةةةذه االتىلاقيةةةة  1965التمييةةةز العنتةةةر  لعةةةام  
 (. ibid., chap. IV.2لشرط  عدم االىلتها لتعاليم الشريعة اإل  مية“ ) 

  1989ى اتىلاقيةةةةةة حقةةةةةوق الاىلةةةةةل لعةةةةةام  لةةةةةّدق ال ر ةةةةة  الر ةةةةةويل علةةةةة  ( 1663)  
  مدينةة ررياة أن  ي ون تابيةق االتىلاقيةة متوافقةا  عمليةا  مةا الابيعةة ا الةة لدولةة  

(. وكمةةةا ذُكةةةر ibid., chap. IV.11الىلاتي ةةةان وملتةةةادر قانوهنةةةا املوضةةةوع “ ) 
 (Schabas, “Reservations to the Convention on the Rights of the Child” 

(footnote 1609 above), pp. 478–479 فةةةإن هةةذا الةةةنز ياةةةرح نىلةةةس ،)
يقتضةةيه  املشةةاكل الةة  يارحهةةا  الةةتحىلظ املتعلةةق للشةةريعة“، مةةا مراعةةاة مةةا

 ا ت ف احلال. 
  (1664 ) 8(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties …  . 
  (1665 ) Ibid.  ا  أملانيةةةةةةةا والربتغةةةةةةةال والسةةةةةةةويد وفنلنةةةةةةةد . انظةةةةةةةر أيضةةةةةةةا  اعرتاضةةةةةةةات

(. ومةةةةةةن املؤكةةةةةةد أن حتىلظةةةةةةات بعةةةةةةز الةةةةةةدول  .ibidوالنةةةةةةرويج والنمسةةةةةةا وهولنةةةةةةدا ) 
اإل ةةةة مية علةةةةةى أح ةةةةةام معينةةةةة مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة، ا ةةةةتنادا  إىل تنافيهةةةةةا مةةةةةا أح ةةةةةام  
الشريعة، هة  حتىلظةات أقةل عرضةة للنقةد علةى هةذا األ ةاس، وإن كةان عةدد منهةا  

، يف حةةةةةني  جانةةةةةب بعةةةةةز الةةةةةدول. فعلةةةةةى  ةةةةةبيل املثةةةةةال قةةةةةد أاثر اعرتاضةةةةةات مةةةةةن  
 ”… Clark, “The Vienna Convention reservations regimeالحظةت كة رك ) 

(footnote 1087 above), p. 300  مةةن اتىلاقيةةةة    16( أن حتىلةةةظ العةةراق علةةى املةةةادة
القضةةةاء علةةةى مجيةةةا أرةةة ال التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة، ا ةةةتنادا  إىل الشةةةريعة، هةةةو حتىلةةةظ  

االتىلاقيةة، فقةد أاثر اعرتاضةات السةويد    ستتبا نظامةا  أكثةر مةؤاتة مةن نظةام حمدد وي 
 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chapوامل سةةيك وهولنةةدا ) 

IV.8 ) . 

جيةةب أن ت ةةون التحىلظةةات حمةةددة ورةةىلافة بيةةث ت ةةون اللجنةةة وكةةذلك  
ا اضةةةةةعون لواليةةةةةة الدولةةةةةةة املتحىلظةةةةةة والةةةةةدول األطةةةةةةراف األ ةةةةةرى علةةةةةى علةةةةةةم 

ك يتعلةةةةق بقةةةةوق اإلنسةةةةان. وبةةةةذل يةةةةتم عقةةةةدها فيمةةةةا ل لاللتزامةةةةات الةةةة    أو
 جيةةةوز أن ت ةةةون التحىلظةةةات عامةةةة بةةةل جيةةةب أن تشةةةأ إىل ح ةةةم معةةةني مةةةن ال

بعبةةارات  أح ةةام هالعهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية  وأن تبةةني
 .(1666)حمددة نااق هاناباقها 

اتىلاقيةةةةة محايةةةةة  ةةةةابقا ( مةةةةن  64)املةةةةادة  57ومبوجةةةةب املةةةةادة  (9)
يةةةةة األوروبيةةةةة حلقةةةةوق حقةةةوق اإلنسةةةةان واحلةةةةرايت األ ا ةةةية )االتىلاق

از التحىلظةةةةات ذات الاةةةةابا العةةةةا،  اإلنسةةةةان( . وأعلنةةةةت م“ال جتةةةةُ
، عةةدم لةةحة بليلةةوساحمل مةةة األوروبيةةة حلقةةوق اإلنسةةان، يف قضةةية 

اإلعةةة ن التىلسةةةأ  التةةةادر عةةةن  ويسةةةرا )املعةةةادل لةةةتحىلظ( علةةةى 
مةةن االتىلاقيةةة، ألنةةه  لةةين بعبةةارات غامضةةة  6مةةن املةةادة  1الىلقةةرة 

غايةةةةة، بدرجةةةةة يتعةةةةذر معهةةةةا تقيةةةةيم معناهةةةةا وناةةةةاق فضىلاضةةةةة لل أو
نةةة األوروبيةةة حلقةةوق اإلنسةةان هةة  اللج . ل ةةن(1667)تابيقهةةا بدقةةة“

دون رةةك الةة  لةةاغت املبةةدأ الةةذ  يسةةر  يف هةةذا اجملةةال أبوضةةح 
لةةةةورة، حينمةةةةا ارأتت أن  الةةةةتحىلظ ي ةةةةون لةةةةه طةةةةابا عةةةةام ه...  

 .(1668)حتديد نااقه“ معهاعندما يتاغ باريقة يتعذر 
هةةذه الىل ةةرة اجلوهريةةة.  2-5-1-3وجيسةةد املبةةدأ التةةوجيه   (10)

ب أن يتسةةم داللةةة علةةى التةةىلات )التبادليةةة( الةة  جيةة فعنوانةةه يعاةة  
الةذ  ينابةق  هذا املبدأ التوجيه  هبا التحىلظ ل   يقا حتت طائلة 

احلالة   عامة“. ويف على التحىلظات ال  ت ون إما  غامضة“ أو
األوىل، مي ةةةةةةن أن يتعلةةةةةةق األمةةةةةةر بةةةةةةتحىلظ يةةةةةةرتك جمةةةةةةاال  للشةةةةةةك يف 

  أي ذهالتزامات ال  يف نااق اال أو (1669)الظروف ال  ينابق فيها

__________ 
، تقريةةةةةر اللجنةةةةةة املعنيةةةةةة بقةةةةةوق اإلنسةةةةةان، 24التعليةةةةةق العةةةةةام رقةةةةةم  ( 1666)  

انظةةةةر )  40امللحةةةةق رقةةةةم الواثئةةةةق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة ا مسةةةةون، 
؛ وانظةةر أيضةةا  19(، اجمللةةد األول، املرفةةق ا ةةامس، الىلقةةرة أعةة ه 1156احلارةةية 
الة  تةةربط مسةألة التمسةةك للقةانون الةةدا ل  مبسةألة  التحىلظةةات  12 الىلقةرة 

 املعمَّمة التيغة“. 
  (1667 ) case (see Belilos v. Switzerland , 1988April  29Judgment of 

footnote 192 above), p. 26, para. 55 .   املبةدأ  ( مةن التعليةق علةى  8لىلقرة ) انظر ا
. ول طةةة ع علةةةى حتليةةةل مىلتةةةل لشةةةرط العموميةةةة الةةةوارد يف  2-1-3التةةةوجيه   
 ,Cameron and Horn  مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة، انظةةةةةر بوجةةةةةه  ةةةةةاص    57املةةةةةادة  

“Reservations to the European Convention on Human Rights …” 

(footnote 205 above), pp. 97–109, and R. St. J. MacDonald, 

“Reservations under the European Convention on Human Rights”, Revue 

belge de droit international, vol. 21 (1988), pp. 433–438 and 443–448 . 
  (1668 ) case (see Switzerland v. Temeltasch , 1982May  5Decision of 

footnote 24 above), p. 138. See Imbert, “Reservations to the European 

Convention on Human Rights …” (footnote 1527 above), pp. 574–581 . 
انظةةةةر حتىلةةةةظ مالاةةةةة علةةةةى العهةةةةد الةةةةدويل ا ةةةةاص لحلقةةةةوق املدنيةةةةة  ( 1669)  

   إن ح ومةةة مالاةةة تؤيةةد املبةةادئ املنتةةوص عليهةةا يف 1966والسيا ةةية لعةةام 
يف الظروف احلالية أن متتثل امتثاال  كام   ألح ام  ال مي نها ، إال أهنا13املادة 

 . Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.4هذه املادة“  
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احلالةةة الثانيةةة، فهةة  تتعلةةق  . أمةةالةةاحب الةةتحىلظ علةةى عاتقةةه فعةة   
 .(1670)ردة أع هلألمثلة الوا

امل ان املنا ةب للتسةا ل عةن آاثر  ليس  هذا التعليق  ما أن و  (11)
بةةةةد مةةةةن أتكيةةةةد أن هةةةةذه     فةةةة ،  ( 1671) العامةةةةة  التحىلظةةةةات الغامضةةةةة أو 

لتةعب مبةدئيا  القةول  التحىلظات تاةرح مشةاكل  الةة. ويبةدو مةن ا 
الرئيسة  الةذ  مي ةن أن  أبهنا غةأ لةحيحة ب ةم القةانون  إن النقةد  

تسةةةةةةمح بتقةةةةةةدير مةةةةةةدى وفائهةةةةةةا بشةةةةةةروط   و أهنةةةةةةا ال يوجةةةةةةه إليهةةةةةةا هةةةةةة 
. وهلةةةةةةةةذا السةةةةةةةبب، مةةةةةةةةن املىلةةةةةةةرتض أن تسةةةةةةةةتدع  هةةةةةةةةذه  ( 1672) اجلةةةةةةةواز 

 “. للتحىلظات التحىلظات بش ل  اص اللجوء إىل  احلوار املتعلق  
 قا دة  رفية حكم يع   ر التحفظات  لى 3-1-5-3

إن تعبةةري حكةةم مةةر احكةةام املعاهةةدة  ةةر قا ةةدة مةةر قوا ةةد  
يشةةك  يف حةةد  اتةةه  ائقةةاا امةةام  ةةوغ  الةةدويل العةةريف الالقةةانون 

 حتفع  لى  لك احلكم.
 التعليق 

مشةةة لة تاةةةرح نىلسةةةها  3-5-1-3يعةةةاجل املبةةةدأ التةةةوجيه   (1)
ز الةةةتحىلظ علةةةى وهةةة  مشةةة لة جةةةوا مةةةرارا  يف املمار ةةةة العمليةةةة، أال

القةانون ح م يف معاهدة يقتتر على التعبأ عن قاعدة من قواعةد 
وقد ا ُتخدمت عبارة  التعبأ عن“ مىلضَّلة علةى  -الدويل العريف 

عبارة  النز على“ لي ون واضحا  متاما  أن إضىلاء التبغة الرمسية 
أثةر لةه علةى دوام  لى القاعدة املعنية يف معاهدة من املعاهةدات الع
 3-5-1-3قاعةةدة كقاعةةدة عرفيةةة. وعليةةه، يضةةا املبةةدأ التةةوجيه  ال

مؤداه أن التحىلظ على قاعدة تعاهدية تعرّب عةن قاعةدة  املبدأ الذ 
يتنةةا  ب ةةم القةةانون مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا،  عرفيةة ال

أ ةةذ هةةذا العنتةةر بعةةني االعتبةةار لةةدى تقةةدير  حةةى وإن كةةان يتعةةني
 وع املعاهدة والغرض منها.مدى توافق التحىلظ ما موض

ولقةةةةةد حةةةةةةدل مةةةةةةا ذلةةةةةك أن بعةةةةةةز الةةةةةةدول األطةةةةةةراف يف  (2)
املعاهدات أبةدت اعرتاضةها علةى حتىلظةات وانزعةت يف توافقهةا مةا 
موضوع املعاهدة والغرض منها بةدعوى أن تلةك التحىلظةات منافيةة 

 را خة. وه ذا، أعلنت النمسا بعبارات حذرة أهنا لقواعد عرفية
  ت ةاد  1969ية فيينةا لقةانون املعاهةدات لعةام  تيماال هعلى اتىلاق ترى أن حتىلظات غوا 

تتعلةةةق حتةةةةرا  بقواعةةةةد عامةةةةة هيف االتىلاقيةةةةة املةةةذكورة  لل ثةةةةأ منهةةةةا أ ةةةةاس متةةةةني يف  
التسةا ل قواعةد  موضةا   القانون العريف الدويل. وهةذه التحىلظةات مةن رةأهنا أن تضةا 
م حةةةةةول توافةةةةةق هةةةةةذه  را ةةةةةخة ومقبولةةةةةة عامليةةةةةا . وتةةةةةرى النمسةةةةةا أن مثةةةةةة رةةةةة وكا  حتةةةةةو 

 . ( 1673) التحىلظات ما موضوع هاالتىلاقية املذكورة  والغرض منها 
__________ 

 ( أع ه.9( إىل )5انظر الىلقرات من ) ( 1670)  
 خبتوص آاثر التحىلظات عموما ، انظر اجلزء الرابا من دليل املمار ة.  ( 1671)  
 ( أع ه.4) ( أو1الىلقرتني )انظر  ( 1672)  
  (1673 ) 1(footnote 37 above), chap. XXIII.Multilateral Treaties …  ؛

وانظةةةر أيضةةةا  االعرتاضةةةات الةةة  لةةةيغت بعبةةةارات مشةةةاهبة مةةةن جانةةةب أملانيةةةا 

واعرتضةةةت هولنةةةةدا بةةةدورها علةةةةى التحىلظةةةات الةةةة  لةةةاغتها عةةةةدة دول  
  ، 1961لعةام  اتىلاقية فيينا للع قات الدبلوما ةية  بشأن أح ام رى من  

وأعلنت أهنا  ترى أن هذا احل ةم يظةل  ةاراي  يف الع قةات بينهةا وبةني  
 . ( 1674) ك الدول مبقتضى القانون العريف الدويل“ تل 
 ةةةاد االعتقةةةاد أبن لإلم ةةةان ا لةةةوص إىل عةةةدم  وكثةةةأا  مةةةا (3)

إم انية لةوغ حتىلظةات علةى األح ةام التعاهديةة الة  تةدون قواعةد 
بةدهتا حم مةة العةدل الدوليةة يف عرفية، وذلك ا تنادا  إىل م حظة أ

  (1675)اجلرف القار  لبحر الشمالقضي  
امةةة، يُعةةد مةةن  تةةائز القواعةةد وااللتزامةةات التعاهديةةة التةةرف ة عبتةةىل 

قبةةول إم انيةةة أن تتةةدر بشةةأهنا حتىلظةةات انىلراديةةة، يف حةةدود معينةةة؛ غةةةأ أن 
العرفيةة الة   العامةة أواألمر ليس كذلك يف حالة القواعد وااللتزامةات القانونيةة 

ضةةاء اجملتمةةا يتعةةني، ب ةةم طبيعتهةةا، أن تسةةر  بشةةروط متسةةاوية إزاء مجيةةا أع
أ   جيةةةوز للتةةةايل إ ضةةةاعها حلةةةق ا ةةةتبعاد ميار ةةةه بتةةةورة انىلراديةةةة الةةةدويل، وال

 .(1676)خيدم متلحته واحد منهم حسبما يرتاءى له ومبا
لتأكيةد وما أن التياغة ال  ا تخدمتها احمل مةة ليسةت ل (4)

، فةإن اال ةتنتاو الةذ  ظةن الةبعز أنةه مي ةن أفضل التين املم نةة
ُوضةةةةةا هةةةةةذا  يبةةةةةدو ا ةةةةةتنتاجا   ةةةةةليما  إذا مةةةةةا الا تخ لةةةةةه منهةةةةةا 

مضةت قةدما  يف تناوهلةا   ةياقه. والواقةا أن احمل مةة، إذاالقتباس يف 
للمسةةةةألة، كانةةةةت حةةةةذرة خبتةةةةوص اال ةةةةتنتاجات الةةةة  يسةةةةتدعيها 

فىلةةة  معةةةرض م حظتهةةةا أن إم انيةةةة ا ةةةتبعاد بعةةةز التحىلظةةةات. 
ن اتىلاقيةةة )املتعلقةةة بتعيةةني احلةةدود( مةة  6لةةوغ حتىلظةةات علةةى املةةادة 

 12ليسةةةةةت مسةةةةةتبعدة مبوجةةةةةب املةةةةةادة  1958 اجلةةةةةرف القةةةةةار  لعةةةةةام
 

. ويف  ةةةةياق .ibidوبلجي ةةةةا والةةةةدامنرك والسةةةةويد وفنلنةةةةدا واململ ةةةةة املتحةةةةدة  
ار  بةني اململ ةة املتحةدة  حةدود اجلةرف القة القضية املتعلقة بتعيةنيالتح يم يف 

 Delimitation of  لربياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبني اجلمهورية الىلرنسية

the Continental Shelf between the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, and the French Republic (see footnote 24 above) ،
مةن اتىلاقيةةة  6ة إىل القةول أبن حتىلةظ فرنسةا علةى املةادة ت اململ ةة املتحةدذهبة 

 قواعةد القةانون الةدويل العةريف“ وأنةه  ال مي ةن قبولةه   باجلرف القار  يتعلةق 
 (. p. 38, para. 50“ ) 6كتحىلظ على املادة 

  (1674 ) 3(footnote 37 above), chap. III.Multilateral Treaties …   ؛ والواقةا
األح ةام املقتةودة، بةل القواعةد العرفيةة الة  تعةرب عنهةا    يظل  اراي  ليس هةو  أن ما 

)انعةةةةدام األثةةةةر يف احلقةةةةوق    2-4-4تلةةةةك األح ةةةةام )انظةةةةر أدانه املبةةةةدأ التةةةةوجيه   
وااللتزامات القائمة مبوجةب القةانون الةدويل العةريف((. انظةر أيضةا  اعرتاضةات بولنةدا  

 … Multilateral Treatiesماهأيةةةة العربيةةة الليبيةةة   علةةى حتىلظةةات البحةةرين واجل 

(footnote 37 above), chap. III.3   وما كتبه غرين ،Greig, “Reservations: equity 

as a balancing factor?” (footnote 28 above), p. 88 . 
  (1675 ) North Sea Continental Shelf , 1969February  20Judgment of 

(see footnote 1521 above) رأ  املخةةالف للقاضةة   . وانظةةر، بوجةةه  ةةاص، الةة
وانظةةر أيضةةا  التعليقةةات العديةةدة    (؛ pp. 198–199) مةوريّل  الةةذ  ُذيةةل بةةه احل ةةم  

 Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (footnoteالة  أوردهةا أمبةأ   

25 above), p. 244; see also Teboul, “Remarques sur les réserves …” 

(footnote 1571 above), p. 685 . 
  (1676 ) . (see footnote 1521 above), pporth Sea Continental Shelf N

38–39, para. 63 . 
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عليه احلةال للنسةبة للمةواد  ، على غرار ما(1677)املتعلقة للتحىلظات
 ، ارأتت أن من  الابيع “ ومن 3إىل  1من 

تنتج أهنا تُعترب ذات وضا اتلف وأقل أوية وأهنا،   فا  لتلةك املشروع أن ُيس
الةةةةةةذ  هةةةةةةو يف طةةةةةةةور  انون العةةةةةةريف السةةةةةةابق الوجةةةةةةةود أوجتسةةةةةةد القةةةةةةة  املةةةةةةواد، ال
 .(1678)الت وين

وبنةةاء عليةةه، فإنةةه لةةيس لةةحيحا  أن احمل مةةة أكةةدت عةةدم  (5)
، بل  (1679)مقبولية التحىلظات ال  تبد ى بشأن قواعد القانون العريف

يف األمر أهنا، فيما خيز احلالة املعنية، الحظت أن املعاجلة  كل ما
، مةةةةن 3إىل  1ضةةةةعو االتىلاقيةةةةة للمةةةةواد مةةةةن املختلىلةةةةة الةةةة  أفردهةةةةا وا

، مةةةةةةن جهةةةةةةة أ ةةةةةرى، تةةةةةةدفا إىل االعتقةةةةةةاد أبهنةةةةةةم 6جهةةةةةة، واملةةةةةةادة 
ي ونةةةوا يعتةةةربون هةةةذه املةةةادة األ ةةةأة تةةةدوينا  لقاعةةةدة عرفيةةةة، وهةةةو  ل
 ال   لتت إليها احمل مة نىلسها.يؤكد بدوره النتيجة  ما
ظةة فةإن احل ةم نىلسةه يشةأ، يف م ح ،ولإلضافة إىل ذلك (6)

مي ن أن يعىل   ا ، إىل أن  التحىلظ اليُلتىلت إليها عموم عارضة ال
الارف املتحىلظ من االلتزامات ال  يىلرضةها القةانون البحةر  العةام 

. (1680)ا“ ارو إطار هاتىلاقيةة اجلةرف القةار   وبتةىلة مسةتقلة عنهة 
يقل القاض  موريّل ، يف رأيه املخالف، ريئا  مغايرا  حينما كتب  ول

تتعلةةةةةةق بابيعةةةةةةة احلةةةةةةال  علةةةةةةى إلةةةةةةدار التحىلظةةةةةةات ال أن  القةةةةةةدرة
تىلاقية ه... . وغةين عةن البيةان لاللتزام التعاقد  الناجم عن اال إال

ع قةةةةةة لةةةةةةه للقاعةةةةةدة العرفيةةةةةةة يف حةةةةةد ذاهتةةةةةةا. وإذا  أن الةةةةةتحىلظ ال
القاعةةةدة، فإهنةةةا ت ةةةون قائمةةةة أيضةةةا  جتةةةاه الدولةةةة الةةة  وجةةةدت هةةةذه 

تتةدق علةةى  دول الةة  للةاغت الةةتحىلظ مثلمةا هةة  قائمةة جتةةاه الة 
. ومن الواضح أن هذا يعين ضمنا  أن الاابا العريف (1681)االتىلاقية“

__________ 
 . 2-1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  5انظر الىلقرة )  ( 1677)  
  (1678 ) (see footnote 1521 above), North Sea Continental Shelf 

p. 40, para. 66; see also pp. 38–39, para. 63 وأتييةدا  هلةذا املوقةف، انظةر ؛
؛ ولملقابةةةل، انظةةةر الةةةرأ  ibid., p. 89الةةةرأ  الىلةةةرد  للقاضةةة  لداي نأفةةةو  

 . ibid., p. 163املخالف للقاض  كوريتس    
  (1679 ) (footnote 25 éserves aux traités multilatéraux Les rImbert, 

above), p. 244, footnote 22, and, in the same vein, see A. Pellet, “La 

C.I.J. et les réserves aux traités: remarques cursives sur une révolution 

jurisprudentielle”, in N. Ando, E. McWhinney and R. Wolfrum (eds.), 

Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, The Hague, Kluwer Law 

International, 2002, vol. 1, pp. 507–508 . واختةذ القاضة  تانكةا، يف رأيةه
 تابيةق احل ةم القاضة  للتسةوية عةةن  املخةالف، موقىلةا  مناقضةا  فيمةا يتعلةةق ب

طريةق االتىلةةاق، مبةا أن هةةذا االلتةزام ينشةةأ عةن القواعةةد العامةة للقةةانون الةةدويل، 
مةةن املةةادة  2و 1مةةن االتىلاقيةةة ال تسةةتبعد لةةراحة الىلقةةرتني  12بةةرغم أن املةةادة 

 North Seaح ةةةام الةةة  جيةةةوز إبةةةداء حتىلظةةةات عليهةةةا“  ألمةةةن عةةةداد ا 6

Continental Shelf (see footnote 1521 above), p. 182 ؛ وهةذا  لةط بةني
مسةةةةةةةألة إم انيةةةةةةةة إلةةةةةةةدار التحىلظةةةةةةةات ومسةةةةةةةألة آاثر تلةةةةةةةك التحىلظةةةةةةةات يف 
احلةةةةاالت الةةةة  ي ةةةةون فيهةةةةا للح ةةةةم الةةةةذ  يتعلةةةةق بةةةةه الةةةةتحىلظ طةةةةابا عةةةةريف، 

أن القاضةةةة  تانكةةةةا يةةةةرى أن مبةةةةدأ تسةةةةاو  ب حةةةةى طةةةةابا قاعةةةة  )والغريةةةة  أو
 (. ibid., p. 182الُبعد  جيب أن يُعرتف به كقاعدة آمرة“  

  (1680 ) 65, para. 40, p. Ibid.. 
  (1681 ) 198, p. Ibid. . 

للقاعةةةةدة الةةةة  جيسةةةةدها ح ةةةةم تعاهةةةةد  لةةةةين بشةةةةأنه حتىلةةةةظ مةةةةن 
الةةةتحىلظ   إن يشةةة ل يف حةةةد ذاتةةةه  ةةةببا  إلباةةةال  التحىلظةةةات ال

تةةةةةةرتبط  إم انيةةةةةةة إلةةةةةةدار التحىلظةةةةةةات بشةةةةةةأن ح ةةةةةةم تعاهةةةةةةد  ال
ان ذلةةك احل ةةم مي ةةن أن يُعةةد تعبةةأا  عةةن إذا كةة  للضةةرورة مبسةةألة مةةا

 .(1682)“ال قاعدة من قواعد القانون املعرتف هبا عموما  أم
، فإنةةةه (1683)ورغةةةم أن هةةةذا املبةةةدأ ي ةةةون حمةةةل جةةةدل أحيةةةاان   (7)

 . ومن التحيح (1684)السائدمبدأ يقره الىلقه 
أن القواعد العرفية تلزم الدول بترف النظر عن إعراهبا عن  - 

حيةدل يف حالةة  ، ول ن،   فةا  ملةا(1685)لتعاهديةرضاها للقاعدة ا
القواعةةةد القاعيةةةة، جيةةةوز للةةةدول أن حتيةةةد عنهةةةا لتىلةةةاق فيمةةةا بينهةةةا؛ 

الةةةذ  مي ةةةن أن مينعهةةةا مةةةن أن تىلعةةةل ذلةةةك  ولةةيس مةةةن الواضةةةح مةةةا
غةةةأ أن  -كةةةان هةةةذا الةةةتحىلظ لةةةحيحا   إذا - (1686)تةةةوغ حتىلةةةظب

 هذا هو حتديدا  السؤال املاروح؛
القاعةةةةدة يف  ةةةةياق للتعبةةةةأ عةةةةن  لةةةةق إاليتع أن الةةةةتحىلظ ال - 

يتعلةةق بوجودهةةا كقاعةةدة عرفيةةة، حةةى وإن ألقةةى،  املعاهةةدة، فهةةو ال
يف حاالت معينة، ظ ال  من الشك حول قبوهلا عموما   لعتبارها 

أرةةةةارت إليةةةةه اململ ةةةةة املتحةةةةدة يف  ؛ وعلةةةةى غةةةةرار مةةةةا(1687)نوان “قةةةةا
__________ 

 . .p. ibid ,248الرأ  املخالف للقاض  املختَّز  ورنسن   ( 1682)  
ه بقةةرار  انظةةر املوقةةف الةةذ  اختةةذه السةةيد بريغةةز يف البيةةان الةةذ  أرفقةة  ( 1683)  

القضةةية املتعلقةةة بتعيةني حةةدود اجلةةرف  يف    1977حزيران/يونيةه    30التح ةيم املةةؤر   
القةةار  بةةني اململ ةةة املتحةةدة لربياانيةةا العظمةةى وأيرلنةةدا الشةةمالية وبةةني اجلمهوريةةة  

 Case concerning the delimitation of the Continental Shelf    الىلرنسةةية 

between the United Kingdom … (footnote 24 above), pp. 123–124 . 
  (1684 ) See Coccia, “Reservations to multilateral treaties on human 

rights” (footnote 196 above), pp. 31–32; G. Gaja, “Le riserve al Patto 

sui diritti civili e politici e il diritto consuetudinario”, Rivista di diritto 

internazionale, vol. 79 (1996), pp. 451–452; Imbert, “La question des 

réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 …” (footnote 1016 

above), p. 48; Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados … 

(footnote 150 above), pp. 159–171; and Sucharipa-Behrmann, “The 

legal effects of reservations …” (footnote 1617 above), pp. 76–77. 
التىلاقيةةة  مةةن ا   5انظةةر اعةةرتاض فنلنةةدا علةةى حتىلظةةات الةةيمن علةةى املةةادة   ( 1685)  

   ال مي ةن للدولةة  1965الدولية للقضةاء علةى مجيةا أرة ال التمييةز العنتةر  لعةام  
 ملزمةةة عامليةةا  يف جمةةال حقةةوق  أن تعىلةة  نىلسةةها، إبلةةدار حتىلةةظ، مةةن التقيةةد مبعةةايأ 
 … Multilateral Treatiesاإلنسةةان هوإن كةةان هةةذا يتةةح كقاعةةدة عامةةة “   

(footnote 37 above), chap. IV.2. 
ز  ( 1686)   انظةةةةةةر، يف هةةةةةةذا التةةةةةةدد، الةةةةةةرأ  املخةةةةةةالف للقاضةةةةةة  املختةةةةةةَّ

 North Sea Continental  اجلةرف القةار  لبحةر الشةمال ورنسةن يف قضةي  

Shelf (footnote 1521 above) p. 248; see also Coccia, “Reservations to 

multilateral treaties on human rights” (footnote 196 above), p. 32 . 
مةةةةن النظةةةةةام األ ا ةةةة  حمل مةةةةةة    38)ب( مةةةةن املةةةةةادة  1انظةةةةر الىلقةةةةةرة   ( 1687)  

 ,”R. R. Baxter, “Treaties and customsالعدل الدولية. وانظر يف هذا التدد  

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1970-I, 

vol. 129 (1971), p. 50; Coccia, “Reservations to multilateral treaties on 
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يةةةةةةة بقةةةةةةوق للجنةةةةةةة املعن 24م حظاهتةةةةةةا علةةةةةةى التعليةةةةةةق العةةةةةةام رقةةةةةةم 
هنةاك فرقةا  واضةحا  بةني ا تيةار عةدم االنضةةمام إىل ، فةإن  نسةاناإل

 ؛(1688)التزامات معاهدة وحماولة ا روو على القانون الدويل العريف“
ابا العةريف للقاعةدة، فةإن الةدول تظةل أنه إذا أتكد هةذا الاة  - 

 ؛(1689)ملزمة هبا بترف النظر عن املعاهدة
 -ول متةةةلحة يف ذلةةةك أنةةةه رغةةةم املظةةةاهر، قةةةد ت ةةةون للةةةد - 

ق، فيمةةةا يتتةةةل لاللتزامةةةةات  علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، لتحارةةة  أن تابةةةَّ
تسةةوية املنازعةةات الةة  تتو اهةةا املعاهةةدة،  املعنيةةة، آليةةات الرلةةد أو

القضةةةةةةاة احملليةةةةةةني الةةةةةةذين قةةةةةةد ت ةةةةةةون هلةةةةةةةم  للحةةةةةةد مةةةةةةن تةةةةةةد ل أو
ا تتالةةةات اتلىلةةةة إزاء القواعةةةد التعاهديةةةة، مةةةن جهةةةة، والقواعةةةد 

 ؛(1690)جهة أ رى العرفية، من
أرةارت فرنسةا يف م حظاهتةا علةةى  عة وة علةى ذلةك، كمةا - 

ينبغةةة  للجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان، أنةةةه   24التعليةةق العةةةام رقةةةم 
يف التقيةد مببةدأ عةريف عةام وموافقتهةا عدم ا لةط بةني واجةب الدولةة 
يناةو  عليةه إضةىلاء   يما ما ما على االلتزام بتعبأه االتىلاق ، وال

 ؛(1691)تبغة الرمسية من تاويرات وإيضاحات“هذه ال
 املعةةةةرتض  لأ ةةةةأا ، أنةةةةه مي ةةةةن أن ي ةةةةون الةةةةتحىلظ و ةةةةيلة  - 
إبم انةةةةه قاعةةةةا  أن ي ةةةةون  إلظهةةةةار ا ةةةةتمرار اعرتاضةةةةه، إذ “املتةةةةرّ 

 
human rights” (footnote 196 above), p. 31; Gaja, “Le riserve al Patto sui 

diritti civili e politici …” (footnote 1684 above), p. 451; and Teboul, 

“Remarques sur les réserves …” (footnote 1571 above), pp. 711–714  .
وقد ينسحب نىلةس القةول، يف بعةز الظةروف )ولةيس دائمةا (، علةى وجةود بنةد  

 see Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (footnoteللتحىلظةات   

25 above), p. 246, and Reuter, “Solidarité et divisibilité …” (footnote 405 

above), p. 631, footnote 16 (also reproduced in Reuter, Le 

développement … (footnote 405 above), pp. 370–371) . 
  40 رقةةةم   الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة ا مسةةةون، امللحةةةق  ( 1688)  

 . 7، الىلقرة 144 أع ه(، ص   1156)انظر احلارية 
 والتعليق عليه.  2-4-4انظر املبدأ التوجيه   ( 1689)  
  55هذا هو احلال يف فرنسةا، حيةث تةرجَّح املعاهةدات )مبقتضةى املةادة   ( 1690)  

مةةن الد ةةتور(، ال القواعةةد العرفيةةة، علةةى القةةوانني؛ انظةةر قةةرار مجعيةةة جملةةس الدولةةة  
والقةرار التةادر يف    ني ولةو يف قضية    1989تشرين األول/أكتوبر    20الىلرنس  املؤر   

 Nicolo case, Recueil des décisions   أكةوارون يف قضةية    1997حزيران/يونيه    6

du Conseil d’État, 1989, p. 190, Frydman’s conclusions, and Aquarone 

case, Recueil des décisions du Conseil d’État, 1997, p. 206, Bachelier’s 

conclusions . 
الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة احلاديةةة وا مسةةون، امللحةةق   ( 1691)  

؛ وعلةةةةةى ذات املنةةةةةةوال،  5، الىلقةةةةةةرة  124 (، اجمللةةةةةد األول، ص A/51/40)   40رقةةةةةم  
انظةةةةةر تعليةةةةةةق الةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة األمري يةةةةةةة )يف تقريةةةةةةر اللجنةةةةةةة املعنيةةةةةةة بقةةةةةةوق  

مةةة، الةدورة ا مسةةون، امللحةةق  الواثئةةق الرمسيةة للجمعيةةة العا   ، 1996اإلنسةان لعةةام  
-G. Cohen(. انظةةةةةةر أيضةةةةةةا    142-138 أعةةةةةة ه(، ص   1156)احلارةةةةةةية    40رقةةةةةةم  

Jonathan, “Les réserves dans les traités institutionnels relatifs aux droits 

de l’homme. Nouveaux aspects européens et internationaux”, RGDIP, 

vol. 100 (1996), pp. 932–933 . 

مي ةةن االحتجةةاو  يةةرفز أن يابةةق، مةةن  ةة ل املعاهةةدة، قاعةةدة ال
 .(1692)هبا ضده مبقتضى القواعد العامة للقانون الدويل

إذا كةان هةذا احلةل قةاب    غأ أن تسةا ال  قةد طُةرح بشةأن مةا (8)
اللجنةةة املعنيةةة  . فقةةد انزعةةت(1693)للنقةةل إىل جمةةال حقةةوق اإلنسةةان

بقةةوق اإلنسةةان يف ذلةةك مسةةتندة إىل ا تةةائز املميةةزة ملعاهةةدات 
 حقوق اإلنسان 

علةةةى الةةةرغم مةةةن أن املعاهةةةدات الةةة  تشةةة ل جمةةةرد تبةةةادل ل لتزامةةةات بةةةني  
هلةا أبن تةتحىلظ فيمةا بينهةا علةى تابيةق هالقواعةد العامةة للقةانون  الدول تسةمح
عاهةدات حقةوق اإلنسةان الة  ترمة  األمر خيتلف عةن ذلةك يف مالدويل ، فإن 

 .(1694)واليتهاإىل محاية األرخاص الذين يد لون يف نااق 

وتنبغةةةةة  اإلرةةةةةارة، يف املقةةةةةام األول، إىل أن اللجنةةةةةة املعنيةةةةةة  (9)
ن التحىلظةةات علةةى القواعةةد العرفيةةة ليسةةت بقةةوق اإلنسةةان تؤكةةد أ

املتعلقةةةة ة ا الةةةة مسةةةتبعدة مبةةةدئيا . ول ةةة  تؤكةةةد الع ةةةس يف احلالةةة 
مبعاهدات حقوق اإلنسان، اكتىلت لإلرارة إىل أن هذه التة وك 

تقةود  ترم  إىل محاية حقوق األفةراد. ل ةن هةذه املقدمةة املناقيةة ال
إلنسةةةةةةان إ ةةةةةةنادها إىل النتةةةةةةائج الةةةةةة  تةةةةةةود اللجنةةةةةةة املعنيةةةةةةة بقةةةةةةوق ا

وذلةةك، مةةن جهةةة، نظةةرا  إىل أن الةةتحىلظ علةةى ح ةةم  - (1695)إليهةةا
يعىلةةة  الدولةةةة  يف معاهةةةدة حلقةةةوق اإلنسةةةان الجيسةةةد قاعةةةدة عرفيةةةة 

املتحىلظةةةةةةة مالقةةةةةةا  مةةةةةةن التزامهةةةةةةا لحةةةةةةرتام تلةةةةةةك القاعةةةةةةدة بتةةةةةةىلتها 
ألن مثةةةة احتمةةاال  كبةةةأا  يف املمار ةةةة ، ومةةةن جهةةة أ ةةةرى، (1696)تلةةك

__________ 
انظر ورقة العمل النهائية بشأن التحىلظات على معاهةدات حقةوق  ( 1692)  

  1151احلارةةية  ) 2004اإلنسةان الة  أعةدهتا السةةيدة فرانسةواز هامبسةون يف عةام 
 . 45أع ه(، احلارية  

الةةةةذ  أعةةةةده انظةةةةر التقريةةةةر الثةةةةان عةةةةن التحىلظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات   ( 1693)  
د الثةةةةان )اجلةةةةزء األول(،  ، اجمللةةةة 1996حوليةةةةة    ، آالن بيليةةةةه، املقةةةةرر ا ةةةةاص السةةةةيد 

انظةةةةةةةةةر .  147-143الىلقةةةةةةةةةرات  ،  A/CN.4/478و   Add.1و   A/CN.4/477  الةةةةةةةةةوثيقتني 
 Simma and Hernández, “Legal consequences of an impermissible أيضا   

reservation …” (footnote 1610 above), pp. 63–68. 
ة للجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةة، الةةةةةةةدورة  الواثئةةةةةةق الرمسيةةةةةة ،  24التعليةةةةةةق العةةةةةةام رقةةةةةةةم   ( 1694)  

 . 8أع ه(، الىلقرة    1156)احلارية   40ا مسون، امللحق رقم  
 ,Thomas Giegerich  نظةةةر االىلةةةة، انظةةةر  ل طةةة ع علةةةى وجهةةةة   ( 1695)  

“Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen: Zulässigkeit, Gültigkeit und 

Prüfungs- kompetenzen von Vertragsgremien—Ein Konstitutioneller 

Ansatz” [Reservations to human rights agreements—admissibility, validity, 

and review powers of treaty bodies: a constitutional approach], Zeitschrift 

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Heidelberg Journal of 

International Law, vol. 55 (1995), p. 744 (English summary, pp. 778–782, 

at pp. 779–780). See also Pellet and Müller, “Reservations to human rights 

treaties: not an absolute evil” (footnote 1619 above), pp. 531–533 . 
األثةةةةر يف    )انعةةةةدام   2-4-4( أعةةةة ه واملبةةةةدأ التةةةةوجيه   7انظةةةةر الىلقةةةةرة )  ( 1696)  

ى اللجنةةة املعنيةةة  احلقةةوق وااللتزامةةات القائمةةة مبوجةةب القةةانون الةةدويل العةةريف(. وتةةر 
التعةةذيب   بقةةوق اإلنسةةان أنةةه  ال جيةةوز لدولةةة أن حتةةتىلظ بةةق يف ممار ةةة الةةرق أو 

 مهينةةةةةةةةةة   ال إنسةةةةةةةةةانية أو  عقوبةةةةةةةةةة قا ةةةةةةةةةية أو  إ ضةةةةةةةةةاع األرةةةةةةةةةخاص ملعاملةةةةةةةةةة أو  أو 
 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 
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تحىلظ على تلك القاعدة )ال  ةيما إذا كانةت العملية ألن ي ون ال
ض منهةةا مبقتضةةى افيةةا  مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةر قاعةةدة قاعيةةة( متن

 . (1697)املبادئ العامة الواجبة التابيق
يتعلةةةةق لتىلاقيةةةةات التةةةةدوين بتةةةةىلة أعةةةةم، فةةةةيم ن  أمةةةةا فيمةةةةا (10)

التسا ل عما إذا كان جمرد إبداء حتىلظات عليها يتنا  ما موضةوع 
رك يف أن  الرغبة يف التدوين  ىلاقيات والغرض منها. ف هذه االت

ى القاعةةةةةةةدة الةةةةةةة  يةةةةةةةتم تقةةةةةةةرتن عةةةةةةةادة لحلةةةةةةةرص علةةةةةةةى احلىلةةةةةةةاظ علةةةةةةة 
.  والواقا أنه إذا جاز لةوغ حتىلظةات علةى ح ةم (1698)ت ريسها“

ذ  ألةةةةل عةةةةريف يف إطةةةةار معاهةةةةدة تةةةةدوين، فةةةةإن معاهةةةةدة التةةةةدوين 

 
 (اتبع )  (  1696شية احلا  ) 

اعتقةةةةةةاهلم واحتجةةةةةةازهم بشةةةةةة ل تعسةةةةةةىل   حرمةةةةةةاهنم مةةةةةةن احليةةةةةةاة تعسةةةةةةىلا  أو أو
افةةةرتاض أن  الةةةدين، أو الوجةةةدان أو حرمةةةاهنم مةةةن احلةةةق يف حريةةةة الىل ةةةر أو أو

األطىلةةال،  إعةةدام النسةةاء احلوامةةل أو براءتةةه، أو يُثبةةتل  الشةةخز مةةذنب مةةا
دينيةةة،  عنتةةرية أو ة أوالسةةماح للتحةةريز علةةى ال راهيةةة العتبةةارات قوميةة  أو
إن ةةار  إن ةةار حةةق األرةةخاص الةةذين بلغةةوا  ةةن الةةزواو يف أن يتزوجةةوا، أو أو

ممار ةةةةةةة رةةةةةةعائر دينهةةةةةةا  حةةةةةةق األقليةةةةةةات يف التمتةةةةةةا بثقافتهةةةةةةا ا الةةةةةةة هبةةةةةةا أو
الواثئةةق الرمسيةة للجمعيةةة العامةةة، ، 24ا ةتخدام لغتهةةا“ )التعليةةق العةام رقةةم  أو

(. وهةةةذا 8 ه(، الىلقةةرة أعةةة  1156احلارةةية )  40الةةدورة ا مسةةون، امللحةةةق رقةةم 
لةةةةحيح قاعةةةةا ، غةةةةأ أنةةةةه ال يةةةةنجم عةةةةن ذلةةةةك تلقائيةةةةا  أن التحىلظةةةةات علةةةةى 
األح ةةام املعنيةةة مةةن العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية ت ةةون 
حمظورة؛ فلئن كان يتعني احرتام هذه احلقوق، فمةرد ذلةك إىل طابعهةا العةريف، 

وال يعةةةزى ذلةةةك إىل إدراجهةةةا يف  طابعهةةةا القاعةةة ،  ويف بعةةةز احلةةةاالت، إىل
 Gaja, “Le riserve al Patto suiالعهةد. ول طة ع علةى رأ  مشةابه، انظةر  

diritti civili e politici …” (footnote 1684 above), p. 452 وعة وة علةى .
ذلةةك، عمةةدت اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان ببسةةاطة إىل أتكيةةد األمةةر مةةن 

القواعةةد العرفيةةة علةى تلةةك املعةةايأ؛ وكمةةا لةةوحظ  ربر إضةةىلاءها لةةىلة دون أن تة 
يف هةةذا التةةدد يف  ةةياق آ ةةر   ا ةةتلط ’مةةا ينبغةة  أن ي ةةون‘ مةةا ’مةةا هةةو  

 T. Meron, “Theكةةائن‘، وا ةةتلط القةةانون املنشةةود للقةةانون املوجةةود“  

Geneva Conventions as customary norms”, AJIL, vol. 81 (1987) p. 

بشةةةةةأن  رةةةةةالسد املةةةةةدعوم أبدلةةةةةة وافيةةةةةة الةةةةةذ  أورده انظةةةةةر أيضةةةةةا  النقةةةةة ؛ و 361
 Schabas, “Invalid reservations …” (footnoteمةن العهةد   7و 6املةادتني 

1610 above), pp. 296–310 . 
  فرانسةةةواز انظةةةر، يف هةةةذا التةةةدد، ورقةةةة العمةةةل الةةة  أعةةةدهتا السةةةيدة   ( 1697)  

اإلنسةةةةةةةةةةةةةان  هامبسةةةةةةةةةةةةةون بشةةةةةةةةةةةةةأن التحىلظةةةةةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةةةةةى معاهةةةةةةةةةةةةةدات حقةةةةةةةةةةةةةوق  
 (E/CN.4/Sub.2/1999/28  وورقةةةةةةة العمةةةةةةل النهائيةةةةةةة الةةةةةة  أعةةةةةةدهتا  17، الىلقةةةةةةرة ،)

أعة ه(   نظةراي ، جيةوز أل  دولةة أن تضةا    1151بشأن هةذا املوضةوع )احلارةية  
دون إاثرة الشةةةك للضةةةرورة حةةةول   حتىلظةةةا  علةةةى ح ةةةم مةةةن أح ةةةام معاهةةةدة مةةةا 

ملعيةةار العةةريف. بيةةد أنةةه مةةن  حةةول رغبتهةةا يف االلتةةزام ل  ريف للمعيةةار أو الوضةةا العةة 
املةةةرجح، عمليةةةا ، أن يُنظةةةر إىل التحىلظةةةات الةةة  تبةةةدى علةةةى أح ةةةام تعةةةرّب عةةةن  

 “. معايأ القانون الدويل العريف نظرة رك إىل حد بعيد 
  (1698 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), p. 246; see also Teboul, “Remarques sur les réserves aux 

conventions de codification” (footnote 1571 above) p. 680  وقةد الحةظ ،
مىلهةةوم  الةةتحىلظ واتىلاقيةة التةةدوين مىليةةدان ك وةةا، فإهنمةةا مةةا أن  توبةول أنةةه   

وتقةةةةدم درا ةةةةته هةةةةذه ا تعراضةةةةا  واضةةةةحا  جملمةةةةل مسةةةةألة “،   يتواءمةةةةان كثةةةةأا  ال
 . ( ibid., pp. 679–717, passimالتحىلظات على اتىلاقيات التدوين ) 

جةةة أن ، إىل در (1699)ه...  ت ةةون قةةد أ ىلقةةت يف حتقيةةق أهةةدافها“
علةةةى األقةةةل تراكمهةةةا،  نىليةةةا  لعمةةةل  ة مةةةن اعتةةةرب التحىلظةةةات، أومثةةة 

 .(1700)التدوين“
يعةةين أن ي ةةون كةةل حتىلةةظ علةةى معاهةةدة للتةةدوين  وهةةذا ال (11)

  والغرض منهاحتىلظا  منافيا ، يف جوهره، ملوضوع املعاهدة 
مةةةةةن املؤكةةةةةد أن التحىلظةةةةةات قلمةةةةةا ت ةةةةةون موافقةةةةةة للهةةةةةدف  - 

ول ةةةةن  مةةةةن ، العةةةةريف وتوضةةةةيح القةةةةانون املبتغةةةةى املتمثةةةةل يف توحيةةةةد
لعةةام الةةذ  ميثةةةل  ةة ل إمعةةان التىل ةةةأ يف األمةةر يتبةةني أن التةةةوازن ا

يشةة ل موضةةوع وغةةرض املعاهةةدة ذاهتةةا، بةةل  الةةتحىلظ هتديةةدا  لةةه ال
يشةةةةةةةة ل موضةةةةةةةةةوع وغةةةةةةةةرض املىلاوضةةةةةةةةةات الةةةةةةةة  متخضةةةةةةةةةت عنهةةةةةةةةةا 

 ؛(1701)املعاهدة“
إن مىلهةةةةةةوم  اتىلاقيةةةةةةة التةةةةةةدوين“ نىلسةةةةةةه مىلهةةةةةةوم غةةةةةةامز.  - 
مييةةز بةةني أكةةدت جلنةةة القةةانون الةةدويل مةةرارا ، فإنةةه يسةةتحيل الت اوكمةة 

. (1702) بةةةدقيق العبةةةارة وبةةةني تاةةةويره التةةةدرجي تةةةدوين القةةةانون الةةةدويل
مةةةا هةةةو كةةةّم القواعةةةد العرفيةةةة األلةةةل الةةةذ  يتعةةةني أن يتةةةوفر يف   ف

 ؛(1703)ا‘‘‘حى تولف أبهنا ’معاهدة تدوين معاهدة ما
عاهةةةةدة لةةةةيس جامةةةةدا  عةةةةرب إن مركةةةةز القواعةةةةد املدرجةةةةة يف م - 

ن أن القاعةةةدة املندرجةةةة يف إطةةةار التاةةةوير التةةةدرجي  مي ةةة الةةةزمن  إن 
تُبلةةةةةو ر  اتىلاقيةةةةةُة  وكثةةةةةأا  مةةةةةايتغةةةةةأ وضةةةةةعها وتتةةةةةبح تةةةةةدوينا  لةةةةةرفا ، 

ي ةةن هلةةةا  تةةدوين“ يف لةةورة قواعةةد عامةةة للقةةةانون الةةدويل معةةايأ  ل
 .(1704)هذا الاابا وقت اعتماد هذه االتىلاقية

__________ 
  (1699 ) Reuter, “Solidarité et divisibilité …” (footnote 405 above), 

pp. 630–631 (also reproduced in Reuter, Le développement … (footnote 

405 above), p. 370) .  ويضةيف ال اتةب أن املعاهةدة، عة وة علةى ذلةك، ت ةون
ن موضةةوعها وغرضةةها ممةةا لةةو ل ت ةةن قائمةةة  قةةد أنشةةأت وضةةعا  أبعةةد عةة هبةةذا  

(؛ وهةةةةذا .ibidألةةةة  ، إذ تشةةةةهد القاعةةةةدة العامةةةةة تقلتةةةةا  لناةةةةاق تابيقهةةةةا“ ) 
التأكيةةد الثةةان أكثةةر إاثرة للجةةدل، إذ يىلةةرتض فيمةةا يبةةدو أن الدولةةة املتحىلظةةة 
تتةةةةبح، بىلعةةةةل الةةةةتحىلظ، معىلةةةةاة مةةةةن تابيةةةةق القاعةةةةدة؛ غةةةةأ أن األمةةةةر لةةةةيس  

 أدانه(.  2315كذلك )انظر احلارية 
للجنةةةةةة،  797 ، اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةة 1965حوليةةةةةة السةةةةيد آغةةةةةو   ( 1700)  
 . 58، الىلقرة 153 ، ص 1965حزيران/يونيه  8
  (1701 ) Teboul, “Remarques sur les réserves aux conventions de 

codification” (footnote 1571 above), p. 700 . 
عةةةن دورتيهةةةا الثامنةةةة )عةةةام  انظةةةر، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، تقريةةةر  اللجنةةةة   ( 1702)  

، اجمللةةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةةان،  1956حوليةةةةةةةةةةةةة    ، ( 1996( والثامنةةةةةةةةةةةةة واألربعةةةةةةةةةةةةني )عةةةةةةةةةةةةام  1956
  الىلقةةةرتني ، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان(،  1996حوليةةةة  ، و 26، الىلقةةةرة  256و  255 ص 

 . 157و   156
  (1703 ) (footnote 405 above), Reuter, “Solidarité et divisibilité …” 

p. 632, also reproduced in Reuter, Le développement … (footnote 405 

above), p. 371 . 
( أدانه؛ وبشةةةةةأن مسةةةةةألة عقوبةةةةة اإلعةةةةةدام مةةةةةن زاويةةةةةة  13انظةةةةر الىلقةةةةةرة )  ( 1704)  

 1966املدنيةةة والسيا ةةية لعةةام مةةن العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق    7و   6املةةادتني  
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تشةةة ل، يف حةةةد   ة اتىلاقيةةةات التةةةدوين ال فةةةإن طبيعةةة ومةةةن  ،   (12)
ات علةى بعةز أح امهةا وفقةا   ذاهتا، عائقا  حيول دون لةوغ التحىلظة 

السةةةةارية علةةةةى أ  معاهةةةةدة    )وتقيةةةةدا  بةةةةنىلس القيةةةةود( لةةةةذات األ ةةةةس  
مي ةةةةن أن تنسةةةةحب عليهةةةةا بتةةةةورة تمةةةةة احلجةةةةج الةةةة    أ ةةةةرى، كمةةةةا 

ح ةةم  تسةةاق، بتةةىلة عامةةة، لتأييةةد احلةةق يف لةةوغ التحىلظةةات علةةى  
. وعةة وة علةةى ذلةةك، هنةةاك  ( 1705) تعاهةةد  يةةنز علةةى قاعةةدة عرفيةةة 

هةةةةذا االجتةةةةاه  تُعةةةةد معاهةةةةدات حقةةةةوق اإلنسةةةةان  ممار ةةةةة را ةةةةخة يف  
ومعاهدات التدوين، من بةني املعاهةدات كلهةا، موضةوعا  ألكةرب عةدد  

. وإذا حةةةدل أن ا ةةةتندت بعةةةز االعرتاضةةةات  ( 1706) مةةةن التحىلظةةةات 
يسةةةبق فيمةةةا يبةةةدو أن   ، فإنةةه ل ( 1707) إىل الاةةابا العةةةريف للقواعةةةد املعنيةةةة 

يةد االدعةةاء بتنةايف تلةةك  ا ةُتظهر للاةابا ا ةةاص هلةذه االتىلاقيةةات لتأي 
 التحىلظات ما موضوع تلك االتىلاقيات والغرض منها. 

وجيةةب أن ي ةةون تقةةدير الاةةابا العةةريف للقاعةةدة الةة   يعةةرّب  (13)
عنها“ احل م التعاهد  الذ  يتةاغ بشةأنه الةتحىلظ يف وقةت هةذا 

 ةاهم يف  مي ن ا تبعاد أن ي ةون اعتمةاد املعاهةدة قةد . ف التوغ
 ةةيما إذا لةةين الةةتحىلظ بعةةد إبةةرام املعاهةةدة  الاةةابا، والبلةةورة هةةذا 
 . (1708)بوقت طويل

ول تةةةةةةةر اللجنةةةةةةةة داعيةةةةةةةا  لتةةةةةةةةياغة مبةةةةةةةدأ تةةةةةةةوجيه   ةةةةةةةةاص  (14)
للتحىلظات على األح ةام التعاهديةة الة  جتسةد قواعةد قاعيةة مةن 

ون الةةدويل )قواعةةد آمةةرة(. فتلةةك القواعةةد هةة ، القواعةةد العامةةة للقةةان
فقد بدا أنه   ،. ومن  (1709)ذات طابا عريف  يف كل احلاالت تقريبا ،

 
 ”… Schabas, “Invalid reservations (، انظر  )ما ا لوص إىل موقف االف

(footnote 1610 above), pp. 308–310 . 
 ( أع ه. 2انظر الىلقرة )  ( 1705)  
، كانةةةةت اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا  2011حزيران/يونيةةةةه    20علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال، يف   ( 1706)  

دولةةة طرفةةا     31إعةة ان  مةةن جانةةب   حتىلظةةا  أو   51 ل للع قةةات الدبلوما ةةية موضةةوعا   
 (Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. III.3 )  وكانت اتىلاقية فيينا ،

 .ibid., chapدولةةة )   34إعةة ان  مةةن جانةةب   حتىلظةةا  أو   68 ل موضةةوعا     1969لعةةام  

XXIII.1  فقةةد  1966(. أمةةا العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية لعةةام ،
 (. ibid., chap. IV.4دولة )   62إع ان  من جانب   حتىلظا  أو   196 ل كان حم    

 ( أع ه. 2انظر الىلقرة )  ( 1707)  
رةباط/فرباير    20ح مها التةادر يف  أقرت حم مة العدل الدولية، يف   ( 1708)  

 North Sea Continental Shelf   القةار  لبحةر الشةمال اجلةرف  يف قضةي     1969

(see footnote 1521 above)   أبن  احل ةةم الشةةارع همي ةةن أن يشةة ل  أ ا ةةا ،
 ، ومةةةةةا كوهنةةةةةا ال تعةةةةةدو أن ت ةةةةةون قاعةةةةةدة تعاهديةةةةةة  هأن يسةةةةةتحدثها  لقاعةةةةةدة أو 

تعاقديةةةةة يف ألةةةةلها، فقةةةةد انةةةةدجمت منةةةةذ ذلةةةةك احلةةةةني يف املةةةةو العةةةةام للقةةةةانون   أو 
يُعتقةةةد إبلزاميتةةةه قةةةانوان ،   وألةةةبحت اآلن مقبولةةةة هبةةةذه التةةةىلة ضةةةمن مةةةا   الةةةدويل، 

بيةةث ألةةبحت ملزمةةة حةةى للبلةةدان الةة  ليسةةت طرفةةا  يف االتىلاقيةةة ول ت ةةن أبةةدا   
رفةةةةا  فيهةةةةا. وال رةةةةك يف أن هةةةةذه العمليةةةةة مم نةةةةة احلةةةةدول متامةةةةا ، وأهنةةةةا حتةةةةدل  ط 

رتف هبةا الة  مي ةن أن  للىلعل من حني آل ر  إهنةا للىلعةل واحةدة مةن الاةرق املعة 
 (. p. 41, para. 71تتش ل من   هلا قواعد جديدة للقانون الدويل العريف“ ) 

ن اتىلةةةاقي  فيينةةةا مةةة  53وإن كانةةةت التةةةيغة الةةة  وضةةةعت هبةةةا املةةةادة  ( 1709)  
تستبعد إم انية أن ت ةون القاعةدة التعاهديةة، يف حةد  ال 1986و 1969لعام  

 ذاهتا، قاعدة قاعية.

ق علةةةةى التحىلظةةةةات علةةةةى األح ةةةةام التعاهديةةةةة الةةةة   يتعةةةةني أن يابةةةةَّ
جتسد قواعد آمةرة نىلةس املناةق الةذ  أُ ةذ بةه يف حالةة التحىلظةات 

 .على األح ام ال  جتسد قواعد عرفية  عادية“

يم، مةةن  ةة ل  بيةةد أن رويةةرت يةةرى أنةةه ملةةا (15) كةةان الةةتحىلظ يقةة 
ه مةةةةةن جانةةةةةب األطةةةةةراف األ ةةةةةرى،  ع قةةةةةة تعاقديةةةةةة“ بةةةةةني قبولةةةةة 

يُتتةةور إبةةداء حتىلةةظ علةةى ح ةةم تعاهةةد  يةةنز  األطةةراف، فإنةةه ال
  إن االتىلةاق قاعيةة مةن القواعةد العامةة للقةانون الةدويلعلى قاعدة 

 ح مةةةةا  بنةةةةاء علةةةةى املبةةةةدأ النةةةةاتج عةةةةن ذلةةةةك  ةةةةي ون اتىلاقةةةةا  لطةةةة   
 .(1710)يينامن اتىلاقية ف 53 املنتوص عليه يف املادة

مات  وهةةةذا التعليةةةل لةةةيس بةةةديهيا   إنةةةه يسةةةتند إىل إحةةةدى مسةةةلّ  (16)
مدر ة  احلجية“ ال  مبقتضاها ترتك مسألة لحة التحىلظات برمتهةا  

  املنظمةةات املتعاقةةدة، وجتةةد جواهبةةا يف  للتقةدير الةةذايت للةةدول املتعاقةةدة أو 
  1969دون غأهةةةا مةةةن أح ةةةام اتىلةةةاقي  فيينةةةا لعةةةام     20أح ةةةام املةةةادة  

، فهةةو  ( 1712) . بيةد أن هةةذا االفةةرتاض يثةأ اعرتاضةةات جديةةة ( 1711) 1986و 
املقام األول يتور آلية التحىلظات على أهنا عمليةة تعاهديةة حمضةة،  يف  

، يرتبط مبعاهدة ب ل أتكيد، ول ةن  انىلراد  يف حني أن التحىلظ عمل  
   ارجيةةة  إن الةةتحىلظ ب ةةم تعريىلةةه  هيهةةدف  ه...    ليسةةت لةةه آاثر 
* مةةن  ألح ةةام معينةةة مةةن املعاهةةدة تعةةديل األثةةر القةةانون   إىل ا ةةتبعاد أو 

، وإذا قُبةةل  ( 1713) ك األح ةةام“ علةةى الدولةةة املتحىلظةةة حيةةث انابةةاق تلةة 
؛ يف حةةةني أنةةةه  ةةةواء قُبةةةل  ( 1714) الةةتحىلظ ت ةةةون تلةةةك هةةة  نتائجةةةه فعةةة   

الةةةةةةدويل  احملةةةةةيط“ دون تغيةةةةةةأ،  يقبةةةةةل، يظةةةةةةل القةةةةةانون   ل  الةةةةةتحىلظ أو 
  ع قاهتةةةةةةةةةةا يف   للةةةةةةةةةةدول املعنيةةةةةةةةةةة إال   يتةةةةةةةةةةأثر بةةةةةةةةةةه الوضةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةانون  وال 

عةةةددا ، تنةةةايف كةةةل حتىلةةةظ    . وأكةةةد كتةةةاب آ ةةةرون، أكثةةةر ( 1715) التعاهديةةةة 
إمةا    ، القواعةد العامةة للقةانون الةدويل على ح م جيسد قاعدة قاعية من  

__________ 
  (1710 ) (footnote 405 above), Solidarité et divisibilité …” Reuter, “

pp. 630–631 (also reproduced in Reuter, Le développement … (footnote 405 

above), p. 370). See also Teboul, “Remarques sur les réserves aux 

conventions de codification” (footnote 1571 above), pp. 691–692 and 707. 
إذا كةان    تتوقف لةحة الةتحىلظ، مبوجةب نظةام االتىلاقيةة، علةى مةا  ( 1711)  

علةةةةى ا ةةةةتيىلاء رةةةةرط   الةةةةتحىلظ قةةةةد حظةةةة  أم ل حيةةةةظ بقبةةةةول دولةةةةة أ ةةةةرى، ال 
 ,Ruda ةتناد إىل توافقةه مةا موضةوع املعاهةدة والغةرض منهةا“   ه لال السةماح بة 

“Reservations to treaties” (footnote 56 above), p. 190 . 
انظةةةر التقريةةةر األول عةةةن القةةةانون واملمار ةةةة املتعلقةةةني للتحىلظةةةات  ( 1712)  

،  1995 حوليةةةة   ، آالن بيليةةةه، املقةةةرر ا ةةةاص الةةةذ  أعةةةده السةةةيد علةةةى املعاهةةةدات 
انظةةر أيضةةا   .  105-100، الىلقةةرات  A/CN.4/470الثةةان )اجلةةزء األول(، الوثيقةةة    اجمللةةد 

(  11( مةةةن التعليةةةق العةةةام علةةةى اجلةةةزء الثالةةةث مةةةن دليةةةل املمار ةةةة والىلقةةةرة ) 4الىلقةةةرة ) 
 . 1-4من التعليق على املبدأ التوجيه  

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا املستنسةةةخة يف  2)د( مةةةن املةةةادة 1الىلقةةةرة انظةةةر  ( 1713)  
 . 1-1توجيه  املبدأ ال

 من اتىلاقي  فيينا.  21انظر املادة  ( 1714)  
مةةةةن دليةةةةل املمار ةةةةة )أثةةةةر الةةةةتحىلظ يف احلقةةةةوق  4-4انظةةةةر الىلةةةةرع  ( 1715)  

 وااللتزامات املنىلتلة عن املعاهدة(. 
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ة أبن ذلةةةةةك الةةةةةتحىلظ يت  ، أو ( 1716) دون تقةةةةةدمي أ  رةةةةةرح  نةةةةةا ،  لحملاجةةةةةّ
 . ( 1717) عاهدة والغرض منها بابيعة احلال، ما موضوع امل 

وكةةان هةةذا أيضةةا  موقةةف اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان يف  (17)
 يل   ، حيث ورد فيه ما24تعليقها العام رقم 

تتىلةةق مةةا موضةةوع العهةةد  أمةةا التحىلظةةات الةة  ختةةل للقواعةةد القاعيةةة فةة  
 .(1718)وهدفه

حةةةةوال غةةةةأ قابلةةةةة  كةةةةل األ، وهةةةة  يف(1719)وهةةةةذه لةةةةياغة فيهةةةةا نظةةةةر
ول، بتةورة هامشةية، قاعةدة للتعميم  لإلم ةان تتةور معاهةدة تتنةا

مةةةةةن القواعةةةةةد اآلمةةةةةرة دون أن تنةةةةةدرو هةةةةةذه القاعةةةةةدة يف موضةةةةةوعها 
 غرضها. أو

القاعةةةدة الةةة  حتظةةةر احليةةةد عةةةن غةةةأ أن الةةةبعز أكةةةد أن   (18)
تسةتهدف بةةذلك الع قةةات التعاهديةة فحسةةب، بةةل  قاعةدة آمةةرة ال

فيهةةةةةةةةا األفعةةةةةةةةال  دف أيضةةةةةةةةا  كةةةةةةةةل األفعةةةةةةةةال القانونيةةةةةةةةة، مبةةةةةةةةاتسةةةةةةةةته
. وهةةذا لةةحيح قاعةةا  ويشةة ل، يف حقيقةةة األمةةر، (1720)ة“االنىلراديةة 

يابةةَّق علةةى التحىلظةةات علةةى  احلجةةة األكثةةر إقناعةةا  الداعيةةة إىل أال
األح ةام الةة  تعةةرب عةةن قواعةةد قاعيةةة املناةةق الةةذ  يةةؤد  إىل عةةدم 

__________ 
 ,Las reservas a Riquelme Cortadoانظةر، علةى  ةبيل املثةال   ( 1716)  

los tratados … (footnote 150 above), p. 147 . 
اجلةةةةرف القةةةةار     انظةةةةر الةةةةرأ  املخةةةةالف للقاضةةةة  تانكةةةةا يف قضةةةةي   ( 1717)  

 . North Sea Continental Shelf (footnote 1521 above), p. 182  لبحر الشمال 
  40الواثئةةةةق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة ا مسةةةةون، امللحةةةةق رقةةةةم   ( 1718)  

حظاهتةةا  . وأرةةارت فرنسةةا يف م  8، الىلقةةرة  131 أعةة ه(، ص   1156)انظةةر احلارةةية  
( هلةةةيغت  باريقةةةة تةةةربط إىل  52)   24مةةةن التعليةةةق العةةةام هرقةةةم     8إىل أن  الىلقةةةرة  

القاعيةةةة‘ ومىلهةةةوم    حةةةد ا لةةةط بةةةني مىلهةةةومني قةةةانونيني متميةةةزين  مىلهةةةوم ’القواعةةةد 
  ’قواعةةةةد القةةةةانون الةةةةدويل العةةةةريف‘“ )انظةةةةر تقريةةةةر اللجنةةةةة املعنيةةةةة بقةةةةوق اإلنسةةةةان، 

  40دورة احلاديةةةةةة وا مسةةةةةون، امللحةةةةةق رقةةةةةةم  الواثئةةةةةق الرمسيةةةةةة للجمعيةةةةةة العامةةةةةة، الةةةةة 
 . ( 3، الىلقرة 124 أع ه(، ص   1691)احلارية 

أعربةةةت عنةةةه الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة مةةةن رةةة وك هبةةةذا   انظةةةر مةةةا  ( 1719)  
ق علةةةى  24التةةةدد، حيةةةث رأت، يف م حظاهتةةةا علةةةى التعليةةةق العةةةام رقةةةم   ، أن يابةةةَّ

تابيةةق يف حالةةة األح ةةام  األح ةةام الةة  تةةنز علةةى قواعةةد قاعيةةة احلةةل الواجةةب ال 
  نىلسةةها  الة  تةةنز علةةى قواعةةد عرفيةةة   وواضةح أن أ  دولةةة ال تسةةتايا أن تعىلةة 

مةةةن أ  قاعةةةدة قاعيةةةة مةةةن قواعةةةد القةةةانون الةةةدويل مةةةن  ةةة ل إبةةةداء حتىلةةةظ علةةةى  
العهةةةد. ول ةةةن لةةةيس واضةةةةحا  علةةةى اإلطةةة ق أنةةةةه ال جيةةةوز أل  دولةةةة أن تسةةةةتبعد  

 ة ل الةتحىلظ علةى إدراو تلةك القواعةد    و يلة واحةدة إلنىلةاذ هقواعةد معينةة  مةن 
، معيةةة العامةةةة، الةةدورة ا مسةةةون الواثئةةق الرمسيةةةة للج يف التزاماهتةةا مبوجةةب العهةةةد“ ) 

 . ( 139 ، ص أع ه(  1156)احلارية  40 امللحق رقم
  (1720 ) Teboul, “Remarques sur les réserves …” (footnote 1571 

above), p. 707, footnote 52 إىل املؤلةةَّف التةةايل لسةةي ول    ، حيةةث تةةرد إحالةةة 
J.-D. Sicault, “Du caractère obligatoire des engagements unilatéraux en 

droit international public”, RGDIP, vol. 83 (1979), p. 663 ،  واملؤلىلةات
 .القانونية املستشهد هبا فيه 

ىلظةةةةةات علةةةةةى األح ةةةةةام اال ةةةةةتبعاد املبةةةةةدئ  للحةةةةةق يف لةةةةةوغ التح
 .(1721)التعاهدية ال  جتسد قواعد عرفية

إىل أنةةةه مةةن التةةةحيح أن الدولةةةة ولملقابةةل، تنبغةةة  اإلرةةارة  (19)
الةةةة  تتةةةةوغ حتىلظةةةةا  قةةةةد تةةةةود بةةةةذلك أن تعىلةةةة  نىلسةةةةها مةةةةن االلتةةةةزام 
للقاعدة ال  يتناوهلا الةتحىلظ، وعنةدما يتعلةق األمةر بقاعةدة قاعيةة 

، فةإن هةذا غةأ مسةموح بةه علةى لةدويلالقواعد العامةة للقةانون امن 
 متةةةرّ جيةةةوز أن يُسةةةمح ملعةةةرتض   ةةةيما وأنةةةه ال ال - (1722)اإلطةةة ق

أبن يباةةةل قاعةةةةدة كهةةةةذه. غةةةةأ أن األهةةةداف الةةةة  تتو اهةةةةا الدولةةةةة 
املتحىلظةةةة قةةةد ت ةةةون اتلىلةةةة  قةةةةد تقبةةةل مضةةةمون القاعةةةدة، ل نهةةةةا 

علق يت  يما فيما ترغب يف أن تتىلادى النتائج ال  ترتتب عليها، ال
قاةةةة، لةةةيس هنةةةاك ؛ وخبتةةةوص هةةةذه الن(1723)برلةةةد إنىلةةةاذ القاعةةةدة

ق  مةةةةةةا ق علةةةةةةى القواعةةةةةةد القاعيةةةةةةة املناةةةةةةق املابةةةةةةَّ مينةةةةةةا مةةةةةةن أن يابةةةةةةَّ
 يتعلق للقواعد العرفية ال  ه ، ب ل بساطة، قواعد ملزمة. فيما

أ رى لتىلاد   طرقا  غأ أنه تنبغ  م حظة أن لدى الدول  (20)
القواعةد د “ علةى قاعةدة قاعيةة مةن التعاهة  نتائج  إضىلاء الاةابا

علةةةى احل ةةةم    جيةةوز هلةةةا أن تتةةةوغ حتىلظةةا  الانون الةةةدويلالعامةةة للقةةة 
املوضةةوع  املعةةين، بةةل علةةى املةةواد  الثانويةةة“ الةة  حت ةةم الع قةةات 
التعاهديةةةة )الرلةةةد، تسةةةوية املنازعةةةات، التىلسةةةأ(، حةةةى لةةةو اقتضةةةى 

 .(1724)األمر قتر نااقه على ح م موضوع  حمدد
تضح هذا النوع من الىلتل من  ة ل اال ةتدالل الةذ  يو  (21)

األنشةةةةةةاة املسةةةةةةلحة يف اتبعتةةةةةةه حم مةةةةةةة العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة يف قضةةةةةةية 
( )مجهورية ال ونغو الدميقراطية 2002ال ونغو )طلب جديد   إقليم
  رواندا(ضد 
يتعلق بجة مجهورية ال ونغو الدميقراطيةة القائلةة أبن الةتحىلظ املعةين  وفيما 

مةةةةن االتىلاقيةةةةة الدوليةةةةة للقضةةةةاء علةةةةى مجيةةةةا أرةةةة ال التمييةةةةز  22 ةهعلةةةةى املةةةةاد
  لةيس لةه أثةةر قةانون ألن حظةر التمييةز العنتةر  يشةة ل 1965العنتةر  لعةام 

__________ 
رب  ثنةةةائ “ التحىلظ/القبةةةول مب  ( 1721)   ثابةةةة  ويتةةةدق هةةةذا لألحةةةرى إذا اعتةةةُ

  املعاهةةةةدة فيمةةةةا خيةةةةز الع قةةةةات بةةةةني الةةةةدولتني املعنيتةةةةني )انظةةةةر  اتىلةةةةاق يعةةةةّدل  
Coccia, “Reservations to multilateral treaties on human rights” (footnote 

196 above), pp. 30–31  ؛ وانظةةةر أيضةةةا  موقةةةف رويةةةرت املشةةةار إليةةةه يف الىلقةةةرة
(  16ر الىلقةرة ) ي ةون حمةل نظةر )انظة   أع ه(؛ غةأ أن هةذا التحليةل مي ةن أن  ( 15) 

 .أع ه( 
وتوجد، بابيعة احلةال، أمثلةة قليلةة علةى حتىلظةات ختةالف بوضةوح  ( 1722)  

 قاعدة من القواعد اآلمرة.  
 ( أع ه. 7انظر الىلقرة )  ( 1723)  
مةةةةة و  علةةةةةى  امل سةةةةةيك و يف هةةةةةذا التةةةةةدد، انظةةةةةر مةةةةةث   حتىلظةةةةةات   ( 1724)  

، فهةةةةةة  خُتضةةةةةةا تابيةةةةةةق  1979االتىلاقيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ملناهضةةةةةةة أ ةةةةةةذ الرهةةةةةةائن لعةةةةةةام  
)بشةةةةأن تسةةةةوية املنازعةةةةات وا تتةةةةاص احمل مةةةةة( لشةةةةروط إع نيهمةةةةا    16 املةةةةادة 

مةةةةن النظةةةةام األ ا ةةةة     36مةةةةن املةةةةادة    2اال تيةةةةاريني التةةةةادرين مبقتضةةةةى الىلقةةةةرة  
 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap حمل مة العدل الدولية  

XVIII.5 .  مسةةةةةتبعدة ا ةةةةةتبعادا   التحىلظةةةةةات غةةةةةأ    ولةةةةةيس مثةةةةةة رةةةةةك يف أن تلةةةةةك
 والتعليق عليه.  7-5-1-3مبدئيا ؛ انظر مشروع املبدأ التوجيه  
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قاعدة قاعية من القواعد العامةة للقةانون الةدويل، مةن جهةة، وألن حتىلظةا  كهةذا 
 يتعارض ما قاعدة من القواعد القاعية، من جهة أ رى،

 ىلإأرارت احمل مة 

املةةةربرات الةةة  دحضةةةت هبةةةا حجةةةة مماثلةةةة قةةةدمتها مجهوريةةةة ال ونغةةةو الدميقراطيةةةة 
خبتةةةةوص حتىلةةةةةظ روانةةةةةدا علةةةةةى املةةةةةادة التا ةةةةةعة مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة املتعلقةةةةةة لإللدة 

(  إن تعلةةةةةق منازعةةةةةة بعةةةةةدم ( 1725ه)أعةةةةة ه 69-64اجلماعيةةةةةة )انظةةةةةر الىلقةةةةةرات 
ي ىلةةة   ةةةندا   ال يلاالمتثةةةال لقاعةةةدة قاعيةةةة مةةةن القواعةةةد العامةةةة للقةةةانون الةةةدو 

إلثبات ا تتاص احمل مة للنظةر فيهةا، ولةيس هنةاك أ  قاعةدة قاعيةة تىلةرض 
علةةةةةى الةةةةةدول املوافقةةةةةة علةةةةةى اال تتةةةةةاص املةةةةةذكور لتسةةةةةوية املنازعةةةةةات املتتةةةةةلة 

 .(1726)لالتىلاقية املتعلقة للتمييز العنتر 

ومن الواضح يف هذه القضية أن احمل مة ارأتت أن الاابا القاع  
ينةةةةتقز مةةةةن لةةةةحة التحىلظةةةةات الةةةة   لعنتةةةةر  الز امييةةةة حلظةةةةر الت

تتعلةةةق للقاعةةةدة الةةة  حتظةةةره ذاهتةةةا، وإمنةةةا للنظةةةام القةةةانون الةةةذ   ال
 حي مه.

وبينمةةةةةا تةةةةةرى اللجنةةةةةة أن املبةةةةةةدأ الةةةةةذ  يةةةةةنز عليةةةةةه املبةةةةةةدأ  (22)
ينابةةةةةق علةةةةةى التحىلظةةةةةات علةةةةةى األح ةةةةةام  3-5-1-3التةةةةةوجيه  

تعترب أنه ينبغ  ه  ، ف(1727)التعاهدية ال  جتسد قواعد عرفية قاعية
علةةةةى الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة أن متتنةةةةا عةةةةن لةةةةوغ مثةةةةل هةةةةذه 
التحىلظات، وإن رأت ذلك ضةروراي ، فينبغة  عليهةا بةدال  مةن ذلةك 
 أن تتةةةةةوغ حتىلظةةةةةات علةةةةةى األح ةةةةةام املتعلقةةةةةة للنظةةةةةام التعاهةةةةةد 

 للقواعد املعنية.

جيةةةةوز  التحفظةةةةات  لةةةةى احكةةةةام تتعلةةةةق حبقةةةةوق ال 3-1-5-4
  ها أبي حال مر األحوالاالنتقاص من

ملنظاةة ةوليةة ان تصةوغ حتفظةاا  لةى حكةم  ال جيوز لدولة او 
جيةةوز االنتقةةاص منهةةا أبي حةةال مةةر  يف معاهةةدة يتعلةةق حبقةةوق ال

قةةةةةوق إ ا تةةةةةان الةةةةةتحفع املعةةةةة” يتوافةةةةةق مةةةةةع احل األحةةةةةوال، إال
تقيةةةيم  وااللتزامةةةات األساسةةةية النا ةةةة  ةةةر تلةةةك املعاهةةةدة. ويف

 ةةةى األ يةةةة الةةة  اولتهةةةا األطةةةراف للحقةةةوق  لةةةك التوافةةةق، ترا
 املعنية جبعلها غري قايلة لالنتقاص.

__________ 
(  3( و) 2خبتةةوص هةةذا اجلانةةب مةةةن ح ةةم احمل مةةة، انظةةر الىلقةةةرتني )  ( 1725)  

 . 7-5-1-3من التعليق على املبدأ التوجيه  
  (1726 )  nJurisdictio ,Congo the of Territory the on Activities Armed

and Admissibility, Judgment of 3 February 2006 (see footnote 1600 

above), p. 35, para. 78. 
 3-4-4خبتةةةةوص آاثر هةةةةذه التحىلظةةةةات، انظةةةةر املبةةةةدأ التةةةةوجيه   ( 1727)  

)انعةةةةدام األثةةةةر يف  ةةةةراين قاعةةةةدة قاعيةةةةة مةةةةن القواعةةةةد العامةةةةة للقةةةةانون الةةةةدويل 
 . )قاعدة آمرة((

 التعليق 
إن مسةةألة التحىلظةةات علةةةى األح ةةام املتعلقةةة لاللتزامةةةات  (1)

، وهةةة  (1728)لجيةةةوز االنتقةةةاص منهةةةا أب  حةةةال مةةةن األحةةةوا الةةة  ال
التزامةةةةةات تةةةةةرد يف معاهةةةةةدات حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان وكةةةةةذلك يف بعةةةةةز 

بمايةةةةةةة  أو (1729)لقةةةةةةة بقةةةةةةانون النزاعةةةةةةات املسةةةةةةلحةاالتىلاقيةةةةةةات املتع
، قةد تبةدو للوهلةة األوىل (1731)للع قات الدبلوما ةية أو (1730)البيئة

ربيهة جدا  مبسألة التحىلظات على األح ام التعاهديةة الة  جتسةد 
، بيةةةد أهنةةةا (1732)قاعيةةةة مةةةن القواعةةةد العامةةةة للقةةةانون الةةةدويلقواعةةةد 

ل بتةةةةةورة مسةةةةةتقلة. وكثةةةةةأ  تعلةةةةةل الةةةةةدول  ا  مةةةةةامسةةةةةألة مي ةةةةةن أن حتةةةةةُ
األح ةةام ا ةةتنادا  إىل احلظةةر اعرتاضةةها علةةى التحىلظةةات علةةى هةةذه 

 .(1733)التعاهد  الذ  مينا تعليق تابيقها أاي  كانت الظروف
__________ 

 .D. Prémont, C. Stenersen and I ىلهوم، انظر فيما يتعلق هبذا امل ( 1728)  

Oseredczuk (eds.), Droits intangibles et états d’exception, Brussels, 

Bruylant, 1996, p. 644; or Ludovic Hennebel, “Les droits intangibles”, 

in E. Bribosia and L. Hennebel (eds.), Classer les droits de l’homme, 

Brussels, Bruylant, 2004, pp. 195–218. 
املشةةةةرتكة بةةةةني    3مةةةةن املةةةةادة    1إن املبةةةةادئ املنتةةةةوص عليهةةةةا يف الىلقةةةةرة   ( 1729)  

غةةأ قابلةةة ل نتقةةاص    1949اتىلاقيةةات جنيةةف املتعلقةةة بمايةةة ضةةحااي احلةةرب لعةةام  
 . منها وال بد من احرتامها  يف كل زمان وم ان“ 

لقةةة بمايةةة البيئةةة تشةةتمل علةةى قواعةةد  لةةئن كانةةت معظةةم االتىلاقيةةات املتع  ( 1730)  
اتىلاقيةةة لزل بشةةأن الةةتح م يف  مةةن    11قابلةةة ل نتقةةاص منهةةا )انظةةر املةةادة    تُعتةةرب غةةأ 

حتظةر التحىلظةات   (، فإهنةا غالبةا  مةا نقل النىلاايت ا ارة والتخلز منهةا عةرب احلةدود 
 نون البحار. من اتىلاقية األمم املتحدة لقا   311من املادة    3كافة. انظر أيضا  الىلقرة 

. 1961 من اتىلاقية فيينا للع قةات الدبلوما ةية لعةام 45انظر املادة  ( 1731)  
 International Court of Justice, United States Diplomatic andانظر أيضا    

Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment 

of 24 May 1980, I.C.J. Reports 1980, p. 3, at p. 40, para. 86. 
( مةن التعليةق  22( إىل ) 13فيما يتعلق هبةذه املسةألة، انظةر الىلقةرات مةن )  ( 1732)  

 Riquelme Cortado, Las reservas a. انظةر أيضةا    5-1-3علةى املبةدأ التةوجيه   

los tratados … (footnote 150 above), pp. 147–159; or Pellet, “1969 Vienna 

Convention. Article 19: Formulation of reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), pp. 464–468, paras. 146–159  . 
ة  مةةن العهةد الةدويل ا ةاص لحلقةوق املدنيةة   4مةن املةادة    2انظةر الىلقةرة   ( 1733)  

مةةةن االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق    15املةةةادة  مةةةن    2الىلقةةةرة  ، و 1966  والسيا ةةةية لعةةةام 
املتعلةق إبلغةاء عقوبةة اإلعةدام،    6من الربوتوكةول رقةم   3اإلنسان )انظر أيضا  املادة 

  13مةةةن الربوتوكةةةول رقةةةم    2، واملةةةادة  7مةةةن الربوتوكةةةول رقةةةم    4املةةةادة  مةةةن    3الىلقةةةرة  و 
مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة    27، واملةةةةةادة  ( الظةةةةةروف املتعلةةةةةق إبلغةةةةةاء عقوبةةةةةة اإلعةةةةةدام يف مجيةةةةةا  

يتضةةةمن بنةةةودا  مةةةن هةةةذا القبيةةةل ال العهةةةد الةةةدويل   األمري يةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان. وال 
ا ةةةاص لحلقةةةوق االقتتةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة وال امليثةةةاق األفريقةةة  حلقةةةوق  

 see Ouguergouz, “L’absence de clauses de dérogationاإلنسةان والشةعوب   

dans certains traités relatifs aux droits de l’homme” (footnote 392 above), 

pp. 289– 336; in the same sense, see O. de Frouville, L’intangibilité des 

droits de l’homme en droit international. Régime conventionnel des droits 

de l’homme et droit des traités, Paris, Pedone, 2004, p. 302 . 
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جيةةةةةوز   ح ةةةةةام الةةةةة  ال تتعلةةةةةق األ  ومةةةةةن الواضةةةةةح أنةةةةةه بقةةةةةدر مةةةةةا  (2)
االنتقاص منها بقواعد آمرة، فإن املناق الذ  يسر  على هذه األ أة  

. بيةةد أنةه لةةيس هنةةاك للضةةرورة تاةةابق  ( 1734) األوىل أيضةةا    ينسةحب علةةى 
 . وترى اللجنة املعنية بقوق اإلنسان أنه  ( 1735) تم بني هذه وتلك 

جيوز   ام اليف حني أنه ليس هناك ترابط تلقائ  بني التحىلظات على أح 
تقييدها والتحىلظات ال  تتنا  ما موضوع العهد وهدفه، فإنه يقا على عاتق 

 .(1736)ثقيل لتربير مثل هذا التحىلظالدولة عبء 

وهةةةةذه النقاةةةةة األ ةةةةأة هةةةة  متةةةةادرة علةةةةى املالةةةةوب مدفوعةةةةة دون 
تستند إىل أ  مبدأ من مبادئ  رك بدوافا اال تنساب، ل نها ال

يف إطةار التاةوير التةدرجي    ن أن تنةدرو إالمي القانون الوضع  وال
إىل للقةةةةةةانون الةةةةةةدويل، ولةةةةةةيس تدوينةةةةةةه بةةةةةةدقيق العبةةةةةةارة. ولإلضةةةةةةافة 

 بق، يرتتب على ذلك املوقف من لب اال تدالل للضد أنه،  ما
ان، إذا كةةان حةةق مةةن احلقةةوق يف رأ  اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةة 

د اآلمةةرة، فإنةةه جيةةوز ينةةدرو يف فئةةة القواعةة  غةةأ القابلةةة ل نتقةةاص ال
 مبدئيا  أن ي ون موضوعا  لتحىلظ من التحىلظات.

مري ية حلقوق اإلنسةان، مةن وقد أعلنت حم مة البلدان األ (3)
القيود على بشأن  1983أيلول/ بتمرب    8ا، يف فتواها املؤر ة  جهته

 يل   ما عقوبة اإلعدام
اإلنسةةةةةةةةان  تسةةةةةةةةمح األمري يةةةةةةةةة حلقةةةةةةةةوق همةةةةةةةةن االتىلاقيةةةةةةةةة  27إن املةةةةةةةةادة  
يف أ  حالةةةةةة أ ةةةةةرى  ا اةةةةةر العةةةةةام أو األطةةةةةراف، يف وقةةةةةت احلةةةةةرب أو للةةةةةدول
أمنهةةةةا، أبن تعلةةةةق االلتزامةةةةات  وأ ةةةةتق هلا حةةةةاالت الاةةةةوارئ الةةةة  هتةةةةدد ا مةةةةن
أ ةةةةةةةذهتا علةةةةةةةى عاتقهةةةةةةةا مبقتضةةةةةةةى تتةةةةةةةديقها علةةةةةةةى االتىلاقيةةةةةةةة، رةةةةةةةرياة  الةةةةةةة 
إىل  أو اجلوهريةةةةةةةةة هةةةةةةةةذا إىل تعليةةةةةةةةق بعةةةةةةةةز احلقةةةةةةةةوق األ ا ةةةةةةةةية أو يةةةةةةةةؤد  أال

منهةةةةةةا، ومةةةةةةن هةةةةةةذه احلقةةةةةةوق احلةةةةةةق يف احليةةةةةةاة املضةةةةةةمون مبقتضةةةةةةى  االنتقةةةةةةاص
ليةق يبةدى بغةرض السةماح لدولةة بتعويرتتب على ذلك أن كةل حتىلةظ  .4 املادة

أ  حةةةق مةةةن احلقةةةوق األ ا ةةةية غةةةأ القابلةةةة ل نتقةةةاص جيةةةب أن يعتةةةرب حتىلظةةةا  
حتىلظةةةا  غةةةأ جةةةائز منافيةةةا  ملوضةةةوع االتىلاقيةةةة والغةةةرض منهةةةا، وأن يعتةةةرب للتةةةايل 

__________ 
للجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان   بعةةز    24انظةةر التعليةةق العةةام رقةةم   ( 1734)  

احلقةةةوق غةةةأ القابلةةةة للتقييةةةد ه...  ال مي ةةةن أب  حةةةال مةةةن األحةةةوال الةةةتحىلظ  
ومةةةن األمثلةةةة علةةةى ذلةةةك حظةةةر التعةةةذيب    -عليهةةةا ألهنةةةا مةةةن القواعةةةد القاعيةةةة  
للجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة، الةةةةةةةدورة    الواثئةةةةةةق الرمسيةةةةةةة واحلرمةةةةةةان مةةةةةةن احليةةةةةةاة تعسةةةةةةىليا “ ) 

 . ( 10أع ه(، الىلقرة   1156)احلارية  40ا مسون، امللحق رقم  
، تقريةةةر للجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان   29انظةةةر التعليةةةق العةةةام رقةةةم  ( 1735)  

الواثئةةةةةق الرمسيةةةةةة للجمعيةةةةةة العامةةةةةة، الةةةةةدورة اللجنةةةةةة املعنيةةةةةة بقةةةةةوق اإلنسةةةةةان، 
(، اجمللةةةةةةد األول، املرفةةةةةةةق A/56/40)  40الساد ةةةةةةة وا مسةةةةةةون، امللحةةةةةةةق رقةةةةةةم 

 Riquelme Cortado, Las reservas a los. انظةر أيضةا   11السةادس، الىلقةرة 

tratados … (footnote 150 above), pp. 153–155, or K. Teraya “Emerging 

hierarchy in international human rights and beyond: from the 

perspective of non-derogable rights”, European Journal of 

International Law, vol. 12, No. 5 (2001), pp. 917–947. 
الواثئةةةةق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة ، 24التعليةةةةق العةةةةام رقةةةةم  ( 1736)  

 . 10أع ه(، الىلقرة  1156)انظر احلارية  40ا مسون، امللحق رقم 

مبقتضةةةى االتىلاقيةةةة. وخيتلةةةف الوضةةةا إذا كةةةان الةةةتحىلظ يهةةةدف فقةةةط إىل تقييةةةد 
 نتقةةاص، دون جتريةد احلةق يف كليتةه مةن غرضةةه بعةز جوانةب حةق غةأ قابةل ل

ى فيمةا يتةو  كان التحىلظ الذ  تشةأ إليةه اللجنةة يف طلبهةا ال األ ا  . وملا
يتةةو ى ذلةةةك، فةةةإن  در كونةةةه اليبةةدو إن ةةةار احلةةق يف احليةةةاة يف حةةةد ذاتةةه، وبقةةة 

احمل مةةة تسةةتنتج أنةةه مي ةةن اعتبةةاره مبةةدئيا  حتىلظةةا  غةةأ منةةاف ملوضةةوع االتىلاقيةةة 
 .(1737)ض منهاوالغر 

ويف  ةياق جماهبةةة أ  احتمةةال لتةةوغ حتىلظةةات علةةى ح ةةم  (4)
جيةةوز االنتقةةاص منةةه، حةةاو الةةبعز أبنةةه عنةةدما ي ةةون أ  تعليةةق  ال

ى املعاهةةةدة،  ينبغةةة  لألحةةةرى ل لتزامةةةات املعنيةةةة مسةةةتبعدا  مبقتضةةة 
عةةةدم السةةةماح أبيةةةة حتىلظةةةات، تبقةةةى قائمةةةة علةةةى مةةةر الةةةزمن إىل أن 

فهةةةةةةةذه التحىلظةةةةةةةات ه... ، بةةةةةةةدون أ  تسةةةةةةةحبها الدولةةةةةةةة املعنيةةةةةةةة؛ 
. وهةةةةذه (1738)، منافيةةةةة ملوضةةةةوع وغةةةةرض تلةةةةك املعاهةةةةدات“ا ةةةةتثناء

مقنعةةةةةةة  إن منةةةةةةا االنتقةةةةةةاص مةةةةةةن ح ةةةةةةم ملةةةةةةزم، مةةةةةةن  احلجةةةةةةة غةةةةةةأ
كانت الدولة ملزمة بذلك احل م، مةن انحيةة   إذا وحتديد ما انحية،

حيتةةةاو إىل حةةةل هةةةو هةةةذه  . غةةةأ أن مةةةا(1739)أ ةةةرى، أمةةةران اتلىلةةةان
 نية.املش لة الثا

ويتعني للتايل اإلقةرار أبنةه إذا كانةت بعةز التحىلظةات علةى   (5)
جيةةوز االنتقةةاص منهةةا مسةةتبعدة قاعةةا ، ألهنةةا ت ةةون   األح ةةام الةة  ال 
ي ةةون كةةذلك   املعاهةةدة والغةةرض منهةةا، فةةإن األمةةر ال منافيةةة ملوضةةوع  

. فعدم جواز االنتقاص من حق حتميه  ( 1740) للضرورة يف كل األحوال 
__________ 

  (1737 )  8pinion of , Advisory ORestrictions to the Death Penalty

September 1983 (see footnote 197 above), para. 61. 
الةةذ     ترينداديةه أناونيةةو أوغسةتو كانسةادو  الةرأ  املسةتقل للقاضة   ( 1738)  

يف    1999كةةةانون الثان/ينةةةاير    22ُذيةةةل بةةةه قةةةرار حم مةةةة البلةةةدان األمري يةةةة املةةةؤر   
 Blake Case, Reparations (Art. 63(1) of the American    بليةكقضةية  

Convention on Human Rights), Series C, No. 48, para. 11   ؛ وانظةر أيضةا
د الةةةذ  أبدتةةةه    Riquelme Cortado, Las   ري  لميةةةه كةةةورتدوالتعليةةةق املؤيةةةّ 

reservas a los tratados … (footnote 150 above), p. 155  وعلةى نىلةس .
حتىلةةظ الةةوالايت املتحةةدة  نةةوال، انظةةر اعةةرتاض هولنةةدا الةةذ  أوضةةحت فيةةه أن  امل 

  1966مةةن العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية لعةةام    7علةةى املةةادة  
مةن    4 له ذات أثر االنتقاص العام من هةذه املةادة، يف حةني أنةه مبقتضةى املةادة  

اةةةةةةوارئ العامةةةةةةة“   العهةةةةةةد ال ُيسةةةةةةمح أب  انتقةةةةةةاص حةةةةةةى يف أثنةةةةةةاء حةةةةةةاالت ال 
Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.4. 

 24انظةةةةر م حظةةةةات اململ ةةةةة املتحةةةةدة علةةةةى التعليةةةةق العةةةةام رقةةةةم  ( 1739)  
للجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان   تقييةةد التةةزام متعاقةةد عليةةه رمسيةةا  واملمانعةةة يف 

الواثئةةةق الرمسيةةةة االضةةةا ع بةةةذلك االلتةةةزام يف املقةةةام األول أمةةةران اتلىلةةةان“ ) 
أعةة ه(،  1156)احلارةةية  40ا مسةةون، امللحةةق رقةةم للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة 

 (. 6، الىلقرة 144 ص 
نهائية بشأن التحىلظات على معاهدات حقةوق ورقة العمل الانظر  ( 1740)  

 1151)احلارةية  2004اإلنسان ال  أعةدهتا السةيدة فرانسةواز هامبسةون يف عةام 
 R. Higgins, “Human rights: some  ؛ وانظةةر أيضةةا  52أعةة ه(، الىلقةةرة 

questions of integrity”, Michigan Law Review, vol. 52 (1989), p. 15; 

McBride “Reservations and the capacity of States …” (footnote 1661 

above), pp. 163–164; Polakiewicz, Treaty-making in the Council of 
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ات حقةةوق اإلنسةةان يؤكةةد الاةةابا اجلةةوهر  هلةةذا  معاهةةدة مةةن معاهةةد 
املنظمةةات املتعاقةةدة، ويرتتةةب علةةى ذلةةك أن   نظةةر الةةدول أو   احلةةق يف 

بيقةةةه ي ةةةون للتأكيةةةد  أ  حتىلةةةظ يرمةةة  ب ةةةل بسةةةاطة إىل ا ةةةتبعاد تا 
ينةةةتج عةةةن   . غةةةأ أنةةةه ال ( 1741) منافيةةةا  ملوضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا 

د يف حةةد ذاتةةه عائقةةا   ذلةةك أن هةةذا الاةةابا غةةأ القابةةل ل نتقةةاص يُعةة 
دام   املعةةين، مةةا أمةةام لةةوغ حتىلةةظ علةةى احل ةةم الةةذ  يةةنز علةةى احلةةق  

 عين. جبوانب معينة حمدودة تتتل إبنىلاذ احلق امل  يتعلق إال  التحىلظ ال 
وقةةةةد عةةةةرّب عةةةةن هةةةةذا احلةةةةل املتةةةةوازن اعةةةةرتاض الةةةةدامنرك علةةةةى  (6)

مةةن العهةةد الةةةدويل  7و 6حتىلظةةات الةةوالايت املتحةةدة علةةةى املةةادتني 
  1966والسيا ية لعام  اص لحلقوق املدنيةا 
مةةةن العهةةةد، والةةة  مبقتضةةةاها    4مةةةن املةةةادة    2توجةةه الةةةدامنرك النظةةةر إىل الىلقةةةرة   
، مةةةةن  7و   6مةةةةن املةةةةواد األ ا ةةةةية، ومنهةةةةا املةةةةادتن  جيةةةةوز االنتقةةةةاص مةةةةن عةةةةدد   ال 

 جانب الدول األطراف، ولو يف حاالت الاوارئ العامة ال  تتهدد حياة األمة. 

( مةن جانةب الةوالايت املتحةدة بشةأن توقيةا 2منرك أن التحىلظ )الدا وترى 
عقوبةةةة اإلعةةةدام علةةةى اجلةةةرائم الةةة  يرت بهةةةا أرةةةخاص تقةةةل أعمةةةارهم عةةةن مثانيةةةة 

يشةةة  ن انتقالةةةا  عامةةةا  مةةةن  7( املتعلةةةق لملةةةادة 3وكةةةذا الةةةتحىلظ ) عشةةةر عامةةةا  
سةمح يُ  هةد المةن الع 4من املادة  2، يف حني أنه مبقتضى الىلقرة 7و 6املادتني 

 مبثل هذا االنتقاص.

حتميةةةةان حقةةةةني مةةةةن أهةةةةم احلقةةةةوق    7و   6كانةةةةت املةةةةادتن   وهلةةةةذا السةةةةبب، وملةةةةا  
األ ا ةةةية الةةة  نةةةز عليهةةةا العهةةةد، فةةةإن ح ومةةةة الةةةدامنرك تعتةةةرب التحىلظةةةني املعنيةةةني  

 . ( 1742) منافيني ملوضوع العهد والغرض منه، وتعرتض للتايل على هذين التحىلظني 

ت املتحةةدة بسةةبب كوهنةةا علةةى حتىلظةةات الةةوالاي ول تعةةرتض الةةدامنرك
ل نتقةةاص فقةةط، بةةل إهنةةا اعرتضةةت عليهةةا تتعلةةق بقةةوق غةةأ قابلةةة 

أيضةةةا  نظةةةرا  لتةةةيغتها الةةة  تىلةةةرغ أح امةةةا  أ ا ةةةية يف املعاهةةةدة مةةةن 
مضموهنا. وتنبغ  اإلرةارة أيضةا  إىل أن الةدول األطةراف، يف بعةز 

جيةوز  لةق أبح ةام التتوغ اعرتاضةا  علةى حتىلظةات تتع احلاالت، ال
 .(1743)االنتقاص منها

 
Europe (footnote 638 above), p. 113; or C. J. Redgwell, “Reservations 

to treaties and Human Rights Committee General Comment No. 24 

(52)”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 46 (1997), 

p. 402; contra: Lijnzaad, Reservations to UN Human Rights Treaties … 

(footnote 463 above), p. 91 . 
   ي ةةةون الةةةتحىلظ متنافيةةةا  مةةةا موضةةةوع  5-1-3املبةةةدأ التةةةوجيه   انظةةةر   ( 1741)  

 عنترا  أ ا يا  من عنالر املعاهدة ه... “. املعاهدة والغرض منها إذا مس  
  (1742 ) 4IV.(footnote 37 above), chap. … Treaties Multilateral  ؛

رهةا،  أملانيا وإيااليا وبلجي ا وفنلنةدا وهولنةدا، السةابق ذك انظر أيضا  اعرتاضات 
(، وإن كانةةت هةةذه االعرتاضةةةات  .ibidواعرتاضةةات الربتغةةال والسةةويد والنةةرويج ) 

ا  فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق لال ةةةةةةةتناد إىل الاةةةةةةةابا غةةةةةةةأ القابةةةةةةةل ل نتقةةةةةةةاص  أقةةةةةةةل وضةةةةةةةوح 
 .  7و  6 للمادتني 

انظةةةةر األمثلةةةةة العديةةةةدة الةةةة   ةةةةاقها رةةةةالس فيمةةةةا يتعلةةةةق للعهةةةةد  ( 1743)  
واالتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة  1966م الةةةةدويل ا ةةةةاص لحلقةةةةوق املدنيةةةةة والسيا ةةةةية لعةةةةا

ة احلةةةةةال، أن كةةةةةون ح ةةةةةم مةةةةةن وغةةةةةين عةةةةةن البيةةةةةان، بابيعةةةةة  (7)
يعةةين أن مجيةةا التحىلظةةات  األح ةةام قةةاب   مبةةدئيا  ل نتقةةاص منةةه ال

. ويسةر  علةى هةذه التحىلظةات أيضةا  (1744)ت ةون جةائزةاملتعلقة بةه 
معيةةةةار التوافةةةةق مةةةةا موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا. وعلةةةةى حنةةةةو 

يتعلةةةةةةق لحلقةةةةةةوق غةةةةةةأ القابلةةةةةةة  الحظةةةةةةه أ. دو فروفيةةةةةةل، فيمةةةةةةا امةةةةةة 
ص، يناو  تقييم مدى توافق التحىلظ ما موضةوع املعاهةدة ل نتقا

إذا كةةةان  الةةةتحىلظ يتةةةل إىل حةةةد  والغةةةرض منهةةةا علةةةى حتديةةةد مةةةا
إن ةار وجةةود حةةق مةن حقةةوق اإلنسةةان تعةرتف بةةه االتىلاقيةةة. ه...  

ا ه...  وهنةةةا جنةةةد املقتةةةود بعبةةةارة ’إن ةةةار وجةةةود‘ حةةةق ول ةةةن مةةةا
احلةةةق. فمةةةن اجلةةةائز  ةممار ةةة احلةةةق و جةةةوهرالتمييةةةز ال   ةةةي   بةةةني 

ينبغةةةة  أبةةةةدا  أن ميةةةةس هةةةةذا التقنةةةةني  تقنةةةةني ممار ةةةةة احلةةةةق، ل ةةةةن ال
 .(1745)مضمون احلق“

 ومثة م حظتان تىلرضان نىلسيهما  (8)
جتيةةز املعاهةةدة  أوال ، تعةةد التحىلظةةات علةةى األح ةةام الةة  ال - 

تضةةةةةا موضةةةةةا  دامةةةةةت ال نةةةةةة للتأكيةةةةةد، مةةةةةاأ  انتقةةةةةاص منهةةةةةا مم 
الةةةةذ  تةةةةنز عليةةةةه القاعةةةةدة التعاهديةةةةة؛  التسةةةةا ل املبةةةةدأ األ ا ةةةة 

هةةذه احلالةةة، تنابةةق متةةام االنابةةاق اإلررةةادات املنهجيةةة الةةواردة  ويف
 ؛(1746)1-5-1-3يف املبدأ التوجيه  

اثنيةةةةا ، جيةةةةب مةةةةا ذلةةةةك التتةةةةرف أبكةةةةرب قةةةةدر مةةةةن احلةةةةذر؛  - 
له لاغت اللجنة اجلملة األوىل من وذلك هو السبب الذ  من أج

يف لةةةةةيغة النىلةةةةة  ) ال جيةةةةةوز لدولةةةةةة  4-5-1-3املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  
إذا ه... “(،   ملنظمةةةةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةةةةة أن تتةةةةةةةةةةةوغ حتىلظةةةةةةةةةةةا  ه...  إال أو

فعلةةةت عةةةدة مةةةرات مةةةن قبةةةل عنةةةدما أرادت توجيةةةه النظةةةر إىل  كمةةةا
الاةةةابا اال ةةةتثنائ  الةةةذ  جيةةةب أن ي تسةةةيه  ةةةلوك معةةةني يف جمةةةال 

 .(1747)التحىلظات

هةةةذا وعةة وة علةةى ذلةةك، وضةةعت اللجنةةة املبةةدأ التةةوجيه   (9)
وهةةة  حريتةةةة علةةةى عةةةدم إعاةةةاء االنابةةةاع أبهنةةةا تسةةةتحدل معيةةةارا  
إضةةةافيا  لتقةةةدير جةةةواز التحىلظةةةات  إن تقةةةدير مةةةدى التوافةةةق املشةةةار 

 احلقةةةةوق  بيف اجلملةةةةة الثانيةةةةة ينتةةةةب علةةةةى ع قةةةةة الةةةةتحىلظ  إليةةةةه

 
 ,Schabas االتىلاقيةةةةةةةة األمري يةةةةةةةة حلقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان حلقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان و

“Reservations to human rights treaties …” (footnote 966 above), 

pp. 51–52, footnote 51 . 
  (1744 ) See Redgwell, “Reservations to treaties …” (footnote 1740 

above), p. 402 . 
  (1745 ) (footnote 1733 L’intangibilité des droits … De Frouville, 

above), p. 302. 
  حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها“.  ( 1746)  
 7-4-2)لوغ التحىلظات املتةأ ر( و 3-2انظر املبادئ التوجيهية  ( 1747)  

)أثةةةةةةر السةةةةةةحب اجلزئةةةةةة   11-5-2)لةةةةةةوغ اإلعةةةةةة انت التىلسةةةةةةأية املتةةةةةةأ ر( و
 4-1-3حتظرهةةةةا املعاهةةةةدة( و جةةةةواز التحىلظةةةةات الةةةة  ال) 3-1-3للةةةةتحىلظ( و

 )جواز التحىلظات احملدَّدة(.
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وينبغةة  هنةةا  -ه...  املعاهةةدة“  وااللتزامةات األ ا ةةية النامجةةة عةةن
تر أ ا   من عنالر املعاهدة“ يش ل ن  املساس بعنالتذكأ أب

 .(1748)واحدا  من معايأ عدم التوافق ما املوضوع والغرض
 التحفظات املتعلقة ابلقانون الداخل  3-1-5-5

منظاةةةة ةوليةةةة إىل  ال جيةةةوز  ةةةوغ حتفةةةع ترمةةة  يةةةه ةولةةةة او 
انون ألحكةةام معينةةة مةةر املعاهةةدة، تعةةدي  األثةةر القةة  اسةةتبعاة او

للاعاهةةةدة تكةةة ،  ةةةوانا ل ةةةالمة قوا ةةةد حمةةةدةة يف القةةةانون  او
قوا ةةةد حمةةةدةة لتلةةك املنظاةةةة تكةةةون  الةةداخل  لتلةةةك الدولةةة او

يف حةةةةدوة  ةةةةدم م ةةةةا   سةةةةاوية يف اتويةةةةخ  ةةةةوغ الةةةةتحفع، إال
 ذضاوشا العام. التحفع يعنصر اساس  مر  نا ر املعاهدة او

 التعليق 
ا الةةدول لتربيةةر لةةوغ تتةةذرع هبةة   ةةباب الةة  كثةةأا  مةةااأل مةةن (1)

قواعةةةد معينةةةة يف قانوهنةةةا التحىلظةةةات حرلةةةها علةةةى لةةةيانة  ةةة مة 
 .الدا ل 

ولةةةةةةةئن كانةةةةةةةت املشةةةةةةةاكل الةةةةةةة  يارحهةةةةةةةا هةةةةةةةذا النةةةةةةةوع مةةةةةةةن  (2)
التحىلظةةةةةةات تشةةةةةةبه تلةةةةةةك الةةةةةة  تنشةةةةةةأ عةةةةةةن التحىلظةةةةةةات الغامضةةةةةةة 

املشةة  ت.  جيةةب التمييةةز بةةني هةةذين النةةوعني مةةن فإنةةهالعامةةة،  أو
تتةةاغ متضةةمنة إرةةارة إىل  العامةةة كثةةأا  مةةا فالتحىلظةةات الغامضةةة أو

إىل أجةزاء منةه )مةن قبيةل الد ةتور  القانون الدا ل  بشة ل عةام أو
قانون األ رة( دون مزيد من التوضيح، األمر  القانون اجلنائ  أو أو

الةةةذ  حيةةةول دون تقةةةدير مةةةدى توافةةةق الةةةتحىلظ املعةةةين مةةةا موضةةةوع 
املبةةدأ التةةوجيه   السةةؤال الةةذ  يهةةدف الغةةرض منهةةا. أمةةااملعاهةةدة و 

إىل الةةةةةرد عليةةةةةه فهةةةةةو  ةةةةةؤال اتلةةةةةف  إن األمةةةةةر يتعلةةةةةق  3-1-5-5
فيةه ال ىلايةة(  للتسا ل عما إذا كان لوغ حتىلظ )واضح ودقيق مبةا
 .(1749)مي ن تربيره لعتبارات مستمدة من القانون الدا ل 

يراعةة   تيةةان جبةةواب  تةةرى اللجنةةة أن األمةةر يتالةةب هنةةا أيضةةا  اإل  (3)
ولةةةةيس مةةةةن املم ةةةةن للتأكيةةةةد اإلجابةةةةة للنىلةةةة     اال ت فةةةةات الدقيقةةةةة، 

القةةاطا حسةةبما يىلهةةم مةةن بعةةز االعرتاضةةات علةةى حتىلظةةات مةةن هةةذا  
النةةةوع. فعلةةةى  ةةةبيل املثةةةال، اعرتضةةةت عةةةدة دول علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ   

،  عةةابر للحةةدود األثةةر البيئةة  يف إطةةار  لةةاغته كنةةدا بشةةأن اتىلاقيةةة تقيةةيم  
جيعةةةةل االمتثةةةةال  ، ألن هةةةةذا الةةةةتحىلظ   1991رةةةةباط/فرباير    25 ةةةةة  املؤر 

ألح ةةةةةةةام االتىلاقيةةةةةةةة رهينةةةةةةةا  أبح ةةةةةةةام معينةةةةةةةة مةةةةةةةن القةةةةةةةانون الةةةةةةةدا ل   
. ولملثةةل، اعرتضةةت فنلنةةدا علةةى حتىلظةةات لةةاغتها عةةدة  ( 1750) ل نةةدا“ 

، حيةةةةةةث ا ةةةةةةتظهرت  1989دول علةةةةةةى اتىلاقيةةةةةةة حقةةةةةةوق الاىلةةةةةةل لعةةةةةةام  
__________ 

( )ب( مةةةن 14، ولأل ةةةز الىلقةةةرة )5-1-3انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 1748)  
 التعليق عليه.

( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  6( إىل )4انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 1749)  
3-1-5-2. 
والسةةةةويد وفرنسةةةةةا ول سةةةةةمربغ انظةةةةر اعرتاضةةةةةات إ ةةةةبانيا وأيرلنةةةةةدا  ( 1750)  

 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XXVII.4 والنرويج  

جيةةوز لاةةرف يف   مبقتضةةاه ال   املبةةدأ العةةام يف تىلسةةأ املعاهةةدات الةةذ     ب 
ملعاهةةدات أن حيةةتج أبح ةةام قانونةةه الةةدا ل  لتربيةةر ختلىلةةه  معاهةةدة مةةن ا 

 . ( 1751) عن أداء التزاماته التعاهدية“ 
وهةةذا األ ةةةاس ل عةةرتاض غةةةأ مقنةةا. فمةةةن التةةحيح أنةةةه،  (4)

جيةوز للاةرف  ، ال(1752)1969من اتىلاقية فيينةا لعةام  27وفقا  للمادة 
الةةةةةةةةةةدا ل  لتربيةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةدم تنىليةةةةةةةةةةذه  أن حيةةةةةةةةةةتج أبح ةةةةةةةةةةام قانونةةةةةةةةةةه 

. ل ةةن هةةذا يىلةةرتض أن املشةة لة قةةد ُحلةةت، أ  أن (1753)ملعاهةةدة“
األح ام املعنية ت ون واجبة التابيق على الدولة املتحىلظة؛ بيد أن 

 ةبقت م حظتةه عةن حةق، فةإن  هذا هو عني اإلر ال. ووفقةا  ملةا
ات املعاهةةدة تىلةةرض عليهةةا التزامةة  ألنتتةةوغ حتىلظةةا   الدولةةة كثةةأا  مةةا

، يف (1754)بو ةةعها أن تعدلةةه   الةةذ  لةةيستتنةةا  مةةا قانوهنةةا الةةدا ل
 57. وعةة وة علةى ذلةك، فةإن املةةادة (1755)املرحلةة األوىل علةى األقةل

__________ 
و ةةةةنغافورة وعمةةةةان اعرتاضةةةةات فنلنةةةةدا علةةةةى حتىلظةةةةات إندونيسةةةةيا  ( 1751)  

(. انظةةةةر أيضةةةةا ، علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال، ibid., chap. IV.11وقاةةةةر ومةةةةاليزاي ) 
نةةةدا وامل سةةةيك والنةةةرويج واليةةةوانن اعرتاضةةةات أيرلنةةةدا والةةةدامنرك والسةةةويد وفنل

علةةةةةى الةةةةةتحىلظ الثةةةةةان للةةةةةوالايت املتحةةةةةدة علةةةةةى اتىلاقيةةةةةة منةةةةةا جرميةةةةةة اإللدة 
(؛ ول طةةة ع علةةةى نةةةز هةةةذا ibid., chap. IV.1اجلماعيةةة واملعاقبةةةة عليهةةةا ) 
؛ 2-5-1-3( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ التةةةةوجيه  6) الةةةةتحىلظ، انظةةةةر الىلقةةةةرة 
 التعليق.   ( من ذلك4وانظر أيضا  الىلقرة ) 

وقةةةد ا ةةةتندت إليهةةةا مةةةث   ا ةةةتنادا  لةةةرحيا  إ ةةةتونيا وهولنةةةدا لتعزيةةةز  ( 1752)  
 (. .ibidاعرتاضهما على نىلس هذا التحىلظ الذ  أبدته الوالايت املتحدة ) 

علةةةةةى أنةةةةةه  ال جيةةةةوز لاةةةةةرف أن حيةةةةةتج أبح ةةةةةام  27تةةةةنز املةةةةةادة  ( 1753)  
قاعةةةةةةةدة قانونةةةةةةةه الةةةةةةةدا ل  لتربيةةةةةةةر عةةةةةةةدم تنىليةةةةةةةذه ملعاهةةةةةةةدة. وال ختةةةةةةةل هةةةةةةةذه ال

 التتةةةةةةةةديقات املعيبةةةةةةةة“(. وتتعلةةةةةةةةق القاعةةةةةةةةدة  ب“ )الةةةةةةةة  تتعلةةةةةةةق 46 لملةةةةةةةادة 
مةةةةةةن االتىلاقيةةةةةةة لملعاهةةةةةةدات السةةةةةةارية، ل ةةةةةةن  27املنتةةةةةةوص عليهةةةةةةا يف املةةةةةةادة 

تعةةةةديل األثةةةةر القةةةةانون للح ةةةةم  تحىلظ ب ةةةةم تعريىلةةةةه يرمةةةة  إىل ا ةةةتبعاد أوالةةة 
 املعين يف تابيقه على اجلهة لاحبة التحىلظ. 

  (1754 ) s, “Reservations to the Convention on the Rights of See Schaba

the Child” (footnote 1609 above), pp. 479–480; and Schabas, 

“Reservations to human rights treaties …” (footnote 966 above), p. 59 . 
قةةةد حيةةةدل أن حتةةةدد الدولةةةة املتحىلظةةةة الىلةةةرتة الزمنيةةةة الةةة  حتتةةةاو إليهةةةا   ( 1755)  
  6ءمةةة قانوهنةةا الةةدا ل  مةةا املعاهةةدة )كمةةا يف حتىلةةظ إ ةةتونيا علةةى تابيةةق املةةادة  ملوا 
مةن االتىلاقيةة األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان    5مةن املةادة    3حتىلظ ليتوانيا علةى الىلقةرة   أو 

دّ دا أبجةةةةةل يبلةةةةةن  ةةةةةنة واحةةةةةدة )  أن   أو   ((، /http://conventions.coe.intاللةةةةةذين حةةةةةُ
تعلةةةةةةن عةةةةةةن نيتهةةةةةةا القيةةةةةةام بةةةةةةذلك )كمةةةةةةا يف حتىلظةةةةةةات قةةةةةةربص ومةةةةةة و  عنةةةةةةد  

التمييةةةةز ضةةةةد املةةةةرأة لعةةةةام  انضةةةةمامهما إىل اتىلاقيةةةةة القضةةةةاء علةةةةى مجيةةةةا أرةةةة ال  
 Multilateral Treaties  انظةر    –، وقد أوفتا فعة   للتزاميهمةا هبةذا الشةأن  1979

… (footnote 37 above), chap. IV.8 إعةة ن إندونيسةةيا عنةةد  وانظةةر أيضةةا    ؛ 
اتىلاقيةةةة لزل بشةةةأن الةةةتح م يف نقةةةل النىلةةةاايت ا اةةةرة والةةةتخلز  انضةةةمامها إىل  

(.  ibid., chap. XXVII.3   1989آذار/مةةةارس    22 ةةةة  ، املؤر منهةةةا عةةةرب احلةةةدود 
كةةذلك حيتةةل أحيةةاان  أن ترتاجةةا دولةةةة عةةن حتىلةةظ لةةين دون اإلرةةارة إىل فةةةرتة  

أح ةةةام قانوهنةةةا الةةةوطين الةةة  أدت إىل  زمنيةةةة، وهةةةذا بعةةةد أن ت ةةةون قةةةد عةةةدلت  
إبةةداء الةةةتحىلظ )انظةةةر  ةةةحب أيرلنةةةدا وفرنسةةةا واململ ةةةة املتحةةةدة لعةةةدة حتىلظةةةات  

؛  ibid., chap. IV.8القضةاء علةى مجيةا أرة ال التمييةز ضةد املةرأة   علةى اتىلاقيةة  
  1998و   1996وانظةةةةةر أيضةةةةةا  إجةةةةةراءات السةةةةةحب اجلزئةةةةة  املت حقةةةةةة )يف أعةةةةةوام  

  6مةن املةادة    1امت هبا فنلنةدا بشةأن حتىلظهةا علةى الىلقةرة  ( ال  ق2001و  1999و 

http://conventions.coe.int/
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جتيةةةةز فحسةةةب للدولةةةةة  مةةةن االتىلاقيةةةةة األوروبيةةةة حلقةةةةوق اإلنسةةةان ال
الاةةةةرف أن تتةةةةوغ حتىلظةةةةا  يف حالةةةةة تعةةةةارض قانوهنةةةةا الةةةةدا ل  مةةةةا 

ل نهةةا تقتةةر هةةذا احلةةق علةةى حالةةة ح ةةم مةةن أح ةةام االتىلاقيةةة، و 
قةانون ه...   ةار  يف وه  احلالة ال  ي ون فيها  أ   أال واحدة،

. وفيمةةةةا عةةةةدا احلالةةةةة املتعلقةةةةة (1756)إقليمهةةةةا غةةةةأ ماةةةةابق للح ةةةةم“
لالتىلاقيةةة األوروبيةةة حلقةةوق اإلنسةةان، مثةةة حتىلظةةات متعلقةةة بتابيةةق 

اقةةةةةةا أ  تلةةةةةةق يف الو  تثةةةةةةأ أ  اعرتاضةةةةةةات ول القةةةةةةانون الةةةةةةدا ل  ال
ن هةةذا احل ةةم ذاتةةه يسةةتبعد لةةراحة . ولملقابةةل، فةةإ(1757)اعرتاضةةات

  التحىلظات ذات الاابا العام“.
واملهةم يف املسةألة هةو أن الدولةة الة  تتةوغ الةتحىلظ ينبغة   (5)
ل ةةة  تتهةةةرب، يف حقيقةةةة األمةةةر،  (1758)تتةةةذرع بقانوهنةةةا الةةةدا ل  أال

ة ترمةةة  ، يف حةةني أن املعاهةةةد(1759)مةةن قبةةةول أ  التةةزام دويل جديةةةد
 

ت بةةةه  السةةةحب ال امةةةل الةةةذ  قامةةة  مةةةن االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان أو 
  2011أاير/مةةةةةةةةةةةةةةةةةايو    10لةةةةةةةةةةةةةةةةربيا لتحىلظهةةةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةةةى االتىلاقيةةةةةةةةةةةةةةةةة ذاهتةةةةةةةةةةةةةةةةا يف  

 (http://conventions.coe.int/ وهةةةةةذه مم .))  ار ةةةةةات حممةةةةةودة وينبغةةةةة  تشةةةةةجيعها
مةةةن دليةةةل املمار ةةةة والتعليةةةق عليةةةه(، غةةةأ    3-5-2قاعةةةا  )انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه   

 التحىلظةةةات   ل أهنةةةا ال مي ةةةن أن ُتسةةةتخدم كحجةةةة للقةةةول بعةةةدم اجلةةةواز املبةةةدئ   
 املتعلقة للقانون الدا ل “. 

 . 2-1-3  ( من التعليق على املبدأ التوجيه8انظر الىلقرة )  ( 1756)  
انظر، على  بيل املثال، حتىلظ موزامبيق علةى االتىلاقيةة الدوليةة ملناهضةة   ( 1757)  

 … Multilateral Treaties   1979كةانون األول/ديسةمرب    17أ ةذ الرهةائن، املؤر ةة  

(footnote 37 above), chap. XVIII.5    ومثةة حتىلةظ مشةابه يتعلةق بتسةليم املةواطنني(
أ ةةرى، ومنهةةا علةةى  ةةبيل املثةةال االتىلاقيةةة    املةةوزامبيقيني أُبةةد  فيمةةا يتتةةل مبعاهةةدات 

(، وحتىلظةةةات غواتيمةةةةاال  ibid., chap. XVIII.11الدوليةةةة لقمةةةا متويةةةل اإلرهةةةاب   
ود الةةزواو  والىللبةني علةى اتىلاقيةةة الرضةا للةزواو واحلةةد األدىن لسةن الةزواو وتسةةجيل عقة 

وقيةةا(  ، وحتىلظةةات كولومبيةةا )الةة  ألةةدرهتا عنةةد الت ibid., chap. XVI.3   1962لعةام  
وحتىلظةةةات مجهوريةةةة إيةةةران اإل ةةة مية وهولنةةةدا )وإن كانةةةت غامضةةةة إىل حةةةد بعيةةةد(  
علةةةى اتىلاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة مل افحةةةة االجتةةةار غةةةأ املشةةةروع يف املخةةةدرات واملةةةؤثرات  

  15مةةن املةةادة    1. وكةةان الةةتحىلظ الىلرنسةة  علةةى الىلقةةرة  ibid., chap. VI.19العقليةةة   
إلنسةةةةةان موضةةةةةوعا  لنقةةةةةاش أكثةةةةةر تو ةةةةةعا   انظةةةةةر   مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق ا 

N. Questiaux, “La Convention européenne des droits de l’homme et l’article 

16 de la Constitution du 4 octobre 1958”, Revue des droits de 

l’homme/Human Rights Journal, vol. 3 (1970), pp. 651–663; A. Pellet, “La 

ratification par la France de la Convention européenne des droits de 

l’homme”, Revue de droit public et de la science politique en France et à 

l’étranger, vol. 90 (1974), pp. 1358–1365; or V. Coussirat-Coustère, “La 

réserve française à l’article 15 de la Convention européenne des droits de 

l’homme”, Journal du droit international, vol. 102 (1975), pp. 269–293 . 
 قواعةةةةد املنظمةةةةة“  هةةةةذا   ب أو، يف حالةةةةة املنظمةةةةة الدوليةةةةة، أال تتةةةةذرع   ( 1758)  

. كةذلك يةرد هةذا  1986 مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام   46و   27التعبأ مسةتخدم يف املةادتني  
مةةةةن مشةةةةاريا مةةةةواد جلنةةةةة    2رَّف( يف الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )ب( مةةةةن املةةةةادة  التعبةةةةأ )ويعةةةة 

ليةة الةة  اعتمةةدهتا اللجنةةة يف القةةراءة  القةانون الةةدويل املتعلقةةة مبسةةؤولية املنظمةةات الدو 
، اجمللةةد الثةةان  2011حوليةةة    ، مةةن هةةذا التقريةةر   88انظةةر الىلقةةرة  )   2011الثانيةةة يف عةةام  

قواعةةةد املنظمةةةة قةةد ال تثةةةأ مشةةة لة مماثلةةةة إذا  )اجلةةزء الثةةةان((. غةةةأ أن اإلرةةارة إىل  
 كان التحىلظ يقتتر يف اناباقه على الع قات بني املنظمة وأعضائها. 

 réserves    يسةةم  دو فروفيةةل التحىلظةةات الةة  هلةةا هةةذا األثةةر ( 1759)  

potestatives   )“حتىلظةات إراديةة ( “de Frouville, Lʼintangibilité des droits 

يتةةح القةةول  ألطةةراف فيهةةا. وإذا كةةان الار ةةة الةةدول اإىل تعةةديل مم
مةةةةةن اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا مي ةةةةةن تابيقهةةةةةا يف احلالةةةةةة حمةةةةةل  27أبن املةةةةةادة 

يغةرب عةن الةذهن أن القواعةد  ، فإنه ينبغ  مةا ذلةك أال(1760)النظر
وأن  (1761) جمرد وقةائا“ يف نظةر القةانون الةدويل ه  إال الوطنية ما

 يل تلك القواعد.ول إىل تعداته قد ي ون دفا الدغرض املعاهدة ذ
لت اللجنةةةةةةةة عبةةةةةةةارة   (6) قواعةةةةةةةد حمةةةةةةةددة يف القةةةةةةةانون    وقةةةةةةةد فضةةةةةةةّ

الةةةةدا ل “ علةةةةةى  أح ةةةةام القةةةةةانون الةةةةدا ل “ الةةةةة  رمبةةةةا دعةةةةةت إىل  
للقواعةةةةةةةد امل توبةةةةةةةة ذات الاةةةةةةةابا   يتعلةةةةةةةق إال  األمةةةةةةةر ال االعتقةةةةةةةاد أبن  
   املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  التنظيمةةةةة ، يف حةةةةةني أن   التشةةةةةريع  أو  الد ةةةةةتور  أو 

فةإن    ، الىلقهيةة. ولملثةل  ينابق أيضا  على القواعةد العرفيةة أو   3-1-5-5
عبةةةارة  قواعةةةد املنظمةةةة“ تشةةةمل علةةةى حةةةد  ةةةواء  املمار ةةةة املسةةةتقرة  
للمنظمة“ والت وك التأ يسية و املقةررات والقةرارات وغةأ ذلةك مةن  

 . ( 1762) مستندات املنظمة الدولية ال  تُعتمد وفقا  لتلك الت وك“ 
قةةةد يبةةةدو،  5-5-1-3املبةةةدأ التةةةوجيه  واللجنةةةة تةةةدرك أن  (7)

)و( من 19ألول وهلة، جمرد ت رار للمبدأ املنتوص عليه يف املادة 
. غةةأ أن وظيىلتةةه 1-3 اتىلةاقي  فيينةةا واملستنسةةخ يف املبةدأ التةةوجيه 

ختلةةةةو مةةةةن األويةةةةة  إهنةةةةا تتمثةةةةل يف إثبةةةةات أن الةةةةتحىلظ،   فةةةةا   ال
ون غةةأ لةةحيح ي ةة  ائعة إىل حةةد كبةةأ، ال اطئةةة ول ةةن رةة  لىل ةةرة

 
de lʼhomme … (footnote 1733 above), pp. 347–349  وعلى نىلس املنوال، يشةأ .

 ,Couléeكوليةةةةه إىل أن هةةةةذه التحىلظةةةةات تثةةةةأ الشةةةةك يف حقيقةةةةة التةةةةزام الدولةةةةة   

“A propos d’une controverse …” (footnote 1579 above), p. 503  وقةد أعربةت .
  1995يسةان/أبريل  ن   6اللجنة املعنية بقوق اإلنسةان، يف م حظاهتةا ا تاميةة املؤر ةة  

األويل للةةوالايت املتحةدة األمري يةةة عةةن تنىليةذها للعهةةد الةةدويل ا ةةاص    بشةأن التقريةةر 
، عةن  أ ةىلها ملةدى حتىلظةات الدولةة الاةرف  1966لحلقوق املدنية والسيا ةية لعةام  

وإع انهتةةةا وتىلاواهتةةةا املتعلقةةةة للعهةةةد. وهةةة  تةةةرى أن املقتةةةود هبةةةا، يف جمملهةةةا، هةةةو  
ل قةةانون الةةوالايت املتحةةدة. وتشةةعر  هةةو للىلعةة  الةةوالايت املتحةةدة مةةا كىلالةةة أن تقبةةل  

  6مةةةةن املةةةةادة    5اللجنةةةةة أيضةةةةا  بقلةةةةق  ةةةةاص إزاء التحىلظةةةةات املقدمةةةةة بشةةةةأن الىلقةةةةرة  
من العهد وترى أهنا ال تتىلق مةا هموضةوع  العهةد وهالغةرض منةه “    7وبشأن املادة  

)انظةةر احلارةةية    40حةةق رقةةم  الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة ا مسةةون، املل ) 
(. وانظةةةةةر التحلةةةةةي ت الةةةةة  قةةةةةدمها كةةةةةل مةةةةةن رةةةةةالس  279 أعةةةةة ه(، الىلقةةةةةرة   1156

 ,Schabas, “Invalid reservations …” (footnote 1610 above)وماكربايةةد   

pp. 277–325; and McBride, “Reservations and the capacity of States …” 

(footnote 1661 above), p. 172 . 
 أع ه. ( 4انظر الىلقرة )  ( 1760)  
  (1761 ) Judgment , Certain German interests in Polish Upper Silesia

No. 7 of 25 May 1926 (footnote 845 above), p. 19; see also Arbitration 

Commission for Yugoslavia, Opinion No. 1 of 29 November 1991, 

reproduced in RGDIP, vol. 96 (1992), p. 264 كيةد هلةذا املبةدأ يف  . ويةرد أت
مةةن املةواد املتعلقةةة مبسةؤولية الةةدول عةن األفعةةال غةأ املشةةروعة دوليةا  الةة     4املةادة  

حوليةةة    ، 2001اعتمةدهتا جلنةة القةةانون الةدويل يف دورهتةا الثالثةةة وا مسةني يف عةام  
فقةةة بقةةةرار  ، وهةةة  مر 53-49 ، اجمللةةد الثةةةان )اجلةةزء الثةةةان( والتتةةويب، ص 2001

 . 2001كانون األول/ديسمرب   12املؤر   83/ 56اجلمعية العامة 
مةةةن مشةةةاريا مةةةواد جلنةةةة القةةةانون  2الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )ب( مةةةن املةةةادة  ( 1762)  

الةةةدويل املتعلقةةةة مبسةةةؤولية املنظمةةةات الدوليةةةة الةةة  اعتمةةةدهتا اللجنةةةة يف القةةةراءة 
، اجمللةةةد 2011حوليةةةة  ،لتقريةةةرمةةةن هةةةذا ا 88)انظةةةر الىلقةةةرة  2011الثانيةةةة يف عةةةام 

 (.الثان )اجلزء الثان( 

http://conventions.coe.int/
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جملةةةرد أنةةةه يرمةةة  إىل احلىلةةةاظ علةةةى  ةةة مة قواعةةةد حمةةةددة مةةةن قواعةةةد 
أن التحىلظةةةةات الةةةة  علةةةةى أن ي ةةةةون مىلهومةةةةا   -القةةةانون الةةةةدا ل  

 -رةةةةأهنا رةةةةأن أ  حتىلةةةةظ  -تنشةةةةد هةةةةذا اهلةةةةدف جيةةةةب أن ت ةةةةون 
 متوافقة ما موضوع وغرض املعاهدة ال  تتعلق هبا.

املعاهةةدات الةة  تتضةةار العديةةد لةةى ظةةات  التحف 3-1-5-6
  مر احلقوق وااللتزامات املرتايطة

لتقيةةةيم مةةةدى توافةةةق الةةةتحفع مةةةع موضةةةوع وغةةةرأ معاهةةةدةن  
تتضةةةار العديةةةد مةةةر احلقةةةوق وااللتزامةةةات املرتايطةةةة، ينب ةةة  ان 
يؤخةةةذ يف احل ةةةبان هةةةذا الةةةرتايط، وتةةةذلك ا يةةةة احلكةةةم الةةةذي 

عاهةةدة، ومةةدى لعةةام للايتعلةةق يةةه الةةتحفع يف سةةياق املضةةاون ا
  ثري التحفع  لى املعاهدة.

 التعليق 
تاةةةةرح التحىلظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات املعقةةةةدة الةةةة  تشةةةةمل  (1)

جمموعةة مةن احلقةوق وااللتزامةات املرتاباةة مسةائل  الةة، ألنةه مةةن 
التعب للغاية حتديد مى ي ون هذا الرتابط، الذ  هو علةة وجةود 

 أبحد عنالره.ظ يتعلق املعاهدة، معرضا  للخار من جراء حتىل
ويف جمال حقوق اإلنسان ت ثر التحىلظات على هذا النوع  (2)

العهةةةةد الةةةةدويل ا ةةةةاص مةةةةن املعاهةةةةدات،  ةةةةواء العامليةةةةة منهةةةةا )مثةةةةل 
لحلقةةوق االقتتةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة والعهةةد الةةدويل ا ةةاص 

ة اإلقليمية )مثةل االتىلاقية  ( أو1966لعام  لحلقوق املدنية والسيا ية
االتىلاقيةةةة األمري يةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان  بيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان أواألورو 
، وت ةةةةةون (1763)امليثةةةةةاق األفريقةةةةة  حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان والشةةةةةعوب( أو

. (1764)املناقشات بشأن جواز تلك التحىلظات ه  األكثةر احتةداما  
ونظرا  إىل وفرة املمار ة املتعلقةة هبةا، كر ةت اللجنةة يف لدئ األمةر 

تحىلظةةات علةةى املعاهةةدات العامةةة حلقةةوق للمشةةروع مبةةدأ تةةوجيه  
. ول ةةن بعةةد إمعةةان النظةةر، بةةدا هلةةا أن املشةة لة ذاهتةةا (1765)اإلنسةةان

االتىلاقيةات  ماروحةة يف جمةاالت أ ةرى )مثةل معاهةدات السة م أو
العامةةة يف جمةةال محايةةة البيئةةة(  إن  تولةةية املشةةاكل الةة  تارحهةةا 

 كةةةةةةةةون هةةةةةةةةذهت مةةةةةةةةن يف   التحىلظةةةةةةةات علةةةةةةةةى هةةةةةةةةذه االتىلاقيةةةةةةةةات ال
، وإمنا يف أن هذه (1766)قيات هتدف إىل محاية حقوق اإلنساناالتىلا

__________ 
هةذه املعاهةدات ليسةت هة  املعاهةدات الوحيةدة الة  يشةملها هةذا  ( 1763)  

تشةةةةرين  20اتىلاقيةةةةة حقةةةةوق الاىلةةةةل، املؤر ةةةةة  املبةةةةدأ التةةةةوجيه ، فاتىلاقيةةةةة مثةةةةل
، ترمةة  أيضةةا  إىل محايةةة جمموعةةة متنوعةةة جةةدا  مةةن احلقةةوق. 1989الثةةان/نوفمرب 
  18ؤر ةةة اقيةةة القضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد املةةرأة، املانظةةر أيضةةا  اتىل

االتىلاقيةة الدوليةة حلمايةة حقةوق مجيةا العمةال  ، أو1979كانون األول/ديسمرب 
 .1990كانون األول/ديسمرب   18املهاجرين وأفراد أ رهم، املؤر ة 

  (1764 ) See Pellet and Müller, “Reservations to human rights 

treaties: not an absolute evil” (footnote 1619 above), pp. 533–535. 
)التحىلظةةةةةةةةات علةةةةةةةةى  12-1-3انظةةةةةةةةر مشةةةةةةةةروع املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   ( 1765)  

املعاهةةةدات العامةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان( الةةةذ  اعتمدتةةةه اللجنةةةة بتةةةىلة مؤقتةةةة يف 
 .(63 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص2007حولية )دورهتا التا عة وا مسني 

مشةةةةةاكل  يثمةةةةةا رأت اللجنةةةةةة أن معاهةةةةةدات حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان تاةةةةةرح  ح  ( 1766)  
 الةةةة يف جمةةةال التحىلظةةةات، أرةةةارت اللجنةةةةة إىل ذلةةةك يف التعليةةةق؛ فىليمةةةا يتعلةةةةق  

التحىلظات من رأهنا أن ختل للرتابط الذ  تؤكده هذه املعاهدات 
ارتةةةةبط  وتنظمةةةه فيمةةةا بةةةني اتلةةةف احلقةةةةوق الةةة  تتناوهلةةةا. وكثةةةأا  مةةةا

الاةةةةةةةةةابا املميةةةةةةةةةز هلةةةةةةةةةذه املشةةةةةةةةةاكل مبىلهةةةةةةةةةوم  املعاهةةةةةةةةةدات ال ليةةةةةةةةةة 
ذين أ ةةذوا هبةةذا الةةنهج يقةةرون  تةةَّاب الةة غةةأ أن ال؛ (1767)املرتاباةةة“

تقتتةةةةةةةر علةةةةةةةى معاهةةةةةةةدات حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان  أبن هةةةةةةةذه الىلئةةةةةةةة ال
ينبغ  ا روو عن أحد املبادئ ال  اتُبعةت  . وعليه، ال(1768)وحدها

 
(  9( و) 8لملبادئ التوجيهية املتعلقة جبواز التحىلظات، انظر بتةىلة  الةة الىلقةرتني ) 

العامةةةةة(،   )التحىلظةةةةات الغامضةةةةة أو   2-5-1-3مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ التةةةةوجيه   
  3-5-1-3علةةةةةةةى املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه     ( مةةةةةةةن التعليةةةةةةةق 20( و) 19( و) 17والىلقةةةةةةةرات ) 

(، والتعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه   التحىلظةةات علةةى ح ةةم يعةةرب عةةن قاعةةدة عرفيةةة) 
التحىلظةةةات علةةةى أح ةةةام تتعلةةةق بقةةةوق ال جيةةةوز االنتقةةةاص منهةةةا )   3-1-5-4

 (، يف مواضا متىلرقة. أب  حال من األحوال
أ جأالةةةةد فيتزمةةةةوريس، وهةةةةو مةةةةن روو هلةةةةذا املىلهةةةةوم، هةةةةذه  عةةةةّرف السةةةة  ( 1767)  

التةة وك ب وهنةةا  معاهةةدات متعةةددة األطةةراف تتضةةمن حقوقةةا  والتزامةةات ال تقةةوم  
علةةةى املعاملةةةة لملثةةةل بتةةةورة تبادليةةةة، ول نهةةةا إمةةةا )أ( مرتاباةةةة، أ  أن  رقةةةا  جةةةوهراي   

أداء ذلةةةك  ربر عةةدم  ألحةةد االلتزامةةات التعاهديةةةة مةةن جانةةةب طةةرف مةةةن األطةةراف يةةة 
جمةةةرد عةةةدم األداء يف إطةةةار   االلتةةةزام مةةةن جانةةةب األطةةةراف األ ةةةرى بتةةةورة عامةةةة، ال 

)ب( ذات طبيعةةة كليةةة، أ  أن قةةوة   ع قةةات هةةذه األطةةراف مةةا الاةةرف املخةةل؛ أو 
االلتةزام ت ةون قةوة ذاتيةة مالقةة وألةيلة للنسةبة ل ةل طةرف، وال تتوقةف علةةى األداء  

التقريةةةةر الثالةةةةث عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات،  أل ةةةةرى“ ) املقابةةةةل مةةةةن جانةةةةب األطةةةةراف ا 
 .( 28و   27 ، ص A/CN.4/115، اجمللد الثان، الوثيقة  1958حولية  
 تلةةةةةك املعاهةةةةةدات املتعةةةةةددة   يتعلةةةةةق ب  ةةةةةيما أن األمةةةةةر  وه ةةةةةذا، يةةةةةرى   ( 1768)  

األطراف ال  تعد احلقوق وااللتزامات املنتوص عليهةا فيهةا حقوقةا  والتزامةات كليةة،  
يتجةةةزأ ويتعةةني علةةةى كةةل طةةةرف الوفةةةاء هبةةا إزاء كةةةل طةةةرف   ل كةةة   ال مبعةةه أهنةةةا تشةة  

 Simma, “From bilateralism to community interest …” (footnote 99آ ةر“   

above), p. 351   اجملموعةةة الىلرعيةةة    . وحيةةدد ال اتةةب فئتةةني مةةن هةةذه املعاهةةدات
ة  لةةةةى معاملةةةة األوىل مةةةةن هةةةةذه املعاهةةةةدات، وهةةةة  املعاهةةةةدات ال ليةةةةة الةةةة  تناةةةةو  ع 

حقيقيةة لملثةةل معمةةول هبةةا فيمةةا بةةني األطةةراف، مثةةل املعاهةةدات الةة  حتظةةر التجةةارب  
انتشةةةار األ ةةةلحة النوويةةةة“ و املعاهةةةدات ال ليةةةة مةةةن النةةةوع الثةةةان، ومةةةن   النوويةةةة أو 

(. ويعةةةةّرف كوليةةةةه  ibid., pp. 351–352أمثلتهةةةةا معاهةةةةدات حقةةةةوق اإلنسةةةةان“ ) 
ترمةة  إىل الوفةةاء مبتةةا    ة غةةأ تبادليةةة ال  التزامةةات تعاهديةة االلتزامةةات ال ليةةة أبهنةةا  

 Coulée, “A propos d’une  متقابلةةةة، وإمنةةةا إىل محايةةةة متةةةلحة مشةةةرتكة“  

controverse …” (footnote 1579 above), p. 502    انظةر أيضةا .F. Capotorti, 

“Cours général de droit international public”, Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, vol. 248 (1994-IV), p. 157; J. 

Pauwelyn, “A typology of multilateral treaty obligations: are WTO 

obligations bilateral or collective in nature?”, European Journal of 

International Law, vol. 14, No. 5 (2003), pp. 907–951; or F. Coulée, Droit 

des traités et non- réciprocité: recherches sur l’obligation intégrale en droit 

international public, thesis, Université Paris 2, 1999  ويقةرتح بعةز ال تّةاب .
غرضةةةها يسةةةةتند إىل القةةةانون املةةةةدن، ويقةةةوم علةةةةى  حتلةةةي   ملوضةةةةوع املعاهةةةدة ال ليةةةةة و 

   ةةببه  يف املعاهةةدة التبادليةةة، ي ةةون التةةزام طةةرف مةةن األطةةراف    مىلهةةوم  السةةبب“  
التةزام طةرف آ ةر. ه...  أمةةا يف املعاهةدة ال ليةة، في ةون  ةةبب االلتةزام هةو السةةبب  

م  هةةو منتةةوص عليةةه. ه...  ولةةذا فةةإن تقيةةي  نىلسةةه جلميةةا األطةةراف  إنةةه حتديةةدا  مةةا 
هةا، يف حالةة املعاهةدات  إذا كان التحىلظ متنافيا  ما موضةوع املعاهةدة والغةرض من  ما 

املعاهةدة، احملةةدد     ةةبب يتعةارض مةا   إذا كةان الةةتحىلظ ال  ال ليةة، يتمثةل يف تقيةةيم مةا 
إذا كانةةت الدولةةة املتحىلظةةة قةةد التزمةةت حقةةا  لحةةرتام   بتةةورة موضةةوعية، وللتةةايل، مةةا 
معيةةةةةةار ’التوافةةةةةةق مةةةةةةا موضةةةةةةوع املعاهةةةةةةدة والغةةةةةةرض  املعاهةةةةةةدة. ه...  وعليةةةةةةه، فةةةةةةإن  

ملعاهةدة ال ليةة، مجيةا البنةود الة  تتعلةق مبوضةوع املعاهةدة والغةرض  حيمة ، يف ا  منها‘ 
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بتةةورة متسةةقة يف إعةةداد دليةةل املمار ةةة بتابيةةق قواعةةد اتلىلةةة علةةى 
ت هةةةذه ، حةةةى إن كانةةة (1769)التحىلظةةةات حسةةةب موضةةةوع املعاهةةةدة

التحىلظةةةةةةات علةةةةةةى املعاهةةةةةةدات العامةةةةةةة حلقةةةةةةوق  ر ةةةةةة يف جمةةةةةةالاملما
 ه  األوفر واألوضح. اإلنسان

يتعلةةةةةةق للعهةةةةةةد الةةةةةةدويل ا ةةةةةةاص لحلقةةةةةةوق املدنيةةةةةةة  وفيمةةةةةةا (3)
والسيا ية، أعلنت اللجنةة املعنيةة بقةوق اإلنسةان يف تعليقهةا العةام 

 أنه  24رقم 
يف    يا ةية، ي ةون ملدنيةة والس يف لك حيدَّد فيةه عةدد كبةأ جةدا  مةن احلقةوق ا  

يةؤّمن هحتقيةق    التىلاعةل بةني هةذه املةواد، مةا  كةل مةادة مةن املةواد العديةدة، بةل ويف 
إن موضةةةوع العهةةةد وهدفةةةه يتمةةةث ن يف إر ةةةاء معةةةايأ تتعلةةةق   أهةةةداف العهةةةد. إذ 

بقةةةوق اإلنسةةةان ملزمةةةة قةةةانوان  مةةةن  ةةة ل تعريةةةف حقةةةوق مدنيةةةة و يا ةةةية معينةةةة  
ان  للنسبة للدول الة  تتةدق عليهةا،  مللزمة قانو اللتزامات ا وإدراجها يف إطار من ا 

 . ( 1770) وتوفأ آلية فعالة لإلرراف على االمتثال ل لتزامات املتعهد هبا 

وإذا أُ ةةذ هةةذا املوقةةف حرفيةةا ، فةةإن مةةن رةةأنه أن يةةؤد  إىل اعتبةةار  
كةةةل حتىلةةةظ عةةةام يتعلةةةق أب  حةةةق مةةةن احلقةةةوق الةةة  حيميهةةةا العهةةةد 

. (1771)ا  غةأ لةحيحلسيا ية حتىلظق املدنية واالدويل ا اص لحلقو 

 
منهةةةةةةةا والةةةةةةة  تتضةةةةةةةةمن التزامةةةةةةةات أ ا ةةةةةةةية فيمةةةةةةةةا يتتةةةةةةةل لملوضةةةةةةةوع والغةةةةةةةةرض“   
de Frouville, L’intangibilité des droits de l’homme … (footnote 1733 above), 

pp. 287–288. 
 ةةةاص للتحىلظةةةات  حةةةى ال تةةةاب املةةةدافعون عةةةن االعةةةرتاف بنظةةةام ( 1769)  

هةةةذا االعةةةرتاف  ةةةيقوم علةةةةى  علةةةى معاهةةةدات حقةةةوق اإلنسةةةان يوضةةةةحون أن 
 تولية تتقامسها تلك املعاهدات ما معاهدات رةارعة أ ةرى. فعلةى  ةبيل 
املثال، يربز كوليه ف رة  عدم تقبلهةا للتبادليةة“، وهة  مسةة متيةز أيضةا   معظةم 

من التزامات القانون اإلنسان  وعددا  التعاهدية يف جمال محاية البيئة    االلتزامات
 ”… Coulée, “A propos d’une controverse ه...  ال  ه  التزامات كلية“ 

(footnote 1579 above), p. 502. 
 40الواثئق الرمسية للجمعيةة العامةة، الةدورة ا مسةون، امللحةق رقةم  ( 1770)  

ئيةةةةة بشةةةةأن . وانظةةةةر ورقةةةةة العمةةةةل النها7 ه(، الىلقةةةةرة أعةةةة  1156)انظةةةةر احلارةةةةية 
التحىلظةةةةات علةةةةى معاهةةةةدات حقةةةةوق اإلنسةةةةان الةةةة  أعةةةةدهتا السةةةةيدة فرانسةةةةواز 

؛ وانظر أيضا  تعليةق 50أع ه(، الىلقرة  1151)احلارية  2004هامبسون يف عام 
مةةةن العهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص لحلقةةةوق املدنيةةةة والسيا ةةةية   48مةةةولر علةةةى املةةةادة 

D. Müller: “Article 48”, in E. Decaux (ed.), Le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques. Commentaire article par article, 

Paris, Economica, 2011, pp. 802–803. 
اب إىل القةةةول لنعةةةدام التوافةةةق متامةةةا  بةةةني نظةةةام  ( 1771)   ذهةةةب بعةةةز ال تةةةّ

يةةةةة يؤيةةةةد هةةةةذه الر   التحىلظةةةةات وحقةةةةوق اإلنسةةةةان. انظةةةةر رأ  أمبةةةةأ الةةةةذ  ال
 ”… Imbert, “La question des réserves et les conventionsاملتشةددة  

(footnote 1495 above), p. 99 (also in English: “Reservations and human 

rights conventions” (footnote 1495 above), p. 28) or Les réserves aux 

traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 249). See also Coccia, 

“Reservations to multilateral treaties …” (footnote 196 above), p. 16, or 

R. P. Anand, “Reservations to multilateral conventions”, Indian 

Journal of International Law, vol. 1, No. 1 (1960), p. 88  وانظةر أيضةا .
للجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان  24عليةةق العةةام رقةةم قةُةدم مةةن رةةروح بشةةأن الت مةةا

تتةةن  غةأ أن هةذا املوقةةف لةيس هةةو موقةف الةدول األطةةراف الة  ل
تةةذهب  ، ول(1772)لنتظةةام اعرتاضةةات علةةى حتىلظةةات مةةن هةةذا النةةوع

، اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان نىلسةةةها إىل ذلةةةك احلةةةد يف موقىلهةةةا
 بيان موقىلها املبدئ يف الىلقرات ال  تلت بتىلتيل أكرب  عرضت   إذ

املعةةةايأ  الةةة  هتتةةةد  هبةةةا لضةةةمان توافةةةق التحىلظةةةات مةةةا  (1773)هةةةذا
يرتتةةةةب علةةةى ذلةةةةك أن الةةةتحىلظ العةةةةام  موضةةةوع العهةةةةد وغرضةةةه  ال

املتعلةةق بةةق مةةن احلقةةوق احملميةةة ي ةةون بابيعتةةه غةةأ جةةائز يف حةةد 
 ذاته.
، 1989لتىلاقيةةةة حقةةةوق الاىلةةةل لعةةةام يتعلةةةق  ولملثةةةل، فيمةةةا (4)

. (1774)ام املتعلقةةةةة للتبةةةةينظةةةةات عديةةةةدة بشةةةةأن األح ةةةة لةةةةيغت حتىل
الحةةةظ أحةةةد ال تةةةاب   مةةةن التةةةعب ا لةةةوص إىل أن هةةةذه  وكمةةةا

املسةةألة أ ا ةةية يف االتىلاقيةةة بدرجةةة جتعةةل تلةةك التحىلظةةات منافيةةة 
 .(1775)ملوضوع االتىلاقية والغرض منها“

و  فةةةةا  للمعاهةةةةدات الةةةة  تتعلةةةةق بةةةةق معةةةةنّي مةةةةن حقةةةةوق  (5)
التمييةةةةز  ضةةةةة التعةةةةذيب أوتىلاقيةةةةات املتعلقةةةةة مبناهاإلنسةةةةان، مثةةةةل اال

العنتةر ، فةةإن موضةةوع وغةةرض املعاهةةدات العامةةة حلقةةوق اإلنسةةان 
فهذه املعاهدات تتعلق مبجموعة وا ةعة مةن احلقةوق . (1776)معقدان

املختلىلةةةةة وتتميةةةةز للاةةةةابا الشةةةةمويل للحقةةةةوق الةةةة  يُقتةةةةد هبةةةةا أن 

 
 E. A. Baylis, “General comment 24: confrontingأع ه(    1156)احلارية  

the problem of reservations to human rights treaties”, Berkeley Journal 

of International Law, vol. 17 (1999), pp. 277–329; Redgwell, 

“Reservations to treaties …” (footnote 1740 above), pp. 390–412; R. 

Higgins, “Introduction”, in Gardner (ed.), Human Rights as General 

Norms … (footnote 1527 above), pp. xvii– xxix; or K. Korkelia, “New 

challenges to the regime of reservations under the International 

Covenant on Civil and Political Rights”, European Journal of 

International Law, vol. 13 (2002), pp. 437–477. 
)املتعلقةةةةة   13انظةةةر، علةةةةى  ةةةبيل املثةةةةال، حتىلةةةظ مالاةةةةة علةةةى املةةةةادة  ( 1772)  

 Multilateral Treatiesبشةروط طةرد األجانةب(، وهةو حتىلةظ ل يلةق أ  اعةرتاض ) 

… (footnote 37 above), chap. IV.4ىلقرة (. انظر أيضا  حتىلظ برلدوس على ال
حتىلةةةةةةةظ  (؛ أو.ibidحتىلةةةةةةةظ بليةةةةةةةز علةةةةةةةى نىلةةةةةةةس احل ةةةةةةةم ) ، أو14مةةةةةةةن املةةةةةةةادة  3

 (.ibid., chap. IV.11من اتىلاقية حقوق الاىلل ) 22موريشيوس على املادة 
الواثئةةةةق ) 24مةةةةن التعليةةةةق العةةةام رقةةةةم  10إىل  8انظةةةر الىلقةةةةرات مةةةن  ( 1773)  

 1156)احلارةةةية  40ة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة ا مسةةةون، امللحةةةق رقةةةم الرمسيةةة 
أع ه((؛ وتتعلق هةذه املعةايأ، فيمةا يتجةاوز معيةار توافةق الةتحىلظ مةا موضةوع 

غةةةةأ القابةةةةل ل نتقةةةةاص  القاعةةةة  أو العهةةةةد والغةةةةرض منةةةةه، للاةةةةابا العةةةةريف أو
 .4-5-1-3و 3-5-1-3للقواعد املعنية؛ انظر املبدأين التوجيهيني 

footnote … Treaties Multilateral)  37؛ انظةر  21و 20املةادتن  ( 1774)  

above), chap. IV.11. 
  (1775 ) Schabas, “Reservations to the Convention on the Rights of 

the Child” (footnote 1609 above), p. 480. 
  (1776 ) See also Pellet and Müller, “Reservations to human rights 

treaties: not an absolute evil” (footnote 1619 above), pp. 539–541. 
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ميةة أ ا ةية . وما ذلةك، مي ةن أن ت ةون بعةز احلقةوق احملحتميها
حةةةال أن ت ةةةون للح ةةةم قةةةد حيتةةةل علةةةى أ   هةةةا، أوأكثةةةر مةةةن غأ 

التعاهةةةةةةد  الةةةةةةذ  يةةةةةةنز عليهةةةةةةا م انةةةةةةة مركزيةةةةةةة يف البنيةةةةةةة العامةةةةةةة 
يتعلةةق لحلقةةةوق  . ولإلضةةافة إىل ذلةةك، وحةةةى فيمةةا(1777)للمعاهةةدة

معّينةةة مي ةةن ا ةةتبعاد أن ي ةةون حتىلةةظ يتعلةةق جبوانةةب  األ ا ةةية، ال
. وهبةذا ا تةوص، احلةق املعةين حتىلظةا  جةائزا  هلا لةلة إبنىلةاذ حمدودة 
حىلظةات علةى املعاهةدات املتعلقةة بقةوق والتزامةات مرتاباةة فإن الت

تاةةرح مشةةاكل رةةبيهة مبشةةاكل التحىلظةةات علةةى األح ةةام املتعلقةةة 
 .(1778)بقوق غأ قابلة ل نتقاص

إقامةةةةةة تةةةةةوازن دقيةةةةةق  6-5-1-3حيةةةةةاول املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  و  (6)
 ةةةة ل بةةةةني هةةةةذه االعتبةةةةارات املختلىلةةةةة، مةةةةن  (1779)بشةةةة ل  ةةةةاص

 اجلما بني ث ثة عنالر 

 ترابط احلقوق وااللتزامات؛ - 
أويةةةة احل ةةةم الةةةذ  يتعلةةةق بةةةه الةةةتحىلظ يف  ةةةياق املضةةةمون  - 

 العام للمعاهدة؛

 مدى أتثأ التحىلظ على املعاهدة. - 
وااللتزامةةةات يشةةةدد العنتةةةر األول، املتعلةةةق بةةةرتابط احلقةةةوق  (7)

ل ملوضوع املعاهدة ال  ميسها التحىلظ، على هدف اإلعمال الشام
رضةةةةةه مةةةةةن التزامةةةةةات تىل وغرضةةةةةها، ويرمةةةةة  إىل تىلةةةةةاد  تىل ةةةةةك مةةةةةا
يتةةةةيح إعماهلةةةةا بشةةةة ل  وتقايعهةةةةا إىل حةةةةزم مةةةةن االلتزامةةةةات الةةةة  ال
 فرد  منىلتل إعمال موضوع املعاهدة ك ل.

رامة مةةن  ةة ل  جيعةةل العنتةةر األول أقةةل لةة والعنتةةر الثةةان  (8)
بعةةةةةز احلقةةةةةوق الةةةةة  أبن  -طبقةةةةةا  للممار ةةةةةة السةةةةةائدة  -التسةةةةةليم  

وك ت تسةةة  مةةا ذلةةةك طابعةةا  أقةةةل أ ا ةةية مةةةن حتميهةةا هةةةذه التةة 
ولأل ةةةز طابعةةةا  أقةةةل أ ا ةةةية مةةةن احلقةةةوق غةةةأ القابلةةةة  -غأهةةةا 

ينبغةةة  تقييمهةةةا بابيعةةةة  املعةةةين.   إن أويةةةة احل ةةةم (1780)ل نتقةةةاص
__________ 

 أع ه.( 4انظر الىلقرة ) ( 1777)  
أعةة ه، وبشةة ل أ ةةز الىلقةةرات  4-5-1-3انظةةر املبةةدأ التةةوجيه   ( 1778)  

 ( من التعليق عليه.8( إىل )4من )
فيمةةةةةا خيةةةةةز أويةةةةةة هةةةةةذا التةةةةةوازن فيمةةةةةا يتتةةةةةل للتحىلظةةةةةات علةةةةةى  ( 1779)  

 Pellet and Müller, “Reservations to اإلنسةان، انظةر معاهةدات حقةوق 

human rights treaties: not an absolute evil” (footnote 1619 above), 

pp. 523–524. 
أعةةةةةة ه. وفيمةةةةةةا خيةةةةةةز الاةةةةةةابا    4-5-1-3انظةةةةةةر املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه    ( 1780)  

ق،  األ ا   حلق من احلقوق احملمية، وانا قا  من احل م الذ  يضةمن ذلةك احلة 
يةةةرى دو فروفيةةةةل أن فهةةةم ذلةةةةك بشةةة ل مةةةةزدوو أمةةةر مم ةةةةن   يتبةةةني مةةةةن درا ةةةةة  

لد أن تقدير عدم توافةق الةتحىلظ مةا موضةوع املعاهةدة  ممار ة الدول وهيئات الر 
والغرض منها يارح يف الواقا نوعني من االعتبارات  إن األمر يتعلق أوال  للاةابا  

وكونةةه حقةةا  ’أ ا ةةيا ‘ مةةن    ’األ ا ةة ‘ للحةةق، وذلةةك طةةابا مينةةا الةةتحىلظ عليةةه. 
ة  عدمةةه يةةرتبط بةةدوره بةةةبعز  تةةائز احلةةق املعةةةين.   إن هنةةاك مسةةألة ا ةةةتحال 

العام“ للمعاهدة، وهو تعبةأ مسةتمد مةن احلال بسب  املضمون 
 .(1781)5-1-3املبدأ التوجيه  

وأ ةةةةأا ، فةةةةإن عبةةةةارة  مةةةةدى أتثةةةةأ الةةةةتحىلظ“ علةةةةى احلةةةةق  (9)
احل ةةم الةةذ  لةةين بشةةأنه تشةةأ إىل أنةةه حةةى خبتةةوص احلقةةوق  أو

تسةتبعد محايةة  دامةت ال يبقى لوغ التحىلظات مم نا  مةااأل ا ية 
ا تغيةةةةأ النظةةةةام القةةةةانون لتلةةةةك ي ةةةةن غرضةةةةه ل احلقةةةةوق املعنيةةةةة ومةةةةا

 احلقوق على حنو فيه إفراط.
التحفظات  لى احكام يف املعاهدة تتعلةق يت ةوية  3-1-5-7

 ير د تنفيذ املعاهدة املناز ات او
ال يكةةةون الةةةتحفع  لةةةى حكةةةم مةةةر احكةةةام املعاهةةةدة يتعلةةةق  

ير د تنفيذ املعاهدة متنافياا، يف حد  اته،  يت وية املناز ات او
 م يكر هذا التحفع: موضوع املعاهدة وال رأ منها، مامع 
تعةةدي  األثةةر القةةانون حلكةةم مةةر  اسةةتبعاة اومةة  إىل ير   ا( 

 يد منه للحفاس  لى  لة وجوةها؛ او احكام املعاهدة ال

املنظاة الدولية   يرتتب  ليه اثر مؤةاه استبعاة الدولة او   ب(  
تنفيةةةذ املعاهةةةدة    لر ةةةد  املتحفظةةةة مةةةر آليةةةة لت ةةةوية املناز ةةةات او 

قبولةةه، إ ا تةةان    يتعلةةق حبكةةم مةةر احكةةام املعاهةةدة سةةبق هلةةا  فياةةا 
 ر املعاهدة. إ اال هذه اآللية يشك   ات ال رأ املتوخى م 

 التعليق 
أكةةةد فيتزمةةةةوريس أتكيةةةةدا  قاطعةةةا  يف تقريةةةةره األول عةةةةن قةةةةانون   ( 1) 

املعاهدات أنه  يُعد من غأ املقبول أن تضم معاهدة من املعاهدات  
 إطةةةار  تتقيةةةد للتةةةزام يتعلةةةق بتسةةةوية املنازعةةةات الةةة  تنشةةةأ يف  رافةةةا  ال أط 

. وهةةذا  ( 1782) هةةذه املعاهةةدة، إذا كةةان ذلةةك ملزمةةا  لألطةةراف األ ةةرى“ 
هةةةو واضةةةح مةةةن اجلةةةدل الةةةذ  رةةةهدته حقبةةةة   املوقةةةف، املسةةةتلهم كمةةةا 

احلةةةةرب البةةةةاردة بشةةةةأن التحىلظةةةةات علةةةةى اتىلاقيةةةةة منةةةةا جرميةةةةة اإللدة  
يهةةةةا، موقةةةةف مىلةةةةرط يف تشةةةةدده؛ وعةةةة وة علةةةةى  اجلماعيةةةةة واملعاقبةةةةة عل 

لعةةةدل الدوليةةةة الةةة  أقةةةرت بوضةةةوح، يف  ذلةةةك، فقةةةد نقضةةةته حم مةةةة ا 
ردا  علةى طلة  اإلرةارة بتةدابأ    1999حزيران/يونيةه    2أمريها املةؤر ني  

حتىلظيةةة اللةةذين قةةدمتهما يوغو ةة فيا ضةةد إ ةةبانيا والةةوالايت املتحةةدة  
لةةحة التحىلظةةات    ، ا ةةتعمال القةةوة رةةرعية   ب يف القضةةيتني املتعلقتةةني  

 
التنتةل متامةا  مةن واجةب احرتامةه، وهةذا اعتبةار يعةرب   ’إن ار‘ حق من احلقةوق أو 

 de Frouville, Lʼintangibilité des droits deعن ف رة عدم قابليته ل نتقاص“   

lʼhomme … (footnote 1733 above), p. 294 . 
)ب( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ  (14انظةةةةر بشةةةة ل  ةةةةاص الىلقةةةةرة ) ( 1781)  

 .5-1-3التوجيه  
، الىلقرة 127 ، ص.101/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1956حولية   ( 1782)  
الةةة  اقةةةرتح املقةةةرر  37مةةةن مشةةةروع املةةةادة  4؛ وكةةةان ذلةةةك هةةةو غةةةرض الىلقةةةرة 96

 (.115 ص ا اص اعتمادها )املرجا نىلسه،



 281 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

دة التا ةةةعة مةةةن اتىلاقيةةةة منةةةا  الةةة  لةةةاغتها هةةةاتن الةةةدولتان علةةةى املةةةا 
واملعاقبة عليهةا الة  ختوهلةا اال تتةاص للنظةر   جرمية اإللدة اجلماعية 

، يف حةةةني أن بعةةةز  ( 1783) يف مجيةةةا املنازعةةةات املتعلقةةةة هبةةةذه االتىلاقيةةةة 
من هذا القبيل منافية    األطراف كانت قد اعتربت أن التحىلظات ال  

 . ( 1784) ملوضوع االتىلاقية والغرض منها 
التةةةادر بشةةةأن طلةةةب لإلرةةةارة بتةةةدابأ حتىلظيةةةة يف  مرهةةا  ويف أ  (2)

،  ( 2002األنشةةاة املسةةلحة يف إقلةةةيم ال ونغةةو )طلةةب جديةةةد     قضةةية 
يتعلةةةةق بةةةتحىلظ روانةةةةدا علةةةةى نىلةةةةس   أقةةةرت احمل مةةةةة نىلةةةةس احلةةةل فيمةةةةا 

يتعلق جبوهر القانون،   التحىلظ ال احل م، حيث أوضحت أن  ذلك  
يبةةدو أنةةه خيةةالف   بةةل يتعلةةق ل تتةةاص احمل مةةة فقةةط“ و للتةةايل ال 

اتىلاقيةةةةةةة منةةةةةةا جرميةةةةةةة اإللدة اجلماعيةةةةةةة واملعاقبةةةةةةة  موضةةةةةةوع وغةةةةةةرض ه 
. وقةةةةد أكةةةةدت هةةةةذا املوقةةةةف يف ح مهةةةةا يف موضةةةةوع  ( 1785)  “ عليهةةةةا 

    ردا  علةةةى مجهوريةةةة ال ونغةةةو 2006رةةةباط/فرباير   3الةةةدعوى، املةةةؤر   
الدميقراطيةةةةة الةةةة  زعمةةةةت أن حتىلةةةةظ روانةةةةدا علةةةةى املةةةةادة التا ةةةةعة مةةةةن  

حتىلةةةةةظ  غةةةةةأ    اعيةةةةةة واملعاقبةةةةةة عليهةةةةةا ة اإللدة اجلم اتىلاقيةةةةةة منةةةةةا جرميةةةةة 
لةحيح“، وبعةد أن أعةادت احمل مةة أتكيةةد املوقةف الةذ  كانةت قةةد  

التحىلظةةات  بشةةأن    1951أاير/مةةايو    28اختذتةةه يف فتواهةةا التةةادرة يف  
والةةذ     ( 1786) ة اإللدة اجلماعيةةة واملعاقبةةة عليهةةا اتىلاقيةةة منةةا جرميةة علةةى  

ل ت ةةةن   اقيةةةة مسةةةموح هبةةةا مةةةا مىلةةةاده أن التحىلظةةةات علةةةى تلةةةك االتىل 
 ضوع االتىلاقية والغرض منها،  لتت احمل مة إىل أن  متنافية ما مو 

حتىلةةةةظ روانةةةةدا علةةةةى املةةةةادة التا ةةةةعة مةةةةن اتىلاقيةةةةة اإللدة اجلماعيةةةةة يتتةةةةل  
يةةةةؤثر علةةةةى االلتزامةةةةات املوضةةةةوعية املنبثقةةةةة عةةةةن هةةةةذه  ل تتةةةةاص احمل مةةةةة وال

 ةةياق ظةةروف هةةذه  ماعيةةة ذاهتةةا. ويفيتعلةةق أبعمةةال اإللدة اجل التىلاقيةةة فيمةةاا
مي ةةةةن للمح مةةةة أن تسةةةةتنتج أنةةةه ينبغةةةة  النظةةةر إىل حتىلةةةةظ روانةةةةدا  ال القضةةةية،

املةةةةذكور، وهةةةةو حتىلةةةةظ يهةةةةدف إىل ا ةةةةتبعاد و ةةةةيلة معينةةةةة مةةةةن و ةةةةائل تسةةةةوية 
علةةةةى أنةةةةه غةةةةأ تنىليةةةةذها،  تابيقهةةةةا أو املنازعةةةةات املتعلقةةةةة بتىلسةةةةأ االتىلاقيةةةةة أو

 .(1787)والغرض منهامتوافق ما موضوع االتىلاقية 
__________ 

  (1783 )  ,Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain)See the cases 

Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 

761, at p. 772, paras. 29–33, and (Yugoslavia v. United States of 

America), ibid., p. 916, at pp. 923–924, paras. 21–25. 
  (1784 ) 1(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties … See   

)انظةةةةةةر لأل ةةةةةةز االعرتاضةةةةةةات الواضةةةةةةحة التةةةةةةادرة هبةةةةةةذا الشةةةةةةأن عةةةةةةن الربازيةةةةةةل  
 وامل سيك وهولندا(. 

  (1785 ) Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Provisional Measures, Order of 10 July 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 219, 

at p. 246, para. 72 . 
  (1786 ) revention and Reservations to the Convention on the P

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above). 
  (1787 )  Jurisdiction ,Congo the of Territory the on esActiviti Armed

and Admissibility, Judgment of 3 February 2006 (see footnote 1600 

above), para. 67. 

الدولية حتىلظ رواندا علةى املةادة التا ةعة    حم مة العدل أنىلذت    ، ولذلك 
مةةةةةةن اتىلاقيةةةةةةة منةةةةةةا جرميةةةةةةة اإللدة اجلماعيةةةةةةة واملعاقبةةةةةةة عليهةةةةةةا، مؤكةةةةةةدة  
اجتهادهةةةةةةا السةةةةةةابق. وهةةةةةةذا اال ةةةةةةتنتاو هةةةةةةو ا ةةةةةةتنتاو يعةةةةةةززه أن هةةةةةةذه  

ار ةة  اعتيادية للغاية وأن االعرتاضات عليها مم التحىلظات تتاغ بتورة  
 . ( 1788) غأ مألوفة 

أن املسةةةةتقل املشةةةةرتك  غةةةةأ أن عةةةةدة قضةةةةاة اعتةةةةربوا يف رأيهةةةةم  (3)
مي ةةةةن أن ي ةةةةون نااقةةةةه  املبةةةةدأ الةةةةذ  طبقتةةةةه احمل مةةةةة يف قرارهةةةةا ال

مالقةا . وأكةةدوا أنةةه قةةد ت ةةون هنةاك حةةاالت مي ةةن أن يتضةةح فيهةةا 
املنازعةات منافيةة ملوضةوع املعاهةدة  أن التحىلظات على بنةود تسةوية

 .(1789)لة املعنيةمنها، ورأوا أن األمر كله يتوقف على احلا والغرض
ورأت اللجنةةةةة املعنيةةةةة بقةةةةوق اإلنسةةةةان، مةةةةن انحيتهةةةةا، أن  (4)

العهةةةةد الةةةةدويل ا ةةةةاص لحلقةةةةوق املدنيةةةةة التحىلظةةةةات علةةةةى أح ةةةةام 
املتعلقةةة بضةةماانت تابيقةةه، والةةواردة يف كةةل  1966والسيا ةةية لعةةام 

تيةةةار  امللحةةةق بةةةه، مي ةةةن أن الربوتوكةةةول اال  مةةةن العهةةةد نىلسةةةه ويف
 ت ون االىلة ملوضوع هذين الت ني وغرضهما 

  تةةةةوفر هةةةةذه الضةةةةماانت اإلطةةةةار الةةةة زم لتةةةةأمني احلقةةةةوق املنتةةةةوص عليهةةةةا يف  
العهةةد وللتةةايل فإهنةةا تتسةةم أبويةةة أ ا ةةية للنسةةبة ملوضةةوع العهةةد وهدفةةه. ه...   

أن ُيسةند إىل اللجنةة    أن العهد يتو ى، من أجل تعزيز بلةوغ أهدافةه احملةددة،  كما 
__________ 

  (1788 ) Las reservas a See, in this connection, Riquelme Cortado, 

los tratados … (footnote 150 above), pp. 192–202. See also Pellet, 

“1969 Vienna Convention. Article 19: Formulation of reservations”, in 

Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties 

… (footnote 30 above), pp. 452–454, paras. 199–122 والواقةةا أن .
عةةات اندرة؛ ومةةا ذلةةك، علةةى حتىلظةةات متعلقةةة ببنةةود تسةةوية املناز  االعرتاضةةات

إىل جانةةب االعرتاضةةات علةةى التحىلظةةات املتعلقةةة لملةةادة التا ةةعة مةةن اتىلاقيةةةة 
ر االعرتاضةةةات الةةة  لةةةاغتها منةةةا جرميةةةة اإللدة اجلماعيةةةة واملعاقبةةةة عليهةةةا، انظةةة 

، 1969مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  66عةةةةدة دول بشةةةةأن التحىلظةةةةات علةةةةى املةةةةادة 
دا ومتةةةر والةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة وبتةةةىلة  الةةةة اعرتاضةةةات أملانيةةةا وكنةةة 

ت أبن حتىلةةظ   يتنةةا  مةةا موضةةوع االتىلاقيةةة والغةةرض منهةةا   ةةورية)الةة  حاجةةّ
ات املتعلقة ببا ن املعاهدات وانقضةائها ويقوض مبدأ التسوية النزيهة للمنازع

كةةةان موضةةةوع مىلاوضةةةات ماولةةةة يف مةةةؤمتر فيينةةةا“   وتعليةةةق تابيقهةةةا، وهةةةو مةةةا
Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XXIII.1 واعرتاضات ،)

اليةةةالن ونيوزيلنةةةدا وهولنةةةدا ) األح ةةةام املتعلقةةةة بتسةةةوية املنازعةةةات، املنتةةةوص 
مةةن االتىلاقيةةة، تشةة ل عنتةةرا  هامةةا  يف االتىلاقيةةة وه...  ال  66ملةةادة عليهةةا يف ا

، واعةةةةرتاض ((.ibidمي ةةةةن فتةةةةلها عةةةةن القواعةةةةد املوضةةةةوعية الةةةة  تةةةةرتبط هبةةةةا“ )
اململ ةةةة املتحةةةدة ) تةةةرتبط هةةةذه األح ةةةام ارتباطةةةا  ال ينىلتةةةم أبح ةةةام البةةةاب 

ا ةةتند إليةةه مةةؤمتر ا ةةامس الةة  تتعلةةق هبةةا. وقةةد رةة ل إدراجهةةا األ ةةاس الةةذ  
فيينةةةا يف قبولةةةه لتلةةةك األجةةةزاء مةةةن البةةةاب ا ةةةامس الةةة  تشةةة ل تاةةةويرا  تةةةدرجييا  

)الةةةذ  يتبةةةه يف جةةةوهره نىلةةةس  ((، واعةةةرتاض السةةةويد.ibidللقةةةانون الةةةدويل“ )
 . ((.ibidاملوقف الذ  اختذته اململ ة املتحدة )

والقاض  الرأ  املستقل املشرتك للقاض  هيغينز والقاض  كوميانس  ( 1789)  
 2006رباط/فرباير   3العريب والقاض  أوادا والقاض   يما املرفق لحل م املؤر  

 Armed Activities on the  األنشةةاة املسةةلحة يف إقلةةيم ال ونغةةويف قضةةية 

Territory of the Congo (see footnote 1600 above), para. 21. 
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دور الرلةةةد. والتحىلظةةةات الةةة  ترمةةة  إىل التنتةةةل مةةةن هةةةذا العنتةةةر األ ا ةةة  يف  
ني التمتةا لحلقةوق، إمنةا تتنةا   هتتميم  العهد، وهو عنتر يستهدف ه...  أتمة 

جيةةةوز لدولةةةة أن حتةةةتىلظ بةةةق عةةةدم تقةةةدمي   ه...  مةةةا موضةةةوع العهةةةد وهدفةةةه. فةةة  
إن دور اللجنةة مبقتضةى العهةد،  ةواء   قةارير. إذ تقارير وعدم بةث اللجنةة هلةذه الت 

مبقتضةةى الربوتوكةةولني اال تيةةاريني، يسةةتتبا للضةةرورة تىلسةةأ   أو   40مبقتضةةى املةةادة  
وإر ةاء هاجتهةادات  يسةتند إليهةا. وللتةايل فةإن أ  حتىلةظ يةرفز   نتوص العهد 

ا تتةةاص اللجنةةة يف تىلسةةأ مقتضةةيات أ  أح ةةام يف العهةةد ي ةةون أيضةةا  منافيةةا   
 . ( 1790) وضوع هذا التك وهدفه مل 

يتعلةةةةق للربوتوكةةةةول اال تيةةةةار ، فتضةةةةيف اللجنةةةةة املعنيةةةةة  أمةةةةا فيمةةةةا
 يل   بقوق اإلنسان ما

ى العهةةةةد مةةةةن  ةةةة ل الربوتوكةةةةول اال تيةةةةار ، ال مي ةةةةن إبةةةةداء حتىلةةةةظ علةةةة  
هةةةةةذا الةةةةةتحىلظ ه ةةةةةةيعمل علةةةةةى  ضةةةةةمان عةةةةةةدم قيةةةةةام اللجنةةةةةة بىلحةةةةةةز  فمثةةةةةل
ار الربوتوكةةةةول اال تيةةةةةار  األول. امتثةةةةال الدولةةةةة لةةةةةذلك االلتةةةةزام يف إطةةةة  مةةةةدى
لنظر إىل أن موضوع وهدف الربوتوكول اال تيةار  األول يتمةث ن يف إتحةة ول

لزمةةةة للنسةةبة للدولةةةة مبقتضةةةى العهةةةد، فةةةإن أ  قيةةام اللجنةةةة بىلحةةةز احلقةةةوق امل
حتىلةةظ يةةراد بةةه ا ةةتبعاد ا تتةةاص اللجنةةة يف هةةذا الشةةأن ي ةةون منافيةةا  ملوضةةوع 

ي ةةةةةن منافيةةةةةا  للعهةةةةةد ذاتةةةةةه.   تيةةةةةار  األول حةةةةةى إذا لوهةةةةةدف الربوتوكةةةةةول اال
يبةةةدو أن الةةةتحىلظ الةةةذ  يةةةدرو ألول مةةةرة، يف إطةةةار الربوتوكةةةول اال تيةةةار   إذ

تقتةةده الدولةةة املعنيةةة بةةذلك هةةو  لتةةزام أ ا ةة  يةةدل علةةى أن مةةااألول، علةةى ا
يتعلةةق مبةةادة معينةةة مةةن مةةواد العهةةد يف حالةةة  منةةا اللجنةةة مةةن إبةةداء آرائهةةا فيمةةا

 . (1791)دية معينةفر 

وا تنادا  إىل هذا التعليةل، ارأتت اللجنةة املعنيةة بقةوق اإلنسةان يف 
ترينيةةةةةداد وتولغةةةةو الةةةةةذ  عةةةةدم لةةةةةحة حتىلةةةةظ  دي ِ ِكن      راول قضةةةةية 

يسةةةةةةتبعد ا تتةةةةةةاص تلةةةةةةك اللجنةةةةةةة للنظةةةةةةر يف الب غةةةةةةات املتعلقةةةةةةة 
 .(1792)مبحتجز حم وم عليه لإلعدام

__________ 
يةةةةةة العامةةةةةة، الةةةةةةدورة  الواثئةةةةةةق الرمسيةةةةةة للجمع ،  24التعليةةةةةق العةةةةةام رقةةةةةم   ( 1790)  

؛ وانظةر أيضةا   11، الىلقةرة  أعة ه(   1156احلارية  انظر )  40ا مسون، امللحق رقم 
معاهةةةدات حقةةةةوق اإلنسةةةةان الةةةة     ورقةةةة العمةةةةل النهائيةةةةة بشةةةأن التحىلظةةةةات علةةةةى 

 . 55الىلقرة أع ه(،   1151احلارية )   2004أعدهتا السيدة فرانسواز هامبسون يف عام  
الواثئةةةةق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة ، 24التعليةةةةق العةةةةام رقةةةةم  ( 1791)  

. ويف 13، الىلقةةةةةرة أعةةةةة ه(  1156احلارةةةةةية انظةةةةةر )  40ا مسةةةةون، امللحةةةةةق رقةةةةةم 
لجنةةةة أن التحىلظةةةات املتعلقةةةةة لإلجةةةراءات املالوبةةةةة يف الىلقةةةرة التاليةةةة  تةةةةرى ال

 وهدفه“.إطار الربوتوكول اال تيار  األول ال تتىلق ما موضوعه 
 ترينيةةةةةةةداد وتولغةةةةةةةةو ضةةةةةةةد راِول كن        دي، 845/1999الةةةةةةةب غ رقةةةةةةةم  ( 1792)  

. وكانت ترينيداد وتولغو قد بةررت حتىلظهةا 7-6الىلقرة  أع ه(، 730)احلارية 
ذ  مبوجبةةةةه ال جيةةةةةوز للةةةةةدول أن تسةةةةةتخدم الربوتوكةةةةةول أبهنةةةةا قبلةةةةةت  املبةةةةةدأ الةةةةة 

اال تيار  كو يلة إلبداء حتىلظات على العهةد الةدويل ا ةاص لحلقةوق املدنيةة 
والسيا ية نىلسه، غأ هأهنا  تؤكد على أن حتىلظها على الربوتوكةول اال تيةار  

هةا   حال من األحوال لاللتزامات ال  عقدهتا والتعهدات ال  أبرمتال خيل أب
 ,Multilateral Treaties … (footnote 37 above)مبقتضةى ذلةةك العهةةد“   

chap. IV.5  وقةةةد أاثر هةةةذا الةةةتحىلظ اعرتاضةةةات مةةةن جانةةةب  ةةةبا دول قبةةةل أن .
 .( .ibidتعمد ترينيداد وتولغو إىل نقز الربوتوكول كلية يف هناية األمر ) 

ان، يف قضةةةةية و لتةةةةت احمل مةةةةة األوروبيةةةةة حلقةةةةوق اإلنسةةةة  (5)
، بعةةةةد حتليةةةةل موضةةةةوع وغةةةةرض االتىلاقيةةةةة األوروبيةةةةة حلقةةةةوق لويزيةةةةدو

ن قبوهلةةةةةةا للبنةةةةةةود  جيةةةةةةوز هلةةةةةةا أن حتةةةةةةد مةةةةةة  الةةةةةةدول ال اإلنسةةةةةةان إىل أن  
يسةةتبعد يف واقةةا األمةةر أجةةزاء  مةةن قانوهنةةا ومةةن ممار ةةتها   اال تياريةةة مبةةا 

وأن كةةل  (1793)ا اضةةعة ’لواليتهةةا‘ مةةن ناةةاق مراقبةةة أجهةةزة االتىلاقيةةة“ 
ا تتالةةةها املوضةةةوع  يتنةةةا  مةةةةا  لةةةها امل ةةةان أوييةةةد ال تتاتق

 .(1794)طبيعة االتىلاقية
تناةو  عليةه مةن  ية، مبةاوهذه اجملموعة من السةوابق القضةائ (6)

 فروق دقيقة، أفضت بلجنة القانون الدويل إىل 
التةةةذكأ أبن لةةةوغ التحىلظةةةات علةةةى بنةةةود تعاهديةةةة تتعلةةةق  )أ( 

املعاهةةةةةدة لةةةةةةيس مسةةةةةةتبعدا  يف  برلةةةةةد تنىليةةةةةةذ بتسةةةةةوية املنازعةةةةةةات أو
ذاتةه؛ وذلةك هةو موضةةوع الىلقةرة اال ةته لية للمبةدأ التةةوجيه   حةد

 ؛3-1-5-7
الرلةةد املعةةين هةةو ذات   ل ت ةةن القواعةةد املعنيةةة أو  وذلةةك مةةا  )ب( 

 ؛موضوع التك التعاهد  حمل النظر 
املنظمةة الدوليةة  جيوز للدولةة أو اإلرارة ما ذلك إىل أنه ال )و( 

املوضةوعية السةابقة عةن طريةق لةوغ لتزاماهتا التعاهديةة أن حتد من ا
برلةةد تنىليةةذ  حتىلةةظ علةةى بنةةد تعاهةةد  يتعلةةق بتسةةوية املنازعةةات أو

 .املعاهدة عند قبوهلا هلذا البند
مةةةدعاة للىلتةةةل بةةةني هةةةذين النةةةوعني  وارأتت اللجنةةةة أنةةةه ال (7)

من البنود  إن التحىلظات ال  مي ن لةوغها بشةأن هةذين النةوعني 
، تثةةأ نىلةةس النةةوع (1795)تباينةةا  جزئيةةا  نةةود، وإن كةةان غرضةةها ممةةن الب

مةةةةةةن املشةةةةةةاكل، وتقسةةةةةةيم املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  إىل مبةةةةةةدأين تةةةةةةوجيهيني 
 منىلتلني كان من رأنه أن يىلض  إىل إيراد نىلس القواعد مرتني.

 جواز التحفظات تقييم 3-2
للجهةةةات التاليةةةة، تةةة  يف جمةةةةال اختصا ةةةه، ان تقةةةي م جةةةةواز   

 ةولية يشأن معاهدة ما:   منظاة  صوغها ةولة او التحفظات ال  ت 
__________ 

  (1793 )  (seeLoizidou v. Turkey , 1995March  23Judgment of 

footnote 304 above), Series A no. 310, p. 28, para. 77. 
  (1794 ) 79; see, in particular, paragraph 89–70, paras. Ibid.   انظةر أيضةا .

بشةةةةةةأن مقبوليةةةةةةة الالةةةةةةب رقةةةةةةم    2001متوز/يوليةةةةةةه   4الةةةةةةدائرة ال ةةةةةةربى املةةةةةةؤر    قةةةةةةرار 
 Ilie    ة  إالرة و وآ ةرون ضةد مولةدوفا واالحتةاد الرو  إيلة  يف قضةية    99/ 48787

Ilaşcu et al. v. Moldova and the Russian Federation (available from 

www.echr.coe.int/ECHR/FR/hudoc), p. 20 8ح م الدائرة ال ربى املؤر   و ، أ  
 Assanidze v. Georgia   أ ةانيدزيه ضةد جورجيةا يف قضةية    2004نيسةان/أبريل  

(Application no. 71503/01, Reports of Judgments and Decisions 2004-II), 

para. 140. 
جزئيةا  فقةةط، ألن تسةوية املنازعةةات )غةةأ اإللزاميةة( مي ةةن أن ت ةةون  ( 1795)  

وظةائف هيئةةة رلةد املعاهةةدة وتشة ل جةةزءا  مةن مهمتهةةا العامةة املتمثلةةة إحةدى 
 يف الرلد.

http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/hudoc


 283 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

 املنظاات املتعاقدة؛ الدول املتعاقدة او ا(  
 هيئات ت وية املناز ات؛  ب( 
 هيئات و د املعاهدات.  ج( 

 التعليق 
للىلةةةةةةةرع املتعلةةةةةةةق بتقيةةةةةةةيم جةةةةةةةواز    2-3ميهةةةةةةةد املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه    (1)

ن  وهةةةو ح ةةةم عةةةام غرضةةةه التةةةذكأ أب .  التحىلظةةةات مةةةن دليةةةل املمار ةةةة 
يسةةةةتبعد بعضةةةةها بعضةةةةا ،   متعةةةةددة لتقيةةةةيم هةةةةذا اجلةةةةواز، ال هنةةةاك طرائةةةةق  

تنشئ املعاهدة هيئة لرلةد   يف ذلك عندما  مبا   -يعزز بعضها بعضا    بل 
. والبيةةةان الةةوارد يف هةةةذا احل ةةم ينةةةاظر ذلةةك الةةةذ  يةةرد بشةةة ل  تنىليةةذها 

بشةةأن    1997 اال ةةتنتاجات األوليةةة للجنةة لعةةام مةن    6اتلةف يف الىلقةةرة  
فيهةةةةةا   ت املتعةةةةةددة األطةةةةةراف الشةةةةةارعة، مبةةةةةا ا ت علةةةةةى املعاهةةةةةد التحىلظةةةةةا 

. وبابيعةةةة احلةةةال، فةةةإن هةةةذه الارائةةةق  ( 1796) معاهةةةدات حقةةةوق اإلنسةةةان 
املابقةةةةةةة عمومةةةةةةا  يف جمةةةةةةال تقيةةةةةةيم جةةةةةةواز التحىلظةةةةةةات مي ةةةةةةن أن تعةةةةةةزَّز  

 يستعاض عنها بارائق تقييم معّينة تقرها املعاهدة ذاهتا.   أو 
ضةةةةمن دة مي ةةةةن أن تتوإن مةةةةن انفلةةةةة القةةةةول أن كةةةةل معاهةةةة  (2)

ح ما   الا  ينز على إجراءات معينة لتقييم جواز التحىلظ، إمةا 
هبيئةة ينةاط هبةا ا تتةاص هلةذه  بنسبة معينة من الدول األطةراف أو

الغايةةةة. ومةةةن البنةةةود األكثةةةر رةةةةهرة والةةة  حظيةةةت أبكةةةرب قةةةدر مةةةةن 
االتىلاقيةةةة  مةةةن  20مةةةن املةةةادة  2يف هةةةذا الشةةةأن الىلقةةةرة  (1797)الشةةةروح
   1965ل التمييز العنتر  لعام  لقضاء على مجيا أر ا الدولية ل 

ال يسةةةمح أب  حتىلةةةةظ ي ةةةون منافيةةةةا  ملوضةةةوع هةةةةذه االتىلاقيةةةة ومقتةةةةدها،   
يسمح أب  حتىلةظ ي ةون مةن رةأنه تعايةل عمةل أيةة هيئةة مةن اهليئةات  ال كما

يقةةل عةةن  ال اتعايليةا  إذا اعةةرتض عليةةه مة  ويعتةرب الةةتحىلظ منافيةةا  أواملنشةأة هبةةا. 
 .(1798)*االتىلاقيةدول األطراف يف هذه ثلث  ال

__________ 
علةةةى أن لةةة حية هيئةةةات الرلةةةد هةةةذه ال تسةةةتبعد    تشةةةدد اللجنةةةة   ( 1796)  

هو ال متةةةةس علةةةةى حنةةةةو آ ةةةةر بارائةةةةق الرقابةةةةة التقليديةةةةة الةةةة  أت ةةةةذ هبةةةةا األطةةةةراف  
 فيينةةةةةةةا  املتعاقةةةةةةةدة، مةةةةةةةن جهةةةةةةةة، وفقةةةةةةةا  لألح ةةةةةةةام املنتةةةةةةةوص عليهةةةةةةةا يف اتىلةةةةةةةاقي  

والةةوارد ذكرهةةا أعةة ه، وتلةةك الةة  أت ةةذ هبةةا عنةةد االقتضةةةاء    1986و   1969 لعةةام  
حوليةةة  ) “تابيةةق املعاهةدات  النةةزاع الةذ  قةةد ينشةأ بشةةأن تىلسةأ أو   أجهةزة تسةوية 

 (.109 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص 1997
  (1797 ) See, for example, A. Cassese, “A new reservations clause 

(Article 20 of the United Nations Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination)”, Recueil d’études de droit 

international en hommage à Paul Guggenheim (Geneva, Faculty of 

Law of the University of Geneva and Graduate Institute of International 

Studies, 1968), pp. 266–304; Redgwell, “The law of reservations …” 

(footnote 1590 above), pp. 13–14; or Riquelme Cortado, Las reservas a 

los tratados … (footnote 150 above), pp. 317–322 . 
مةةن اتىلاقيةةة التسةةهي ت اجلمركيةةة املتعلقةةة    20مةةن األمثلةةة األ ةةرى املةةادة   ( 1798)  

، فهذه املادة جتيةز التحىلظةات  الة  يقبلهةا  1954حزيران/يونيه   4للسياحة، املؤر ة  
الةةة  تتةةةدر بعةةةد   ( أو 1املةةةؤمتر أبغلبيةةةة أعضةةةائه وتةةةدر و يف الوثيقةةةة ا تاميةةةة“ )الىلقةةةرة  

وال رةةةك يف أن هةةةذا البنةةةد املتعلةةةق للتحىلظةةةات مسةةةتوحى  (3)
ت لةل للنجةاح والة  بةذلت بغةرض إدراو آليةة  احملاوالت ال  ل من

  (1799)لتقييم جواز التحىلظات لألغلبية يف اتىلاقية فيينا ذاهتا
ار كةةةةان اقرتاحةةةةان مةةةةن االقرتاحةةةةات األربعةةةةة املقدمةةةةة يف إطةةةة  - 

من جانب السأ هأش لوترل ت،   1953القانون املنشود، يف عام  
 ؛(1800)خُيضعان إنشاء التحىلظ ملوافقة ثلث  الدول املعنية

ل يقةةةةدم السةةةةأ جأالةةةةد فيتزمةةةةوريس أ  اقةةةةرتاح لةةةةريح هبةةةةذا  - 
؛ غةأ أنةه أكةد، يف (1801)عتقيد بتابيق لةارم ملبةدأ اإلمجةا  املعه، إذ

ماع  ملقبولية التحىلظات يعد النظةام منا بات عدة، أن التقييم اجل
 ؛(1802) املثايل“

يقةةرتح هةةو أيضةةا  آليةةة مةةن  رغةةم أن السةةأ وىلةةر  والةةدوك ل - 
، فةةإن عةةدة أعضةةاء (1803)1962 هةةذا القبيةةل يف تقريةةره األول يف عةةام

 ؛(1804)يف اللجنة انربوا للدفاع عنها

 
لةدول املتعاقةدة  ة ل  توقيا الوثيقة ا تامية إذا ل يُبد  أ  اعرتاض مةن جانةب ثلةث ا 

(،  3و   2فةةةرتة تسةةةعني يومةةةا  مةةةن تريةةةخ قيةةةام األمةةةني العةةةام بتعمةةةيم الةةةتحىلظ )الىلقةةةرتن  
مةن الربوتوكةول اإلضةايف التىلاقيةة التسةهي ت    14دة يف املةادة  واألح ام املشةاهبة الةوار 

السةةةياحية، ويف   اجلمركيةةةة املتعلقةةةة للسةةةياحة املتتةةةل ل ةةةتأاد واثئةةةق ومةةةواد الدعايةةةة 
مةةةةةن االتىلاقيةةةةةة اجلمركيةةةةةة املتعلقةةةةةة لال ةةةةةتأاد املؤقةةةةةت للمركبةةةةةات الاُرقيةةةةةة    39املةةةةةادة  

،  1961ات لعةةةام  الوحيةةةدة للمخةةةدر   مةةةن االتىلاقيةةةة   50مةةةن املةةةادة    3الىلقةةةرة   ا الةةة، أو 
، وهة  أح ةام خُتضةا  1971 مةن اتىلاقيةة املةؤثرات العقليةة لعةام   32من املادة    3والىلقرة  

 . مقبولية التحىلظ لعدم اعرتاض ثلث الدول املتعاقدة 
ل طةةة ع علةةةى مةةةوجز للمناقشةةةات الةةة  جةةةرت يف اللجنةةةة و ةةة ل  ( 1799)  

  ة، انظةةةةةرعلةةةةةق هبةةةةةذه املسةةةةةألمةةةةؤمتر األمةةةةةم املتحةةةةةدة لقةةةةةانون املعاهةةةةةدات فيمةةةةا يت
Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), 

pp. 314–315 . 
التقرير األول عن قةانون   ، 9مشروع املادة  البدي ن ألف ولء بشأن  ( 1800)  

، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 1953حوليةةةة )املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده ت. لوترل ةةةت 
A/CN.4/63البةةةةدي ن جةةةةيم ودال فينياةةةةان مهمةةةةة تقيةةةةيم . أمةةةةا (92و 91 ، ص

مقبوليةةةةة التحىلظةةةةات، علةةةةى التةةةةوايل، بلجنةةةةة تنشةةةةئها الةةةةدول األطةةةةراف وبةةةةدائرة 
(؛ انظةةةةر 92 لإلجةةةراءات املةةةةوجزة مبح مةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة )املرجةةةا نىلسةةةةه، ص

أيضةةةا  االقرتاحةةةات املقدمةةةة أثنةةةاء وضةةةا عهةةةد حقةةةوق اإلنسةةةان واملستنسةةةخة يف 
، اجمللةةةد الثةةةان، 1954حوليةةةة )انظةةةر ده ت. لوترل ةةةت ثةةةان الةةةذ  أعةةة التقريةةةر ال
 . ( 132 يليها، يف ص وما 123 ص ،  Corr.1هو  A/CN.4/87الوثيقة 

التقريةةةر األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده و. غ. فيتزمةةةوريس،   ( 1801)  
 . يليها  وما   118 ، ص A/CN.4/101، اجمللد الثان، الوثيقة  1956 حولية 
  (1802 ) in particular, Fitzmaurice, “Reservations to multilateral See, 

conventions” (footnote 1579 above), pp. 23–26 . 
 . .1Addو .144/4A/CN، اجمللد الثان، الوثيقة 1962حولية  ( 1803)  
، اجمللةد األول، اجللسةة  1962حوليةة  انظر، بتىلة  الةة  السةيد بريغةز،   ( 1804)  

، الىلقةرتن  1962 أاير/مةايو   28،  652، واجللسةة  28الىلقةرة  ،  1962أاير/مايو    25،  651
؛ والسةةةةيد  43، الىلقةةةةرة  1962 أاير/مةةةايو   30،  654؛ والسةةةيد غةةةةروس، اجللسةةةةة  74و   73

 ؛  83، الىلقةرة  651؛ ولملقابةل  السةيد روزيةن، اجللسةة  56، الىلقةرة  654لرُتش، اجللسة  
 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 
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أثنةةةةةةاء مةةةةةةؤمتر األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة لقةةةةةةانون املعاهةةةةةةدات، رفةةةةةةز  - 
، (1805)مجهوريةةةةة كةةةةوراي والىللبةةةةني واليةةةةالنقدمتةةةةه ملعةةةةه هبةةةةذا ا تعةةةةديل
حظةةةةة  بةةةةةه مةةةةةن  رغةةةةةم مةةةةةا (1806)هةةةةةذا الةةةةةرفز أبغلبيةةةةةة كبةةةةةأة وجةةةةةاء
؛ وأبةةةةةةةةةدى ا بةةةةةةةةةأ اال تشةةةةةةةةةار ، (1807)وفةةةةةةةةةود لةةةةةةةةةدى عةةةةةةةةةدة أتييةةةةةةةةةد

 
 (اتبع )  (  1804احلاشية  ) 

،  25و   24، الىلقةةةةةةةةةةةةرتن  1962أاير/مةةةةةةةةةةةةايو    29،  653تةةةةةةةةةةةةون ني، اجللسةةةةةةةةةةةةة  والسةةةةةةةةةةةةيد  
؛  47، الىلقةرة  653س د  أريشةاغا، اجللسةة  ي ؛ والسيد  يمين 31، الىلقرة  654 واجللسة 

. واقةرتح السةأ وىلةر  والةدوك مشةاريا بديلةة  34، الىلقةرة  654والسيد أمادو، اجللسةة  
فإهنةةةا    ، اللجنةةةة هلةةةا رفةةةز    (، ورغةةةم 16، الىلقةةةرة  654جتسةةةد هةةةذه اآلراء )انظةةةر اجللسةةةة  

،  197 اجمللةةةةةد الثةةةةةان، ص   ، 1962حوليةةةةةة  )   18وردت يف التعليةةةةةق علةةةةةى مشةةةةةروع املةةةةةادة  
لجنةةة  اللةةذين اعتمةةدهتما ال   17و   16(( ويف التعليةةق علةةى مشةةروع  املةةادتني  11الىلقةةرة ) 
((. انظةةةةر أيضةةةةا   11، الىلقةةةةرة ) 205 ، اجمللةةةةد الثةةةةان، ص 1966حوليةةةةة  )   1966يف عةةةةام  

، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة  1965حوليةةةةةةةةة  للسةةةةةةةأ وىلةةةةةةةةر  والةةةةةةةدوك،    التقريةةةةةةةر الرابةةةةةةةةا 
A/CN.4/177   وAdd.1-2 3، الىلقرة  49 ، ص . 

يةةةةةنز علةةةةةى أنةةةةةه إذا كانةةةةةةت    16مةةةةةن املةةةةةةادة    2كةةةةةان تعةةةةةديل الىلقةةةةةرة   ( 1805)  
اعرتاضةةةات  قةةةد أبةةةديت ه...  مةةةن جانةةةب أغلبيةةةة الةةةدول املتعاقةةةدة عنةةةد تريةةةخ  

املوافقةةةة   القبةةةول أو  التتةةةديق أو  يةةةا أو انتةةةرام فةةةرتة االثةةةين عشةةةر رةةةهرا ، فةةةإن التوق 
االنضةةةةةةةةةةةةمام املقةةةةةةةةةةةةةرون هبةةةةةةةةةةةةذا الةةةةةةةةةةةةةتحىلظ ال ي ةةةةةةةةةةةةون لةةةةةةةةةةةةةه أثةةةةةةةةةةةةر قةةةةةةةةةةةةةانون“    أو 

A/CONF.39/C.1/L.133/Rev.1 in Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (see footnote 54 above), p. 133, para. 177 (i) (a)  .
( يةةنز علةةى أجةةل  يبلةةن ث ثةةة  A/CONF.39/C.1/L.133وكةةان التعةةديل األلةةل  ) 

 Officialاملةةؤمتر    أرةةهر بةةدال  مةةن اثةةين عشةةر رةةهرا . انظةةر أيضةةا  بيةةان اليةةالن يف 

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), Committee of the 

Whole, 21st meeting, 10 April 1968, p. 110, para. 29, and 24th meeting, 

16 April 1968, p. 131, paras. 62–63   ؛ وتعةديل آ ةر مشةابه قدمتةه أ ةرتاليا
A/CONF.39/C.1/L.166, Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 136, para. 179 (v) (f)    ،
. وأرةةارت اململ ةةة املتحةةدة، دون أن  see ibid., para. 181 ةةحبته فيمةةا بعةةد   

تضةمن   حاجةة إىل وضةا آليةة مةا   تقدم اقرتاحا  رمسيا ، إىل أنه  من الواضةح أن مثةة 
عةةن   هيئةة  ارجيةةة أو   التابيةق املوضةةوع  للمعيةار همعيةةار التوافةةق ، إمةا عةةن طريةةق 

طريق نظام مجاع  للتعامل ما التحىلظات ال  يعترب عةدد كبةأ مةن الةدول املعنيةة  
 Official Records of theأهنةةا تتنةةا  مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا“   

United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session … 

(A/CONF.39/11) (see footnote 35 above), Committee of the Whole, 21st 

meeting, p. 114, para. 76 . 
  وفةةدا  عةةن التتةةةويت   25لةةوت  وامتنةةاع    14لةةوت  مقابةةل    48أبغلبيةةة   ( 1806)  

Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), p. 136, para. 182 (c) . 
  (1807 ) Official Records of the United Nations Conference on See 

the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 

above) وارأتى ممثل السويد الذ  كان يؤيد مبدئيا  ف رة إنشةاء آليةة للمراقبةة .
 ,.ibidحماولةةةة للتولةةةل إىل حةةةل للمشةةة لة“   أن االقةةرتاح اليةةةالن  لةةةيس إال

Committee of the Whole, 22nd meeting, 11 April 1968, p. 117, 

para. 32 .ت املتحةدة انظر أيضةا  التحىلظةات الة  أعربةت عنهةا كةل مةن الةوالاي
 United States of America (24th meeting, 16 Aprilو ويسةرا   األمري يةة

عةةةةة يف ، ممان(1809)، وكةةةةذا وفةةةةود أ ةةةةرى(1808)والةةةةدوك  وىلةةةةر  السةةةةأ
 األ ذ آبلية مراقبة مجاعية من هذا القبيل.

بنةةود، رغةةم أهنةةا قةةد تبةةدو تسةةليم أبن هةةذه الغةةأ أنةةه جيةةب ال (4)
ت ةون عةن حةل   ، هة  يف مجيةا األحةوال أبعةد مةا(1810)جذابة ف راي  

تشةةةةةجا الةةةةةدول  مةةةةةن الناحيةةةةةة العمليةةةةةة، الكافةةةةةة املشةةةةةاكل  إهنةةةةةا، 
وتةةةرتك  (1811)ذرمي ةةةن توقعةةةه منهةةةا مةةةن حةةة  األطةةةراف علةةةى التةةةزام مةةةا
 أ ئلة مهمة دون جواب 

املتاحةةةةة أمةةةةام الةةةةدول  هةةةةل تسةةةةتبعد هةةةةذه البنةةةةود اإلم انيةةةةة - 
مةةةن  5و 4ر اعرتاضةةةات تابيقةةةا  ألح ةةةام الىلقةةةرتني األطةةةراف إللةةةدا

مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةاا نظةةةةرا  للمرونةةةةة ال بةةةةأة للغايةةةةة املتاحةةةةة  20املةةةةادة 
حمالةةةة؛  للةةةدول يف هةةةذا الشةةةأن، يىلةةةرض اجلةةةواب للسةةةلب نىلسةةةه ال
لةةةيغت وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، فةةةإن الةةةدول املعرتضةةةة علةةةى حتىلظةةةات 

االتىلاقيةة الدوليةة للقضةاء علةى مجيةا أرة ال من  20ادة مبقتضى امل
رغةةةةم أن  (1812)رتاضةةةةاهتامتسةةةة ت لع 1965لعةةةةام  التمييةةةةز العنتةةةةر 

يلق أتييدا  من جانب ثلث  الدول األطراف، وهو الشةرط  موقىلها ل
 ال زم للتقرير  املوضوع “ للتنايف مبقتضى ذلك احل م.

 
1968, p. 130, para. 49) and Switzerland (25th meeting, 16 April 1968, 

p. 133, para. 9). 
وفةةةةةود أ ةةةةةرى )انظةةةةةر خبتةةةةةوص التعةةةةةديل الةةةةةذ  اقرتحتةةةةةه اليةةةةةالن و  ( 1808)  

 اال تشار  أن  االقرتاحات ال  من هذا أع ه(، ارأتى ا بأ  1805 احلارية
القبيةةةل، رغةةةم أهنةةةا تبةةةدو مغريةةةة، مةةةن رةةةأهنا أن تةةةرجح كىلةةةة التةةةرامة وقةةةد جتعةةةل 
التولةل إىل اتىلةاق عةام بشةأن التحىلظةات أمةرا  أكثةر لةعوبة. وعلةى أيةة حةةال، 

مةةةا  نظةةةراي  ألن الةةدول ال حتةةةرص علةةةى نظامةةةا  مةةةن هةةذا القبيةةةل قةةةد يظةةل نظا فةةإن 
 Official Records of the United Nationsحىلظةات“  الت االعةرتاض علةى

Conference on the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) 

(see footnote 35 above), Committee of the Whole, 24th meeting, 16 

April 1968, p. 126, para. 9 . 
) st 21, ibid.Thailand  تيلند واألرجنتني وتشي و لوفاكيا وإثيوبيا  ( 1809)  

meeting, 10 April 1968, p. 111, para. 47), Argentina (24th meeting, 16 

April 1968, p. 130, para. 45), Czechoslovakia (24th meeting, p. 132, 

para. 68) and Ethiopia (25th meeting, 16 April 1968, p. 134, para. 17) . 
يف مةةدى  ةة مة األ ةةس الةة   التشةة يكن ومةةا ذلةةك، مةةن املم ةة  ( 1810)  

يسةتند إليهةا النظةام اجلمةةاع ، مبةا أن هةدف الةتحىلظ ذاتةةه هةو  إثبةات موقةةف 
الدولةةةةة الةةةة  تعتةةةةرب نقاةةةةة مةةةةن النقةةةةاط ل تتحقةةةةق بشةةةةأهنا أغلبيةةةةة الثلثةةةةني نقاةةةةة 

س د  أريشةاغا، اجللسةة ي، السيد  يمينة ، اجمللد األول1962حولية أ ا ية“ )
(. انظةةةةةةر أيضةةةةةةا  االنتقةةةةةةادات 37، الىلقةةةةةةرة 164 ، ص1962أاير/مةةةةةةايو  30، 654

 ”… Cassese, “A new reservations clause احلةادة الة  وجههةا كا يسة  

(footnote 1797 above), passim and, in particular, pp. 301–304 . 
خبتةةةةةةوص  ةةةةةةلبية الةةةةةةدول يف هةةةةةةذا اجملةةةةةةال، انظةةةةةةر تعليقةةةةةةات ا بةةةةةةأ   ( 1811)  

  1808ألمةةةةةم املتحةةةةةدة لقةةةةةانون املعاهةةةةةدات )احلارةةةةةية  اال تشةةةةةار  أثنةةةةةاء مةةةةةؤمتر ا 
 Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxأعةة ه(؛ وانظةةر أيضةةا    

(footnote 25 above), pp. 146–147, or Riquelme Cortado, Las reservas a 

los tratados … (footnote 150 above), pp. 316–321 . 
  (1812 ) 2(footnote 37 above), chap. IV.eaties … Multilateral TrSee  . 
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أثنةةت  20املةةادة  ومةةن جهةةة أ ةةرى، فةةإن اآلليةةة الةة  أنشةةأهتا - 
جلنةةة القضةةاء علةةى التمييةةز العنتةةر  املنشةةأة مبوجةةب االتىلاقيةةة عةةن 

ياةةةةةرح تسةةةةةا ال   ، ممةةةةةا(1813)ف بشةةةةةأن جةةةةةواز التحىلظةةةةةاتاختةةةةةاذ موقةةةةة 
إذا   إذا كان هذا التوجه انبعا  من تقدير امل ءمةة أو مةا خبتوص ما

كةان مةن املتعةني علةةى هيئةات الرلةد أن متتنةةا عةن اختةاذ موقةةف يف 
رة ء يف حقيقةة األمةر  جةود آليةات حمةددة للتقيةيم. والحالة عةدم و 

 إىل تضةةةةةةةافاآلليةةةةةةةات يلزمهةةةةةةا بةةةةةةةذلك  مبجةةةةةةةرد اإلقةةةةةةرار أبن تلةةةةةةةك 
اإلجراءات التعاهدية املنتوص عليها لتقريةر جةواز التحىلظةات وأن 
هيئات معاهدات حقوق اإلنسان هلا ل حية البةت يف هةذا األمةر 

يف أن تقةةةوم بةةةذلك  ، فةةةإن إبم اهنةةةا(1814)يف إطةةةار ممار ةةةتها ملهمتهةةةا
 .(1815)مجيا احلاالت، على غرار الدول

تةةةدم هبةةةذا الشةةةأن يعةةةزى إىل والواقةةةا أن ا ةةة ف الىلقهةةة  احمل (5)
 تضافر عدة عوامل 

يتعلةق مبعاهةدات حقةوق  فيمةا يُارح حقا  إال إن السؤال ال - 
 اإلنسان؛

واألمر كذلك ألنه، أوال ، يف هذا امليةدان وحةده دون غةأه،  - 
اهدات احلديثة، بتورة منتظمة تقريبا ، على إنشاء آليات دأبت املع

حةةني أنةةةه  ومةةا ذلةةةك، ويفالقواعةةةد الةة  تةةةنز عليهةةا؛ لرلةةد إنىلةةاذ 
حم ةةةةم ا تتةةةةاص  يسةةةةبق أن انزع أحةةةةد يف أن ي ةةةةون لقةةةةاض أو ل

افقةةةةه مةةةةا موضةةةةوع وغةةةةرض يف ذلةةةةك تو  تقيةةةةيم جةةةةواز الةةةةتحىلظ، مبةةةةا
اإلنسةان ختةول فإن معاهةدات حقةوق ، (1816)املعاهدة ال  يتعلق هبا

علةةةى  -ئةةةات املنشةةةأة مبوجبهةةةا ا تتالةةةات متباينةةةة )فبعضةةةها للهي
يسةةةةتايا أن يتةةةةدر قةةةةرارات ملزمةةةةة، غةةةةأ أن  -املسةةةةتوى اإلقليمةةةة  

__________ 
 جيةةب أن تراعةة  اللجنةةة التحىلظةةات الةة  أدلةةت هبةةا الةةدول األطةةراف   ( 1813)  

متلةك  ةلاة التتةرف باريقةة أ ةرى. وأ    االنضةمام  فهة  ال  وقت التتديق أو 
ي ةون   بعةدم قبةول حتىلةظ مةا، ال   -حةى لةو كةان لإلمجةاع    -ه اللجنةة  مقرر تتخةذ 

الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة الثالثةةةة والث ثةةةون،  “ ) لةةةه أ  أثةةةر قةةةانون 
)أ((. انظةةةةةةر، بشةةةةةةأن هةةةةةةذا املوضةةةةةةوع،  374(، الىلقةةةةةةرة  A/33/18)   18امللحةةةةةةق رقةةةةةةم  

 ”Imbert, “Reservations and human rights conventionsتعليقةات أمبةةأ   

(footnote 1495 above), pp. 41–42; see also D. Shelton, “State practice on 

reservations to human rights treaties”, Canadian Human Rights Yearbook, 

1983, pp. 229–230   غةةأ أن جلنةةة القضةةاء علةةى التمييةةز العنتةةر  لّينةةت مةةؤ را .
خبتةةةوص حتىلةةةظ لةةةاغته    2003موقىلهةةةا إىل حةةةد مةةةا؛ وه ةةةذا الحظةةةت يف عةةةام  

با الوا ةةةا وغةةةأ الةةةدقيق لةةةتحىلظ  يلةةة    يثةةةأ الاةةةا  اململ ةةةة العربيةةةة السةةةعودية مةةةا 
الدولةةةة الاةةةرف العةةةام انشةةةغاال  بشةةةأن انسةةةجامه وهموضةةةوع  االتىلاقيةةةة وهالغةةةرض  
منهةةةا . وتشةةةةجا اللجنةةةةة الدولةةةةة الاةةةةرف علةةةةى إعةةةةادة النظةةةةر يف الةةةةتحىلظ بقتةةةةد  

الواثئق الرمسية للجمعية العامةة، الةدورة الثامنةة وا مسةون، امللحةق   حبه رمسيا “ ) 
 . ( 209الىلقرة  (،  A/58/18)   18رقم 
 ( أدانه. 8انظر الىلقرة )  ( 1814)  
  (1815 ) See also Pellet and Müller, “Reservations to human rights 

treaties: not an absolute evil” (footnote 1619 above), pp. 536–537 and 

pp. 542–544 . 
 أدانه.  1829انظر احلارية  ( 1816)  

مي نةةةه  فيةةةه اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان، ال الةةةبعز اآل ةةةر، مبةةةا
 ؛مرتباة بتظلم فرد ( وجه للدول توليات عامة أوأن ي إال
يف االعتبار واضعو أي ذها   ة نسبيا  ولوهذه الظاهرة جديد - 

 اتىلاقية فيينا؛
ولإلضةةةةافة إىل ذلةةةةك، وضةةةةعت هيئةةةةات معاهةةةةدات حقةةةةوق   - 

ت تف   اإلنسان مىلهوما  وا عا  للغاية ال تتالاهتا يف هذا اجملال  ل 
ا تتالةةها بتقيةةةيم توافةةق الةةةتحىلظ مةةا موضةةةوع  تلةةك اهليئةةات إبقةةةرار  

أهنا تعتةرب أن هلةا أيضةا ، يف هةذا  وغرض املعاهدة ال  أنشأهتا، بل بدا  
وَّل هلةةةةةا هةةةةةذا  خيةةةةة  الشةةةةةأن، ا تتةةةةةاص البةةةةةت يف األمةةةةةر، حةةةةةى وإن ل 

، وتابيقةةةةا  منهةةةةا ملبةةةةدأ  القابليةةةةة (1817)اال تتةةةةاص علةةةةى حنةةةةو آ ةةةةر 
ت الةة  اعتربهتةةةا  فقةةد أعلنةةت أن الةةةدول لةةاحبة التحىلظةةا للىلتةةل“، 

 ةةم  فيهةةا احل  تلةةك اهليئةةات حتىلظةةات غةةأ جةةائزة ملزمةةة  لملعاهةةدة، مبةةا 
 ؛(1818)األح ام ال  تتعلق هبا تلك التحىلظات  أو 
أاثرت تلةةةةك اهليئةةةةات معارضةةةةة الةةةةدول الةةةة   ،وبعملهةةةةا ذاك - 
تتوقا أن ت ون ملزمة مبعاهةدة فيمةا يتعةدى احلةدود الة  تقبلهةا،  ال

 ةةةةةار أن ي ةةةةةةون للهيئةةةةةات املعنيةةةةةةة أ  وذهةةةةةب بعضةةةةةها إىل حةةةةةةد إن
 .(1819)ا تتاص يف املسألة

التةةورة الةة  تقةةدَّم  أقةةل تعقةةدا  ب ثةةأ مةةن والواقةةا أن املسةةألة (6)
أن احلالة ُمرضية متاما . فأوال ، ليس مثة رك يف يعين هذا  وال -هبا 

أن هيئةةات معاهةةدات حقةةوق اإلنسةةان، عنةةدما يُعةةرض عليهةةا األمةةر 
 تتالةةةةةةاهتا، ت ةةةةةةون اتتةةةةةةة بتقيةةةةةةيم جةةةةةةواز يف إطةةةةةةار ممار ةةةةةةتها ال

موضةةةوع االتىلاقيةةةة يف ذلةةةك بابيعةةةة احلةةةال توافقةةةه مةةةا  الةةةتحىلظ، مبةةةا
. بةةةل إن مةةةن املتعةةةني اإلقةةةرار أبن هةةةذه اهليئةةةات (1820)والغةةةرض منهةةةا

__________ 
ust (footnote 155 Aانظةةر، هبةةذا التةةدد، تعليقةةات أو ةةت   ( 1817)  

above), pp. 122–123 . 
الواثئةةةةق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة ، 24تعليةةةةق العةةةةام رقةةةةم ال ( 1818)  

؛ والةةب غ 18أعةة ه(، الىلقةةرة  1156)انظةةر احلارةةية  40ا مسةةون، امللحةةق رقةةم 
أعةةةة ه(،  730)احلارةةةةية راول كنةةةةد  ضةةةةد ترينيةةةةداد وتولغةةةةو ، 845/1999رقةةةةم 

الربوتوكةةةةةول  هةةةةةذا القةةةةةرار للدولةةةةةة الاةةةةةرف املعنيةةةةةة إىل نقةةةةةز  . وأدى  7-6الىلقةةةةةرة  
 see Multilateral)   اال تيةار  للعهةد الةدويل ا ةاص لحلقةوق املدنيةة والسيا ةية 

Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.5  ول مينةا هةذا اللجنةة املعنيةةة ،)
، أن  2002آذار/مةةةةارس    26بقةةةةوق اإلنسةةةةان مةةةةن أن تعتةةةةرب، يف قةةةةرار الحةةةةق مةةةةؤر   

ح ةام مةن العهةد، ومنهةا احل ةم الةذ  يتعلةق  ترينيداد وتولغو قةد انته ةت عةدة أ 
الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة السةةابعة وا مسةةون، امللحةةق  بةةه حتىلظهةةا ) 

 راء(.  -(، اجمللد الثان، املرفق التا ا  A/57/40)   40رقم 
جهتهةةا الةةوالايت انظةةر، بتةةىلة  الةةة، االنتقةةادات الشةةديدة الةة  و  ( 1819)  

الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة ا مسةةون، امللحةةق املتحةةدة األمري يةةة )
(، واململ ةةةة املتحةةةدة )املرجةةةا 139 أعةةة ه(، ص 1156)انظةةةر احلارةةةية  40رقةةةم 

الةةدورة احلاديةةة وا مسةةون، امللحةةق (، وفرنسةةا )املرجةةا نىلسةةه، 144 نىلسةةه، ص
 . (127-124 أع ه(، ص 1691)احلارية  40رقم 
بشةةأن  1997مةةن اال ةةتنتاجات األوليةةة للجنةةة لعةةام  5انظةةر الىلقةةرة  ( 1820)  

 التحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات املتعةةةددة األطةةةراف الشةةةارعة، مبةةةا فيهةةةا معاهةةةدات 
 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 
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تتحقق من النااق  ت ون قد اضالعت لملهام املنوطة هبا إذا ل لن
 معةرض النظةر يف الدقيق ال تتالاهتا إزاء الةدول املعنيةة،  ةواء يف

يف تقةةةةارير دوريةةةةة،  مةةةةن األفةةةةراد، أو طلبةةةةات مقدمةةةةة مةةةةن الةةةةدول أو
 عند ممار تها لت حياهتا اال تشارية؛ ويعود إليها يف هةذا حى أو

حىلظةةةات التةةةادرة عةةةن الةةةدول األطةةةراف يف الشةةةأن تقيةةةيم جةةةواز الت
ي ون هلا  . واثنيا ، يف قيامها بذلك، ال(1821)املعاهدات ال  أنشأهتا

أقل   أكثر وال ي ون هلا يف أ  جمال آ ر، ال السلاات إال مامن  
وق اإلنسةةةةةان وغأهةةةةةا مةةةةةن اهليئةةةةةات الدوليةةةةةة إن اللجنةةةةة املعنيةةةةةة بقةةةةة 

ت تسةب  تتمتةا بسةلاة البةت ال الة  ال ملعاهدات حقوق اإلنسةان
احملةةةاكم اإلقليميةةةة الةةة  هلةةةا  هةةةذه السةةةلاة يف جمةةةال التحىلظةةةات؛ أمةةةا

فإهنةةا تتمتةةا هبةةذه السةةلاة، ول ةةن يف  لةة حية اختةةاذ قةةرارات ملزمةةة
هيئةات معاهةدات . واثلثةا  وأ ةأا ، إذا كانةت كةل (1822)حةدود معينةة

هيئات تسوية املنازعات( مي نها أن تقّيم جواز حقوق اإلنسان )أو  
تسةةةةةةةتايا أن تسةةةةةةةتعيز  التحىلظةةةةةةةات املتنةةةةةةةازع يف أمرهةةةةةةةا، فإهنةةةةةةةا ال

. وغةين عةن (1823)موافقة الدولةة علةى االلتةزام لملعاهةدة بتقييمها عن
متةةةةةس  البيةةةةةان أن اال تتالةةةةةات الةةةةة  تعةةةةةود إىل هةةةةةذه اهليئةةةةةات ال

املنظمةةةةةةةةات يف قبةةةةةةةةول  ذ  يعةةةةةةةةود إىل الةةةةةةةةدول أولال تتةةةةةةةةاص الةةةةةةةة 

 
 (اتبع )  (  1820احلاشية  ) 

حيثمةةةا كانةةةت هةةةذه املعاهةةةدات  ةةةاكتة فيمةةةا يتعلةةةق هبةةةذا  حقةةةوق اإلنسةةةان  
هليئةةةةات الرلةةةةد املنشةةةةأة مبوجبهةةةةا لةةةة حية التعليةةةةق وتقةةةةدمي كانةةةةت   املوضةةةةوع،

التولةةيات فيمةةا يتعلةةق، يف مجلةةة أمةةور، مبقبوليةةة حتىلظةةات الةةدول، كةة  تضةةالا 
 . (109 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص1997حولية . )“لملهام املنوطة هبا

ل طةةةةة ع علةةةةةى عةةةةةرض رةةةةةامل ملوقةةةةةف هيئةةةةةات معاهةةةةةدات حقةةةةةوق   ( 1821)  
،  1996حوليةةةة  التقريةةةر الثةةةان عةةةن التحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات،  انظةةةر    اإلنسةةةان، 

،  A/CN.4/478و   Add.1و   A/CN.4/477  الةةةةةةوثيقتني اجمللةةةةةد الثةةةةةان )اجلةةةةةزء األول(،  
 Greig, “Reservations: equity as a؛ وانظةةةر أيضةةةا    210-193الىلقةةةرات  

balancing factor?” (footnote 28 above), pp. 90–107, and Riquelme 

Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), pp. 345–

. وفيمةةا يتعلةةق بوجةةه  ةةاص لهليئةةات الةة  أنشةةأهتا االتىلاقيةةة األوروبيةةة حلقةةوق  353
 Cameron and Horn, “Reservations to the European  اإلنسةةان، انظةةر  

Convention …” (footnote 205 above), pp. 87–92 . 
مةةةن اال ةةةتنتاجات األوليةةةة للجنةةةة بشةةةأن التحىلظةةةات    8انظةةةر الىلقةةةرة   ( 1822)  

على املعاهدات املتعددة األطراف الشارعة، مبةا فيهةا معاهةدات حقةوق اإلنسةان   
 تشأ اللجنة إىل أن القوة القانونية ملا تتةل إليةه هيئةات الرلةد مةن ا ةتنتاجات  

ناجتةة  أن تتجةاوز القةوة ال يف ممار ةتها لسةلاتها بشةأن معاجلةة التحىلظةات ال مي ةن  
،  1997حوليةةة  عةةن السةةلاات املعاةةاة هلةةا لتأديةةة دورهةةا العةةام املتمثةةل يف الرلةةد“ ) 

 (. 109 اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص 
مةةن ا ةةتنتاجاهتا    10و   6الحظةةت اللجنةةة هبةةذا ا تةةوص يف الىلقةةرتني   ( 1823)  

ستبعد  ة  ةة ة هي  األوليةةة أن ا تتةةاص هيئةةات الرلةةد يف تقيةةيم لةةحة التحىلظةةات  ال 
مس على حنو آ ر بارائق الرقابة التقليديةة الة  أت ةذ هبةا األطةراف  ة   ة هي ه...   أو 

املتعاقةةةدة“ وأنةةةه  يف حالةةةة عةةةدم مقبوليةةةة الةةةتحىلظ، تقةةةا علةةةى الدولةةةة املتحىلظةةةة  
مسةةةؤولية اختةةةاذ اإلجةةةراء الةةة زم. وقةةةد يتمثةةةل هةةةذا اإلجةةةراء، مةةةث  ، إمةةةا يف تعةةةديل  

يف ختليهةةا عةةن   ىلظهةةا، أو يف  ةةحب حت  وليتةةه، أو الدولةةة لتحىلظهةةا إلزالةةة عةةدم مقب 
 . أن تتبح طرفا  يف املعاهدة“ )املرجا نىلسه( 

نتةت عليةه ونظمتةةه  االعةرتاض عليهةا، علةى حنةةو مةا التحىلظةات أو
 .(1824)من اتىلاقية فيينا 23و 21و 20املواد 

يةةةةةورد  ال 2-3كةةةةةذلك، وللةةةةةرغم مةةةةةن أن املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   (7)
لراحة إم انية أن يناط لحملاكم احملليةة ا تتةاص يف هةذا الشةأن، 

يتجةةةزأ مةةةن  اكم هةةة  يف نظةةةر القةةةانون الةةةدويل جةةةزء الفةةةإن هةةةذه احملةةة 
ب مسةةةةةؤولية  الدولةةةةةة“ ومي ةةةةةن هلةةةةةا، يف بعةةةةةز األحيةةةةةان،  أن ترتةةةةةّ

م الوطنيةةة مةةن أن تقةةوم، رةة ء مينةةا احملةةاك . ومةةن  ، ال(1825)الدولةةة
عنةةةد االقتضةةةاء، بتقيةةةيم جةةةواز التحىلظةةةات الةةة  تتةةةدرها دولةةةة مةةةن 

يف  ، مبةةا(1826)يهةةاالةةدول عنةةدما تبةةت هةةذه احملةةاكم يف نةةزاع يُعةةرض عل
 ذلك تقييم توافقها ما موضوع املعاهدة والغرض منها.

تقةةةةدم أن ا تتةةةةاص تقيةةةةيم جةةةةواز الةةةةتحىلظ   ويرتتةةةةب علةةةةى مةةةةا  (8)
 اهليئةةةات القضةةةائية والتح يميةةةةة الدوليةةةة. وهةةةةذا  مي ةةةن أن متار ةةةه أيضةةةةا  

 ةةةي ون عليةةةه األمةةةر فرضةةةا  لةةةو أن معاهةةةدة مةةةن املعاهةةةدات نتةةةت   مةةةا 
ضةةةائية للبةةةةت يف النزاعةةةات املتعلقةةةة جبةةةةواز  لةةةراحة علةةةى تةةةةدّ ل هيئةةةة ق 

يوجةةد فيمةةا يبةةدو أ  بنةةد مةةن بنةةود التحىلظةةات   التحىلظةةات، ول ةةن ال 
. غأ أنةه  ( 1827) ا  للبت فيها قضائيا  ة قابلة متام هبذا املعه، برغم أن املسأل 

رك يف أن نزاعا  من هذا القبيل مي ن أن تبت فيةه كةل هيئةة يعّينهةا   ال 
تابيقهةةةا.   ت املتعلقةةةة بتىلسةةةأ املعاهةةةدة أو األطةةةراف للىلتةةةل يف النزاعةةةا 

يقةةر    وعليةةه، يتعةةني اعتبةةار كةةل بنةةد عةةام مةةن بنةةود تسةةوية املنازعةةات بنةةدا  
. وذلةةك هةةو  ( 1828) طةةراف يف هةةذا اجملةةال ا تتةةاص اهليئةةة الةة  يعّينهةةا األ 

__________ 
للجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان،    24انظةةر، مةةا ذلةةك، التعليةةق العةةام رقةةم   ( 1824)  

  1156)احلارةةية    40الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة ا مسةةون، امللحةةق رقةةم  
  توافةةق الةةتحىلظ مةةا موضةةوع املعاهةةدة مةةة البةةت يف     ليسةةت همه 18أعةة ه(، الىلقةةرة  

والغرض منها  مهمة من املنا ب أن تقوم هبا الةدول األطةراف فيمةا يتعلةق بتة وك  
حقةةوق اإلنسةةان“. وهةةذا املقاةةا ينةةاقز الىلقةةرة السةةابقة الةة  أقةةرت فيهةةا اللجنةةة أبن  

مةةن جانةةب الةةدول مي ةةن أن يةةوفر للجنةةة عنالةةر تسةةتند    االعةةرتاض علةةى حتىلةةظ مةةا 
 . أها ملدى اتىلاق التحىلظ ما موضوع العهد وهدفه“ ليها يف تىلس إ 
مةةن مشةاريا املةةواد املتعلقةة مبسةؤولية الةةدول عةن األفعةةال    4انظةر املةادة   ( 1825)  

غةةةأ املشةةةروعة دوليةةةا  )تتةةةرفات أجهةةةزة الدولةةةة( الةةة  اعتمةةةدهتا اللجنةةةة يف دورهتةةةا  
  50 ب، ص ن( والتتةةوي ، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء الثةةا 2001حوليةةة  الثالثةةة وا مسةةني،  

 ، املرفق(. 2001كانون األول/ديسمرب   12املؤر   83/ 56)وقرار اجلمعية العامة 
كةةةةةةةةةةانون    17انظةةةةةةةةةةر ح ةةةةةةةةةةم احمل مةةةةةةةةةةة االحتاديةةةةةةةةةةة السويسةةةةةةةةةةرية املةةةةةةةةةةؤر    ( 1826)  

 .F. v    ف. ضد ر. وجملس الدولة ب انتون تورغةويف يف قضية    1992األول/ديسمرب  

R. et Conseil d’État du canton de Thurgovie, Journal des Tribunaux, 1995 

(footnote 725 above), pp. 523–537, and the commentary by Flauss, “Le 

contentieux de la validité des réserves à la CEDH …” (footnote 672 above), 

pp. 297–303 . 
ew H. J. Bourguignon, “The Belilos case: nانظةر هبةذا املعةه   ( 1827)  

light on reservations to multilateral treaties”, Virginia Journal of 

International Law, vol. 29, No. 2 (1989), p. 359; or Bowett, 

“Reservations to non-restricted …” (footnote 150 above), p. 81 . 
يف    زعةةاتملناور الةةذ  مي ةةن أن تؤديةةه هيئةةات تسةةوية ا فيمةةا يتعلةةق للةةد  ( 1828)  

 أدانه.   5-2-3هذا اجملال، انظر املبدأ التوجيه   
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بشةأن    1951املوقف الذ  اختذته حم مة العدل الدوليةة يف فتواهةا لعةام  
   قبة عليها مية اإللدة اجلماعية واملعا التحىلظات على اتىلاقية منا جر 

ومن اجلائز ه...  أن تقرر بعز األطةراف الة  تعتةرب قبةول أطةراف أ ةرى  
تىلاقيةةة اختةةاذ  موقةةف علةةى املسةةتوى القضةةائ  منافيةةا  للغةةرض مةةن اال لةةتحىلظ مةةا

بشأن هذا ا  ف وتسوية النزاع النارئ على هذا النحو إما عن طريةق اتىلةاق 
 .(1829)املنتوص عليها يف املادة التا عة من االتىلاقيةللاريقة   اص أو

وجيةةةب للتةةةايل اعتبةةةار أن ا تتةةةاص تقيةةةيم جةةةواز الةةةتحىلظ  (9)
اتلةةف ال يةةاانت الةة  يالةةب منهةةا تابيةةق يعةةود، بتةةورة أعةةم، إىل 

املعاهدات وتىلسةأها، وهة   الةدول، وحماكمهةا الدا ليةة يف حةدود 
تابيةةق املعاهةةدات، ا تتالةاهتا، وهيئةةات تسةوية املنازعةةات ورلةد 

يف  دون أن ت ةةةون للمواقةةةف الةةة  مي ةةةن أن تتخةةةذها تلةةةك اهليئةةةات
يضةىليها عليهةا هذا التدد قيمة قانونيةة تىلةوق القيمةة القانونيةة الة  

مركزهةةا  إن الىلعةةل  تقةةّيم“ الةةذ  ا تارتةةه جلنةةة القةةانون الةةدويل يف 
فعةةةل حيةةةاد  الاةةةابا  2-3اجلملةةةة التمهيديةةةة مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه  

تدد حجية هةذا التقيةيم. ومةن هةذا يناو  على ح م مسبق ب وال
املنظور أيضا ، فةإن عبةارة  كةل يف جمةال ا تتالةه“ تشةأ إىل أن 

تسةةةوية املنازعةةةات وهيئةةةات الرلةةةد إبجةةةراء هةةةذا ا تتةةةاص هيئةةةات 
التقيةةةةيم لةةةةيس ا تتالةةةةا  مالقةةةةا ، بةةةةل ماةةةةابق ل  تتةةةةاص الةةةةذ  

 أانطته الدول هبذه اهليئات.
__________ 

  (1829 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, (see footnote 604 above), p. 27  .
تعيةةةني حةةةدود اجلةةةرف  ب   القضةةةية املتعلقةةةة فةةةإن هيئةةةة التح ةةةيم املنشةةةأة ألجةةةل    ، وكةةةذلك 

ار  بةةةني اململ ةةةة املتحةةةدة لربياانيةةةا العظمةةةى وأيرلنةةةدا الشةةةمالية وبةةةني اجلمهوريةةةة  القةةة 
 Case concerning the delimitation of the Continental Shelf between   الىلرنسةية 

the United Kingdom … (see footnote 24 above)   أقةرت ضةمنا ، يف قرارهةا املةؤر ،
للبةةت يف جةةواز التحىلظةةات الىلرنسةةية، حيةةث  ، ا تتالةةها  1977حزيران/يونيةةه    30

همةن اتىلاقيةة اجلةرف القةار  لعةام    6 لتت إىل أن  التحىلظةات الث ثةة علةى املةادة  
(. انظةر أيضةا  موقةف  p. 40, para. 56  ه  حتىلظات حقيقية ومسموح هبةا“ ) 1958

عدل الدولية فيما يتعلق جبواز  التحىلظات“ )ذات الاةابا ا ةاص، حقةا ،  حم مة ال 
انظةةةةةر املبةةةةةدأ    -التحىلظةةةةةات الةةةةة  تشةةةةة ل موضةةةةةوع دليةةةةةل املمار ةةةةةة   ختلىلةةةةةة عةةةةةن وامل 

)اإلعةةةة انت االنىلراديةةةةة التةةةةادرة مبوجةةةةب بنةةةةد جييةةةةز اال تيةةةةار(    3-5-1التةةةةوجيه   
والتعليةق عليةةه( الةةواردة يف اإلعةة انت اال تياريةةة لقبةول واليتهةةا اجلربيةةة )انظةةر، بتةةىلة  

حةةق املةةرور  والتةةادر يف قضةةية    1957تشةةرين الثةةان/نوفمرب    26احل ةةم املةةؤر    الةةة،  
 Right of Passage over Indian Territory, Preliminary   فةوق اإلقلةيم اهلنةد  

Objections (footnote 944 above), pp. 141–144  والرأ  املسةتقل للقاضة  هةأش ،
 ,Certain Norwegian Loans    بعةةةز القةةةروض النروجييةةةة لوترل ةةةت يف قضةةةية  

Judgment of 6 July 1957 (footnote 1629 above), pp. 43–45 ورأيه املخالف يف ،  
 .Interhandel case (Judgment of 21 March 1959, I.C.J    إنرتهانةةدل قضةةية  

Reports 1959), p. 6, at pp. 103–106  للةةرئيس  ؛ وانظةةر أيضةةا  الةةرأيني املخةةالىلني
انظةةر كةةذلك    (. ibid., pp. 75 and 93   أوغةةون   -ك يد ةةتاد والقاضةة  أرمةةان  

   ا ةةةتخدام القةةةوة مشةةةروعية  بشةةةأن قضةةةي     1999حزيران/يونيةةةه    2األمةةةرين املةةةؤر ني  
Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain) (footnote 1783 above), 

p. 772, paras. 29–33, and (Yugoslavia v. United States of America) (footnote 

1783 above), pp. 923–924, paras. 21–25 يف    2002متوز/يوليةه    10األمةر املةؤر   ، و
 Armed Activities on the Territory of    حة يف إقلةيم ال ونغةو األنشةاة املسةل قضةية  

the Congo (footnote 1785 above), p. 246, para. 72 . 

 (1830)لوديةةا لعتبةةاره لةةندوقا  للربيةةد“قةةا  ملبةةدأ  ابيةةد أنةةه وف (10)
مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  77السةةائد إىل حةةد كبةةأ وامل ةةرس يف املةةادة 

أن حيةةةةةةةيط علمةةةةةةةا   مي نةةةةةةةه مبةةةةةةةدئيا  إال ، فةةةةةةةإن الوديةةةةةةةا ال(1831)1969
دون  (1832)للتحىلظات ال  خُيا ر هبا وأن حييلها إىل الدول املتعاقدة

 أن يبت يف جوازها.
يتعلةةةةةق بتقيةةةةةيم جةةةةةواز  فةةةةةإن الوضةةةةةا احلةةةةةايل فيمةةةةةا ،ومةةةةةن   (11)

ى األقةل تعةةايش، علة  التحىلظةات علةى املعاهةدات يسةةوده توافةق، أو
  (1833)بني عدة آليات لتقييم جواز التحىلظات

إحداها ه  اآللية ال  تعمل فيما بني الدول حتةرا ، وهة   - 
  من اتىلاقي 20املادة اآللية ال  تش ل القانون العام وال  ت ر ها 

فيينةةا، ومي ةةن ت ييىلهةةا مةةن  ةة ل بنةةود  الةةة متعلقةةة للتحىلظةةات 
 ية؛تتضمنها املعاهدات املعن

عندما تنشئ املعاهدة هيئة لرلد تابيقها، فإن من املقبول  - 
حاليا  أن هذه اهليئة جيوز هلا أيضا  أن تقيم جواز التحىلظات، علةى 

وى ي تسةةب حجيةةة أقةة  أن املوقةةف الةةذ  تتخةةذه يف هةةذا التةةدد ال
 من احلجية ال  يضىليها عليه مركز اهليئة املعنية؛

جلةةةوء الةةةدول واملنظمةةةات  غةةةأ أن هةةةذا يُبقةةة  علةةةى إم انيةةةة - 
الدوليةةةة األطةةةراف، عنةةةد االقتضةةةاء، إىل الاةةةرق االعتياديةةةة للتسةةةوية 

التح يميةةة، إذا  فيهةةا الاةةرق القضةةائية أو السةةلمية للمنازعةةات، مبةةا
 ؛(1834)ن التحىلظاتنشأ نزاع بينها بشأن جواز حتىلظ م

__________ 
 7-1-2( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  10انظةةةةةر الىلقةةةةةرة )  ( 1830)  

 See also Kohona, “Some notable developments. )وظائف اجلهة الوديعة( 

…” (footnote 582 above), pp. 433–450; see also J. Combacau, 

“Logique de la validité contre logique de l’opposabilité dans la 

Convention de Vienne sur le droit des traités”, in Le droit international 

au service de la paix, de la justice et du développement—Mélanges 

Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, p. 199 . 
 . 1986من اتىلاقية فيينا لعام  78ال  تناظر املادة  ( 1831)  
)وظةةةةةةةةةائف اجلهةةةةةةةةةة الوديعةةةةةةةةةةة(  7-1-2انظةةةةةةةةةر املبةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةةوجيه   ( 1832)  

 عليه.  والتعليق
، اجمللةةد  1996حوليةةة  ظةةات علةةى املعاهةةدات،  انظةةر التقريةةر الثةةان عةةن التحىل  ( 1833)  

، الىلقةةةةةةةةرات  A/CN.4/478و   Add.1و   A/CN.4/477  الةةةةةةةةوثيقتني الثةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةزء األول(،  
 Pellet, “1969 Vienna Convention. Article 19: Formulation، أو   211-215

of reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 469–472, paras. 160–

واضةةحا  للغايةةة، انظةةر    . ول طةة ع علةةى موقةةف مؤيةةد لت امةةل نظةةم الرلةةد أتييةةدا  169
Lijnzaad, Reservations to UN Human Rights Treaties … (footnote 463 

above), pp. 97–98; see also Cohen-Jonathan, “Les réserves dans les 

traités institutionnels …” (footnote 1691 above), p. 944 . 
وهةةةذا علةةةى كةةةل حةةةال معلةةةق علةةةى رةةةرط وجةةةود  نظةةةم قائمةةةة بةةةذاهتا“،   ( 1834)  

 ومةةةةةن بينهةةةةةا بةةةةة  رةةةةةك الةةةةةنظم الةةةةة  أنشةةةةةأهتا االتىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان  
 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 
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يُسةةةتبعد أن ختةةةوّ ل احملةةةاكم الوطنيةةةة  وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، ال - 
، حةةق النظةةر (1835)ى غةةرار اهليئةةات القضةةائية السويسةةريةلنىلسةةها، علةة 

يف جةةواز حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات مةةن زاويةةة القةةانون الةةدويل، غةةأ أن 
يتعلةةةةق هنةةةةا لفةةةةرتاض متميةةةةز عةةةةن االفةةةةرتاض األول، علةةةةى  األمةةةةر ال

 كم الدا لية تبعة جلهاز الدولة بابيعة احلال.اعتبار أن احملا 
خيلو مةن بعةز  تقييم الومن الواضح أن تعدد إم انيات ال (12)

العيوب، وليس أقلها احتمال قيام تناقضات بني املواقف ال  مي ن 
أن تتخةةةةذها اتلةةةةف اجلهةةةةةات بشةةةةأن الةةةةةتحىلظ الواحةةةةد )أو بشةةةةةأن 

الحتمةال، ن هةذا ا. غأ أ(1836)حتىلظني متاابقني لدولتني اتلىلتني(
مي ةن فاجلهاز الواحةد  -يف حقيقة األمر، م زم ل ل نظام للتقييم 

أن يتخذ ما مرور الوقت قرارات متناقضة، واإلفراط يف التقيةيم هةو 
 على األرجح  أ من انعدام التقييم أل  .

وهنةةةاك  اةةةر أرةةةد يشةةة له تعاقةةةب عمليةةةات التقيةةةيم زمنيةةةا  يف   (13)
حالةة  نظةام   مي ن أن يتم   هلةا التقيةيم. ويف   غياب حتديد للىلرتة ال  
ت ةةةون   مةةةن االتىلاقيةةةة، بقةةةدر مةةةا   20ادة  مةةةن املةةة   5فيينةةةا“، حتةةةدد الىلقةةةرة  

أح امهةةةةا واجبةةةةة التابيةةةةق، الىلةةةةرتة الةةةة  جيةةةةوز فيهةةةةا للدولةةةةة أن تتةةةةوغ  
رةةهرا  مةةن تريةةخ تلقةة  اإلرةةعار للةةتحىلظ )أو مةةن تريةةخ    12 ب اعرتاضةةا   

. بيةةةد أن مثةةةة  ( 1837) وافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام( إعةةةراب الدولةةةة املعرتضةةةة عةةةن م 
رةةةةةبه   تقيةةةةةيم القضةةةةةائ  أو مشةةةةة لة حقيقيةةةةةة تثةةةةةور يف مجيةةةةةا حةةةةةاالت ال 

القضائ ، وهو تقييم غأ قابةل عةادة للتنبةؤ مب التةه ويتوقةف علةى إحالةة  
هيئةةةةةة الرلةةةةةد. وملعاجلةةةةةة هةةةةةذه   املسةةةةةألة إىل هيئةةةةةة تسةةةةةوية املنازعةةةةةات أو 

 إبةةةةةداء رأيهةةةةةا، هةةةةة   املشةةةةة لة، اقةةةةةرُتح حتديةةةةةد حةةةةةق هيئةةةةةات الرلةةةةةد يف 
مةةةةةةةةن  . وإضةةةةةةةافة إىل أن أاي   ( 1838) األ ةةةةةةةرى، بىلةةةةةةةرتة اثةةةةةةةةين عشةةةةةةةر رةةةةةةةةهرا  

 
 (اتبع )  (  1834احلاشية  ) 

امليثةةةةةةاق األفريقةةةةةة  حلقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان   تىلاقيةةةةةةة األمري يةةةةةةة حلقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان أو اال  أو 
 B. Simma, “Self-contained regimes”, Netherlandsانظةةر  والشةةعوب ) 

Yearbook of International Law, vol. 16 (1985), pp. 130 et seq., or T. 

Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, 

Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 230 et seq. .) 
 أع ه.  1826انظر احلارية  ( 1835)  
أورده أمبةةةأ الةةةذ  يشةةةأ إىل اةةةاطر التضةةةارب   انظةةةر، بتةةةىلة  الةةةة، مةةةا  ( 1836)  

الةةةدا ل  يف إطةةةار نظةةةام االتىلاقيةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان، وال  ةةةيما بةةةني مواقةةةف  
 Imbert, “Reservations to the Europeanاحمل مةةة ومواقةةف جلنةةة الةةوزراء   

Convention on Human Rights …” (footnote 1527 above), pp. 590–591 . 
ينبغةةةةةةةةة  م حظةةةةةةةةةة أن املشةةةةةةةةة لة تثةةةةةةةةةور مةةةةةةةةةا ذلةةةةةةةةةك بسةةةةةةةةةبب أن  ( 1837)  

 التتديقات واالنضمامات حتدل على امتداد فرتة زمنية طويلة. 
  (1838 ) (footnote aux Les réserves aux traités multilatérSee Imbert, 

25 above), p. 146, or “Reservations and human rights conventions” 

(footnote 1495 above), pp. 36 and 44; contra: H. Golsong, statement to 

the Rome Colloquium, 5–8 November 1975, Proceedings of the fourth 

international colloquy about the European Convention on Human 

Rights, Strasbourg, Council of Europe, 1976, pp. 271–272, and “Les 

réserves aux instruments internationaux pour la protection des droits de 

l’homme”, in Catholic University of Louvain, Quatrième colloque du 

يةةنز علةةى هةةذا   املعاهةةدات ذات التةةلة، النافةةذة يف الوقةةت الةةراهن، ال 
التحديةةد، فإنةةه قلمةةا يبةةدو متوافقةةا  مةةا األ ةةاس نىلسةةه الةةذ  يسةةتند إليةةه  
تةةةةةد ل هيئةةةةةات الرلةةةةةةد والةةةةةذ  يرمةةةةة  إىل الضةةةةةةمان املتوالةةةةةل لتقيةةةةةةد  

يف ذلك لون موضوع املعاهدة والغرض منهةا.   راف لملعاهدة، مبا األط 
 ةةةبقت اإلرةةةارة إليةةةه، فةةةإن أحةةةد   لةةةك، وعلةةةى حنةةةو مةةةا وعةةة وة علةةةى ذ 

القليةةةل مةةةن االعرتاضةةةات هةةةو   تقةةةدم إال  األ ةةةباب الةةة  جتعةةةل الةةةدول ال 
تتةةةةةةيح هلةةةةةةا وقتةةةةةةا    ال  حتديةةةةةةدا  أن قاعةةةةةةدة االثةةةةةةين عشةةةةةةر رةةةةةةهرا  كثةةةةةةأا  مةةةةةةا 

ذاهتةةا لألحةةرى للنسةةبة هليئةةةات    تثةةور املشةة لة ، وحيتمةةل أن  ( 1839) كافيةةا  
 ل عملها. من رأنه أن يش  الرلد، وهو ما 

مي ةةةةةةن اعتبةةةةةةار أن احتمةةةةةةاالت تةةةةةةدا ل    ، ومةةةةةةن جهةةةةةةة أ ةةةةةةرى  (14)
عمليةةةةات التقيةةةةيم تعةةةةزز يف واقةةةةا األمةةةةر فةةةةرص أداء نظةةةةام التحىلظةةةةات،  

 ةةةةيما مبةةةةدأ التوافةةةةق مةةةةا موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا، لةةةةدوره   وال 
أتكيةةةد   سةةةت املشةةة لة هةةة  املقابلةةةة بةةةني هةةةذه اآلليةةةات أو احلقيقةةة . ولي 

، بةل املشة لة هة  اجلمةا بينهةا باريقةة  ( 1840) ألمةر ا تئثار واحدة منها ل 
تعةةةزز فعاليتهةةةا الشةةةاملة، ألهنةةةا وإن كانةةةت طرائقهةةةا اتلىلةةةة فةةةإن غايتهةةةا  
واحةةةةةدة  إن األمةةةةةر يتعلةةةةةق يف مجيةةةةةا األحةةةةةوال للتوفيةةةةةق بةةةةةني رةةةةةرطني  

يان، ووةةا وحةةدة املعاهةدة وعامليةةة املشةةاركة.  متناقضةني، غةةأ أهنمةةا أ ا ة 
لةة  رغبةةت يف إبةةرام املعاهةةدة أن تبةةد   وأمةةر طبيعةة  أن ي ةةون للةةدول ا 

أنه من الابيع  أن تقوم هيئات الرلد على الوجةه األكمةل   رأيها، كما 
 هبا األطراف.   أانطته بدور لون املعاهدة الذ   

ني رةةى  وال يسةةتبعد هةةذا الوضةةا وجةةود قةةدر مةةن الت امةةل بةة  (15)
الع ةةس  مل لىلةةة بةه، بةل إنةةه علةى  طةرق التقيةيم والتعةةاون  بةني األجهةزة ا 

مةةةةن ذلةةةةك يتالةةةةب حةةةةدول هةةةةذا الت امةةةةل. ومةةةةن الضةةةةرور ، علةةةةى  
األ ةةةةةةةةز، أن تراعةةةةةةةة  هيئةةةةةةةةات الرلةةةةةةةةد )وكةةةةةةةةذلك هيئةةةةةةةةات تسةةةةةةةةوية  
املنازعةةات( مراعةةاة تمةةةة عنةةد تقييمهةةا جلةةةواز حتىلةةظ مةةن التحىلظةةةات،  

املنظمات املتعاقدة عن طريق   قدة أو املواقف ال  تتخذها الدول املتعا 
ينبغةةة  علةةةى الةةةدول، وهةةة  ماال بةةةة    االعةةةرتاض. ولملقابةةةل،  القبةةةول أو 

لالمتثةةةال للقةةةرارات الةةةة  تتخةةةذها هيئةةةةات الرلةةةد عنةةةةدما ت ةةةون قةةةةد  

 
Département des droits de l’homme. Les clauses échappatoires en 

matière d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 

Brussels, Bruylant, 1982, p. 27, or Edwards, “Reservations to treaties” 

(footnote 59 above), pp. 387–388 . 
  (1839 ) rvations regime …” See Clark, “The Vienna Convention rese

(footnote 1087 above), pp. 312–314 . 
ومةةا ذلةةك، فةةإن املؤ سةةات املختتةةة تنةةزع بابيعةةة احلةةال إىل الىلتةةل   ( 1840)  

يف األمةةةر؛ انظةةةر اآلراء املتعارضةةةة بةةةني اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان ) ليسةةةت  
  ههةةةةذه املهمةةةةة  مهمةةةةة  مةةةةن املنا ةةةةب أن تقةةةةوم هبةةةةا الةةةةدول األطةةةةراف فيمةةةةا يتعلةةةةق 

الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة  ،  24ق العةةةام رقةةةم  التعليةةة   -بتةةة وك حقةةةوق اإلنسةةةان“  
(  18أعةةة ه(، الىلقةةةرة    1156)احلارةةةية    40العامةةةة، الةةةدورة ا مسةةةون، امللحةةةق رقةةةم  

ل تةنز املعاهةدة علةى   وبني فرنسةا ) وهلةذه الةدول هاألطةراف ، وهلةا وحةدها، مةا 
مةةا هموضةةوع  املعاهةةدة  يتعةةارض    ة ف ذلةةك، أن تبةةت فيمةةا إذا كةةان حتىلةةظ مةةا 

الواثئةةةةةق الرمسيةةةةةة للجمعيةةةةةة العامةةةةةة، الةةةةةدورة احلاديةةةةةة    -وهالغةةةةةرض منهةةةةةا  أم ال“  
 . ( 126 ص   ، أع ه(   1691)احلارية    40وا مسون، امللحق رقم 
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تتخةةذه    ولتهةةا  ةةلاة اختةةاذ القةةرارات، أن أت ةةذ علةةى حممةةل اجلةةد مةةا 
ي ةةن إبم ةةان   مدرو ةةة ومعللةةة، حةةى إن ل  هةةذه اهليئةةات مةةن مواقةةف 

 . ( 1841) هذه اهليئات أن تتخذ قرارات ملزمة قانوان  
اختصةةةاص هيئةةةات و ةةةد املعاهةةةدات يف تقيةةةيم جةةةواز  3-2-1

 التحفظات
جيةةةوز هليئةةةة و ةةةد املعاهةةةدة، ل ةةةرأ الوفةةةاء ابلوىةةةائف  -1 

املوتلةةةةة إليهةةةةا، تقيةةةةيم جةةةةواز التحفظةةةةات الةةةة  تصةةةةوغها ةولةةةةة 
 منظاة ةولية. او

ك اهليئة ن للتقييم الذي جتريه تلال يتجاوز األثر القانو  -2 
صةةك الةةذي يتضةةار التقيةةيم لل  نةةد  اوسةةة هةةذا االختصةةاص مةةا

 مر اثر قانون.
 التعليق 

، علةةةةةةةةى غةةةةةةةةرار املبةةةةةةةةادئ 1-2-3حيةةةةةةةةدد املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   (1)
 .2-3التوجيهية ال  تليه، نااق املبدأ التوجيه  العام 

رلةد املنشةأة ويىليد هذا املبدأ التوجيه  ضمنا  أن هيئةات ال (2)
هلا ا تتاص النظر يف جواز التحىلظات ال    (1842)مبوجب املعاهدة
__________ 

  24انظةةةر، مةةةا ذلةةةك، رد الىلعةةةل القةةةو  للغايةةةة علةةةى التعليةةةق العةةةام رقةةةم   ( 1841)  
لشةةةةيو  للةةةةوالايت املتحةةةةدة  واملتمثةةةةل يف مشةةةةروع القةةةةانون الةةةةذ  قدمةةةةه إىل جملةةةةس ا 

 Foreign Relations Revitalization)   1995حزيران/يونيةه    9السةيناتور هيلمةز يف  

Act of 1995, Senate of the United States, 104th Congress, 1st Session, 

S.908 (Report No. 104–95), title III, chap. 2, sect. 314  والةذ  مبقتضةاه ،)
أ  قةةانون آ ةةر،   وال يةةر َّز برلةةدها مبوجةةب هةةذا القةةانون أو  ال يسةةمح أل  أمةة 

ز أو  أو  ق للقيةةةةام   تتةةةةاح أب  وجةةةةه مةةةةن الوجةةةةوه، أبن ختتةةةةَّ أب  نشةةةةاط ي ةةةةون  تُنىلةةةة 
أثةةره )ألةةف( تقةةدمي تقةةارير إىل اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان وفقةةا  للمةةادة   غرضةةه أو 

لء( اال ةةتجابة أل   )  مةةن العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية، أو   40
  42و   41مسعى للجنةة املعنيةة بقةوق اإلنسةان يرمة  إىل ا ةتخدام إجةراءات املةادتني  

ا ةةةةاص لحلقةةةةوق املدنيةةةةة والسيا ةةةةية لتسةةةةوية ادعةةةةاءات تقةةةةدمها    مةةةن العهةةةةد الةةةةدويل 
أطةةةةراف أ ةةةةرى يف العهةةةةد تىليةةةةد أبن الةةةةوالايت املتحةةةةدة ال تىلةةةة  للتزاماهتةةةةا مبوجةةةةب  

 . ( 2م الرئيس إىل ال ونغرس الشهادة املذكورة يف الىلقرة ) العهد، وذلك إىل أن يقد 
رهادة يقةدمها ( ه  1الشهادة املشار إليها يف الىلقرة ) - ( الشهادة2 )

الةةرئيس إىل ال ةةونغرس ويىليةةةد فيهةةا أبن اللجنةةة املعنيةةةة بقةةوق اإلنسةةان املنشةةةأة 
ت مبوجةةب العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية )ألةةف( قةةد نقضةة 

؛ و)لء( أقةةرت 1994تشةةرين الثةةان/نوفمرب  2املعتمةةد يف  24تعليقهةةا العةةام رقةةم 
والتىلاوةةةات واإلعةةة انت الةةةواردة يف وثيقةةةة تتةةةديق لةةةراحة لةةةحة التحىلظةةةات 

الةةوالايت املتحةةدة علةةى العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية، مةةن 
 “. زاوية القانون الدويل

، مي ةةةةن أيضةةةةا  أن تُنشةةةةأ آليةةةةة الرلةةةةد بعةةةةد ويف حةةةةاالت اندرة جةةةةدا   ( 1842)  
تبةا ملنظمةةة  يتخةذه جهةةاز اعتمةاد املعاهةدة، بقةةرار مجةاع  تتخةةذه األطةراف أو

انظةر  اللجنةة املعنيةة لحلقةوق االقتتةادية واالجتماعيةة والثقافيةة )قةرار  -دولية 
الواثئةق ، 1985أاير/مةايو  28املةؤر   1985/17اجمللس االقتتةاد  واالجتمةاع  

 1، امللحةةةةةةةةةةةق رقةةةةةةةةةةةم 1985يةةةةةةةةةةةة للمجلةةةةةةةةةةةس االقتتةةةةةةةةةةةاد  واالجتمةةةةةةةةةةةاع ، الرمس
(E/1985/85ص ،) 23-21.) 

يةةنز  املنظمةةات املتعاقةةدة، غةةأ أنةةه ال تتةةوغها الةةدول املتعاقةةدة أو
مةن اال ةتنتاجات األوليةة الة   5على ذلةك لةراحة،   فةا  للىلقةرة 

وال  مبقتضاها ي ون هليئات الرلد  1997اعتمدهتا اللجنة يف عام 
طةةةةراف الشةةةةارعة، حةةةةى يف ة مبوجةةةةب املعاهةةةةدات املتعةةةةددة األاملنشةةةةأ

حالةةةةة  ةةةة وت املعاهةةةةدة،  لةةةة حية التعليةةةةق وتقةةةةدمي التولةةةةيات 
يتعلةةق، يف مجلةةة أمةةور، مبقبوليةةة حتىلظةةات الةةدول، كةة  تضةةالا  فيمةةا

 .(1843)لملهام املنوطة هبا“
مةةةةةةةةةةةن  8وفحةةةةةةةةةةةوى العبةةةةةةةةةةةارة األ ةةةةةةةةةةةأة توضةةةةةةةةةةةحها الىلقةةةةةةةةةةةرة  (3)

 اال تنتاجات األولية 
تتةةةةةل إليةةةةةه هيئةةةةةات الرلةةةةةد مةةةةةن   نيةةةةةة ملةةةةةا لجنةةةةةة إىل أن القةةةةةوة القانو  ال تشةةةةةأ  

مي ةةن أن تتجةةاوز   ا ةتنتاجات يف ممار ةةتها لسةلاتها بشةةأن معاجلةةة التحىلظةات ال 
 . ( 1844) القوة الناجتة عن السلاات املعااة هلا لتأدية دورها العام املتمثل يف الرلد 

حةةةةةني  بةةةةةني هةةةةذين املبةةةةدأين    1-2-3وجيمةةةةا املبةةةةدأ التةةةةوجيه    ( 4) 
ة األوىل منةةةةه، أبن هليئةةةةات الرلةةةةد للضةةةةرورة لةةةة حية  يةةةةذّكر، يف الىلقةةةةر 

تقييم جواز التحىلظات التادرة بشةأن املعاهةدة الة  هة  م لىلةة برلةد  
الىلقرة الثانية منةه، أبن القيمةة القانونيةة للنتةائج الة  تنتهة    تابيقها، ويف 

 مةن  هةو معةرتف بةه عمومةا   ا مي ن أن تتخاى مة  إليها يف هذا الشأن ال 
 . ( 1845) لت وك ال  هلا ل حية اعتمادها قيمة قانونية ل 

حيجةةةم لملقابةةةل وبشةةة ل متعمةةةد  1-2-3واملبةةةدأ التةةةوجيه   (5)
عن تناول مسألة اآلاثر املرتتبةة علةى تقيةيم جةواز الةتحىلظ  إن هةذه 

مي ةةةةةةةن حتديةةةةةةةدها دون النظةةةةةةةر يف آاثر قبةةةةةةةول  اآلاثر، وهةةةةةةة  آاثر ال
يف  من اعرتاضات، مشةروحة قد يتدر بشأهنا ر ماالتحىلظات وآاث

اجلةةةةةةةةزء الرابةةةةةةةةا مةةةةةةةةن دليةةةةةةةةل املمار ةةةةةةةةة امل ةةةةةةةةرس آلاثر التحىلظةةةةةةةةات 
 واإلع انت ذات التلة.

اختصةةةاص هيئةةةات و ةةةد املعاهةةةدات يف تقيةةةيم  حتديةةةد 3-2-2
 جواز التحفظات

املنظاةةات الدوليةةة،  نةةد تكليةةف  ينب ةة  ان حتةةدة الةةدول او 
ن  لةةك املعاهةةدات، حي اةةا تةةا هيئةةاتن ابختصةةاص و ةةد تطبيةةق

وحةةدوة اختصةةاص تلةةك اهليئةةات يف تقيةةيم جةةواز مالئاةةاا، طةةايع 
 التحفظات.

 التعليق 
الىل ةةرة الةة  كانةةت أ ةةاس  2-2-3يقتةةبس املبةةدأ التةةوجيه   (1)

 1997مةةن اال ةةتنتاجات األوليةةة لعةةام  7 التولةةية الةةواردة يف الىلقةةرة
 يل   ويدرجها يف دليل املمار ة. وجاءت ليغة هذه األ أة كما

__________ 
 .109 جمللد الثان )اجلزء الثان(، ص ، ا 1997حولية   ( 1843)  
 املرجا نىلسه. ( 1844)  
ل طةةة ع علةةةى مزيةةةد مةةةن التىلالةةةيل يف هةةةذا الشةةةأن، انظةةةر التعليةةةق  ( 1845)  

 (.9( و)6، وخبالة الىلقرتن )2-3على املبدأ التوجيه  
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فيهةةةا  ة تضةةةمني املعاهةةةدات املتعةةةددة األطةةةراف الشةةةارعة، مبةةةااللجنةةة  تقةةةرتح 
وضةا بروتوكةوالت  بتىلة  الة معاهدات حقوق اإلنسان، رةروطا  معّينةة، أو

للمعاهدات القائمة، إذا كانت الدول تنشةد مةنح هيئةة الرلةد لة حية تقةدير 
 .(1846)تقريرها مقبولية التحىلظ أو

ئةةم أن يةُةدرو ح ةةم مةةةن رةةك فيةةه أنةةه مةةن غةةأ امل  وممةةا ال (2)
شةةةةاريا مةةةةواد يُتةةةةو ى اعتمادهةةةةا يف رةةةة ل اتىلاقيةةةةة هةةةةذا النةةةةوع يف م

يتعلةةق بةةدليل املمار ةةة الةةذ   دوليةةة. ل ةةن األمةةر لةةيس كةةذلك فيمةةا
املولى من املتعارف عليه أنه جيب أن ي ون  مدونة للممار ات 

هبا“ يُقتد هبا  توجيه“ ممار ة الدول واملنظمات الدولية يف جمال 
. (1847)ظةةةةةات، مةةةةةن دون أن ت ةةةةةون هلةةةةةا لةةةةةىلة قانونيةةةةةة ملزمةةةةةةالتحىل

ولإلضةةافة إىل ذلةةك، قةةررت اللجنةةة أن تةةدرو يف الةةدليل عةةددا  مةةن 
املبادئ التوجيهية األ رى املتاغة بوضوح يف ر ل تولية موجهة 

 .(1848)الدولية إىل الدول واملنظمات
ومةةةةن جهةةةةة أ ةةةةرى، وإدراكةةةةا  مةةةةن اللجنةةةةة للتةةةةعولت الةةةة   (3)

تولةةةة  الةةةةةدول  مةةةةن هةةةةذا القبيةةةةةل، فقةةةةد قةةةةررت أالت تنةةةةف مهمةةةةة 
حة  أبن تةةةةةةدرو يف املعاهةةةةةةدات املتعةةةةةةةددة واملنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة لةةةةةةةرا

األطةراف الة  تربمهةا مسةتقب   والة  تةنز علةى إنشةاء هيئةة للرلةد 
يئةةة ا تتةةةاص تقيةةيم جةةواز التحىلظةةةات بنةةودا  لةةرحية ختةةةول هةةذه اهل

رةةك أمةةرا   ك بةة وتوضةةح األثةةر القةةانون هلةةذا التقيةةيم، وإن كةةان ذلةة 
 مستتول  حيثما أم ن القيام به.

تقتةةةد  وتةةةود اللجنةةةة أن تبةةةني، عةةة وة علةةةى ذلةةةك، أهنةةةا ال (4)
اختةةاذ موقةةف يف إطةةار هةةذا املبةةدأ التةةوجيه  فيمةةا خيةةز ا تنسةةاب 

أنشةةئت  هةة  تقةةّدر فقةط أنةةه إذا مةةا إنشةاء هيئةةات الرلةةد هةذه. بةةل
احة طبيعة وحدود مثل هذه اهليئة فسي ون من امل ئم أن حتدَّد لر 

يتعلةةةق بتقيةةةيم جةةةواز التحىلظةةةات،  اال تتالةةةات املنوطةةةة هبةةةا فيمةةةا
 علةةةةى اجتنةةةةاب نةةةةواح  عةةةةدم اليقةةةةني وأ ةةةةباب اجلةةةةدل هبةةةةذا حرلةةةةا  

 . وهةةذا هةةو مقتةةود التةيغة احلياديةةة الةةواردة يف هةةذا(1849)ا تةوص
املبةةةدأ التةةةوجيه    عنةةةد ت ليةةةف هيئةةةات ل تتةةةاص رلةةةد تابيةةةق 

ا املنظةور نىلسةه، تؤكةد عبةارة  حيثمةا  املعاهةدات ه... “. ومةن هةذ
ا املبةةةةةةدأ كةةةةةةان ذلةةةةةةك م ئمةةةةةةا “ علةةةةةةى طةةةةةةابا التولةةةةةةية احملةةةةةةز هلةةةةةةذ

 التوجيه .

__________ 
 .109 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص 1997حولية   ( 1846)  
( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  2انظةةر، هبةةذا التةةدد، الىلقةةرة )  ( 1847)  
2-5-3 . 
)اال ةةةةةةتعراض الةةةةةةدور  جلةةةةةةدوى  3-5-2انظةةةةةةر املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 1848)  

( مةةةن التعليةةةق عليةةةه؛ وانظةةةر أيضةةةا  املبةةةادئ التوجيهيةةةة 5)  التحىلظةةةات( والىلقةةةرة 
 5-9-2)تعليةةةةةةةةل االعرتاضةةةةةةةةات( و 9-6-2)تعليةةةةةةةةل التحىلظةةةةةةةةات( و 2-1-2

)تعليةةةةةةل املوافقةةةةةةةة  6-9-2ييةةةةةةةف( ووإعةةةةةةادة الت  واملعارضةةةةةةةة )رةةةةةة ل املوافقةةةةةةة 
 وإعادة الت ييف(.  واملعارضة 

 ( أع ه.1انظر الىلقرة ) ( 1849)  

 النظر يف تقييم هيئات و د املعاهدات 3-2-3
حتفظةات  لةى  لى الدول واملنظاةات الدوليةة الة   ةاغ   

معاهةةةدة انشةةةأت هيئةةةة لر ةةةد تطبيقهةةةا ان تةةةويل اال تبةةةاو لتقيةةةيم 
 از التحفظات.تلك اهليئة جلو 

 التعليق 
، يف جةةةةةةةوهره، مةةةةةةةأ وذ عةةةةةةةن 3-2-3إن املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   (1)

 1997مةةن اال ةةتنتاجات األوليةةة لعةةام  9التولةةية الةةواردة يف الىلقةةرة 
 يل   ال  تنز على ما

ن تتعةةاون مةةةا هيئةةات الرلةةةد وأن تنظةةر، علةةةى تالةةب اللجنةةة إىل الةةةدول أ 
   تقةةرره إذا مةةا ن متتثةةل ملةةاأ النحةةو الواجةةب، يف أ  تولةةيات قةةد تقةةدمها، أو

 .(1850)لكمنح مثل هذه اهليئات يف املستقبل الت حيات ال زمة لذ

هةةةذه الةةةدعوة املوجهةةةة إىل  3-2-3ويتبةةةه املبةةةدأ التةةةوجيه   (2)
مةةا هيئةات الرلةةد، وقةد عةةُدلت الةدول واملنظمةات الدوليةةة للتعةاون 

لةةيغته علةةى النحةةو الةةذ  يرفةةا الغمةةوض عةةن التةةيغة املعتمةةدة يف 
  مةةةةةةنح مثةةةةةةل هةةةةةةذه اهليئةةةةةةات يف    إن عبةةةةةةارة  إذا مةةةةةةا1997عةةةةةةام 

املسةةةةتقبل التةةةة حيات ال زمةةةةة لةةةةذلك“ تةةةةوح  فيمةةةةا يبةةةةدو أبهنةةةةا 
متلةةةةك تلةةةةك التةةةة حيات يف الوقةةةةت الةةةةراهن. وهةةةةذا األمةةةةر غةةةةأ  ال

رةةةك فيةةةه أن إبم اهنةةةا أن تقةةةيم جةةةواز التحىلظةةةات  ال ممةةةالةةةحيح  
. غةةةأ أنةةةه (1851)هةةةاعلةةةى املعاهةةةدات الةةة  يعهةةةد إليهةةةا برلةةةد احرتام

 جيوز هلا  ال
من جهة، أن تىلرض قبول تقييمها علةى الةدول واملنظمةات  - 

تتمتةةةةةا بتةةةةة حية عامةةةةةة الختةةةةةاذ  دامةةةةةت ال الدوليةةةةةة املتحىلظةةةةةة مةةةةةا
 ؛(1852)القرار
مجيةةا األحةةوال، أن حتةةل حمةةل اجلهةةة ومةةن جهةةة أ ةةرى، يف  - 

يتعلةةق بتحديةةد اآلاثر الةةة  يتعةةني أن ترتتةةةب  لةةاحبة الةةتحىلظ فيمةةةا
 .(1853)ى عدم جواز التحىلظعل

__________ 
 .109 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص 1997حولية   ( 1850)  
أعةةة ه؛  2-3ق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  ( مةةةن التعليةةة 6انظةةةر الىلقةةةرة )  ( 1851)  

، 1996حوليةةةة  ، وانظةةةر أيضةةةا  التقريةةةر الثةةةان عةةةن التحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات
، A/CN.4/478و Add.1و A/CN.4/477 نياجمللةةد الثةةةان )اجلةةزء األول(، الةةةوثيقت

 ,Couléeُكتب بةنىلس املعةه، انظةر   ومن ضمن ما .209-206الىلقرات 

“A propos d’une controverse …” (footnote 1579 above), p. 504 and 

pp. 512–518 . 
 . 1-2-3انظر الىلقرة الثانية من املبدأ التوجيه   ( 1852)  
، اجمللةةةةد 1997حوليةةةةة مةةةةن اال ةةةةتنتاجات األوليةةةةة ) 10انظةةةةر الىلقةةةةرة  ( 1853)  

املعاهدات (، والتقرير الثان عن التحىلظات على 109 الثان )اجلزء الثان(، ص
 Add.1و A/CN.4/477د الثةةةان )اجلةةةزء األول(، الوثيقتةةةان ، اجمللةةة 1996حوليةةةة )
 3-5-4 (. انظةةةةر أيضةةةةا  املبةةةةدأ التةةةةوجيه 230-218، الىلقةةةةرات A/CN.4/478و

 )وضا لاحب التحىلظ غأ التحيح للنسبة إىل املعاهدة( والتعليق عليه.
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من اال تنتاجات األولية قد ليغت يف    9ولئن كانت الىلقرة   (3)
اللجنةةةة إىل الةةةدول ه... “(، فقةةةد بةةةدا أن   رةةة ل تولةةةية ) تالةةةب 

  لةةيس  3-2-3للمبةةدأ التةةوجيه   لإلم ةةان إقةةرار لةةيغة أكثةةر لةةرامة  
املنظمةةةةات املتعاقةةةةدة يقةةةةا علةةةةى   مثةةةةة رةةةةك يف أن الةةةةدول املتعاقةةةةدة أو 

واجةةةةةب عةةةةةام للتعةةةةةاون مةةةةةا هيئةةةةةات رلةةةةةد املعاهةةةةةدات الةةةةة     عاتقهةةةةةا 
يه عبارة ) هعليهةا  أن تةويل االعتبةار“( يف  تشأ إل  أنشأهتا، وهذا ما 

منوطةةا  هبةةا    املبةةدأ التةةوجيه . وبابيعةةة احلةةال، إذا كانةةت هةةذه اهليئةةات 
 لاة اختةاذ القةرارات، فيجةب علةى األطةراف أن حتةرتم قراراهتةا، ل ةن  

علةةةى بعةةةز احملةةةاكم اإلقليميةةةة   ف الةةةراهن إال يتةةةدق يف الظةةةر  هةةةذا ال 
، فهةةةةة  الوحيةةةةةدة الةةةةة  تتمتةةةةةا هبةةةةةذه السةةةةةلاة.  ( 1854) حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان 

متلةةك هيئةةات الرلةةد األ ةةرى السةةلاة القانونيةةة الختةةاذ   ولملقابةةل، ال 
يف اجملةاالت األ ةرى الة  هلةا   ،  واء يف جمةال التحىلظةات أو القرارات 

لةل إليةه مةن  تتو  فإن مةا . ومن  ،  ( 1855) فيها  لاة إبداء امل حظات 
علةةةى الةةةدول األطةةةراف  ةةةوى أن   ا ةةةتنتاجات لةةةيس ملزمةةةا  قةةةانوان  ومةةةا 

 يتدر عنها من تقييم.   تويل االعتبار“ بسن نية ملا 
وبابيعةةةة احلةةةال، يتعةةةني علةةةى هيئةةةات رلةةةد املعاهةةةدات أن  (4)

تضا يف حسباهنا املواقف ال  تعرب عنهةا الةدول واملنظمةات الدوليةة 
 ظات. فيما خيز التحىل

اهليئةةةات املختصةةةة يتقيةةةيم جةةةواز التحفظةةةات يف حالةةةة  3-2-4
 إنشاء هيئة لر د املعاهدة

خية  اختصةاص   ال  ندما تنش  املعاهدة هيئة لر د تطبيقهةا،  
املنظاةات املتعاقةدة يف   تلك اهليئة ابختصةاص الةدول املتعاقةدة او 

ابختصةةةةاص   تقيةةةةيم جةةةةواز التحفظةةةةات  لةةةةى تلةةةةك املعاهةةةةدة، وال 
 تطبيق املعاهدة.  ة املناز ات املختصة يف تف ري او هيئات ت وي 

 التعليق 
، مةةةةةةةن منظةةةةةةةور  ةةةةةةةاص 4-2-3يوضةةةةةةةح املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   (1)

إل ةةةة ل“، املبةةةةدأ الةةةةذ  ير ةةةةيه املبةةةةدأ  عةةةةدم ا لرةةةة ل رةةةةرط  ويف
بشةةةةةةةأن تعةةةةةةةدد اهليئةةةةةةةات املختتةةةةةةةة بتقيةةةةةةةيم جةةةةةةةواز  2-3التةةةةةةةوجيه  
 التحىلظات. 

 2-3بةدأ التةوجيه  وتنبغة  اإلرةارة كةذلك إىل أن لةيغة امل (2)
مةةن اال ةةتنتاجات األوليةةة  6جةةزءا  مةةن مضةةمون الىلقةةرة  تةةورد إال ال

املؤ سةةةةات املختتةةةةة    إهنةةةةا تعةةةةدد األرةةةةخاص أو(1856)1997لعةةةةام 
تةةةةةةةةنز علةةةةةةةةى أن هةةةةةةةةذه  للبةةةةةةةت يف جةةةةةةةةواز التحىلظةةةةةةةةات ول ةةةةةةةن ال

يستبعد بعضها بعضا . وقد رأت اللجنة  اال تتالات تراكمية وال
 يف مبدأ توجيه  مستقل. أن من املىليد تبيان ذلك 

__________ 
رةأهنا رةأن مجيةا  -للنظر إىل الابيعة ا الة هلذه اهليئات، فإهنا  ( 1854)  

قةد عوجلةت يف مبةدأ تةوجيه  مسةتقل؛ انظةر املبةةدأ  -سةوية املنازعةات هيئةات ت
 أدانه. 5-2-3التوجيه  

 .1-2-3من املبدأ التوجيه   2انظر الىلقرة  ( 1855)  
 .109 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص 1997حولية   ( 1856)  

، يةةراد هبيئةةات الرلةةد 3-2-3وعلةةى غةةرار املبةةدأ التةةوجيه   (3)
، ولةةةةةةةةيس هيئةةةةةةةةات تسةةةةةةةةوية (1857)شةةةةةةةةئها املعاهةةةةةةةةداتتلةةةةةةةةك الةةةةةةةة  تن

الةةة  يشةةةة ل ا تتالةةةها يف هةةةذا اجملةةةةال موضةةةوع املبةةةةدأ  املنازعةةةات
 .5-2-3التوجيه  

اختصةةةاص هيئةةةات ت ةةةوية املناز ةةةات يف تقيةةةيم جةةةواز  3-2-5
 التحفظات

 نةةدما تكةةون هيئةةة لت ةةوية املناز ةةات خمتصةةة ابختةةا  قةةراوات  
ت، ويكةةةةةةةةةةون ملزمةةةةةةةةةة لفطةةةةةةةةةةراف يف مناز ةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةر املناز ةةةةةةةةةةا

الزماا لوفاء تلك اهليئة ابختصا ها، يكةون  حتفع ما جواز تقييم
 لةةةةةك التقيةةةةةيم، يو ةةةةةفه  نصةةةةةراا مةةةةةر  نا ةةةةةر القةةةةةراو، ملزمةةةةةاا 

 لفطراف. قانوانا 
 التعليق 

الرلةةةد،  ورة مب ةةةان متييةةةز هيئةةةاترأت اللجنةةةة أن مةةةن الضةةةر  (1)
متلةةةك  ةةةلاة اختةةةاذ القةةةرارات والةةة  يشةةة ل  لملعةةةه الضةةةيق، الةةة  ال

ا تتالةةةةةةها يف جمةةةةةةال تقيةةةةةةيم جةةةةةةواز التحىلظةةةةةةات موضةةةةةةوع املبةةةةةةدأ 
، عةةةن هيئةةةات تسةةةوية املنازعةةةات الةةة  تنةةةاط هبةةةا 3-2-3التةةةوجيه  

اإلقليميةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةلاة اختةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةرارات. وللةةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةةن أن احملةةةةةةةةةاكم
مي ةةةةن اعتبارهةةةةا هيئةةةةات رلةةةةد، لملعةةةةه الوا ةةةةا، سةةةةان اإلن حلقةةةةوق
تةةد ل يف الىلئةةة الثانيةةة ألن القةةرارات الةة  تتخةةذها هلةةا حجيةةة  فإهنةةا

األمر املقض  به. وتشمل اهليئات املعنيةة أيضةا  اهليئةات الة  متلةك، 
رأهنا رأن حم مة العدل الدولية، ا تتالةا  عامةا  يف جمةال تسةوية 

نازعةةة قةةد ي ةةون مي ةةن، مبنا ةبة وجةةود م ازعةات بةةني الةةدول والةة املن
موضةةةوعها أو ةةةا نااقةةةا ، أن تعمةةةد إىل البةةةت يف جةةةواز حتىلةةةظ مةةةن 

 التحىلظات. 
إن التوضةيح القائةل أبن تقيةيم تلةك اهليئةات جلةواز الةةتحىلظ  (2)

ي ون  بولىله عنترا  مةن عنالةر القةرار، ملزمةا  قةانوان  لألطةراف“ 
قط ينابق ف أ التوجيه  الالذ  يارحه هذا املبد  يشأ إىل أن املبدأ

علةةى احلةةاالت الةة  ت ةةون فيهةةا املنازعةةة متعلقةةة بتةةورة مبارةةرة هبةةذه 
املسةةألة، ول ةةن يسةةر  أيضةةا  يف احلةةاالت األكثةةر تةةواترا  الةة  يشةة ل 
فيهةةةةا جةةةةواز الةةةةتحىلظ مشةةةة لة ذات لةةةةلة يتعةةةةني حلهةةةةا أوال  ل ةةةة  

 أمام القضاء. تسوى املنازعة األو ا نااقا  املاروحة 
البيةةان أن التقيةةيم الةةذ  تتولةةل إليةةه هيئةةة تسةةوية  عةةن وغةين (3)

املنازعةةةات لةةةيس لةةةه، علةةةى أيةةةة حةةةال،  ةةةوى حجيةةةة األمةةةر املقضةةة  
لتلةةك اهليئةةة مةةن  ةةلاة يف اختةةاذ قةةرار مةةن  ، وفقةةط بقةةدر مةةا(1858)بةةه

 هذا القبيل.

__________ 
 أع ه. 1842انظر، ما ذلك، احلارية  ( 1857)  
ض أن هيئةةات ليسةةت هلةةا لةةىلة أو حجيةةة  القةةرار املتخةةذ“، لفةةرتا ( 1858)  

قضةةةائية مي ةةةن أن تةةةدعى، يف إطةةةار ممار ةةةتها ال تتالةةةاهتا، إىل تقيةةةيم جةةةواز 
 التحىلظات.
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 نتائ   دم جواز التحفع 3-3
 اسس  دم اجلواز دم اال تداة ابلتاييز ي   3-3-1

ابلةةرغم مةةر احلظةةر الناشةة   ةةر  ع الةةذي يصةةاغيكةةون الةةتحف 
ابلةةةرغم مةةةر تنافيةةةه مةةةع موضةةةوع املعاهةةةةدة  احكةةةام املعاهةةةدة او

وال ةةةرأ منهةةةا حتفظةةةاا غةةةري جةةةائز، ةو ةةةا حاجةةةة إىل التاييةةةز يةةة  
 النتائ  املرتتبة  لى اسس  دم اجلواز هذه.

 التعليق 
ة القواعةةةةد الواجبةةةةة وحةةةةد 1-3-3ي ةةةةرس املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (1)

التحىلظةةةات، أاي  كةةةان  علةةةى نتةةةائج عةةةدم جةةةواز حتىلةةةظ مةةةنالتابيةةةق 
 ةةةةةبب عةةةةةدم اجلةةةةةواز هةةةةةذا، مةةةةةن بةةةةةني األ ةةةةةباب املعةةةةةدَّدة يف املبةةةةةدأ 

 .(1859)1-3التوجيه  
تسةتخلز النتةائج  من اتىلاقي  فيينا ال 19ومثلما أن املادة  (2)

املرتتبةةةةة علةةةةى لةةةةوغ حتىلةةةةظ حمظةةةةور، لةةةةراحة )الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )أ(( 
يةة )ب((، مبقتضةى املعاهةدة الة  يتعلةق هبةا، ضمنا  )الىلقةرة الىلرع أو

تتنةةةةاول آاثر لةةةةوغ حتىلةةةةظ حمظةةةةور مبقتضةةةةى الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة  فإهنةةةةا ال
رةةة ء يف نةةةز اتىلاقيةةةة فيينةةةا يشةةةأ إىل الع قةةةة بةةةني  ، وال(1860))و(

املتعلقةةةة بقبةةةول التحىلظةةةات  20هةةةذه األح ةةةام وبةةةني أح ةةةام املةةةادة 
دفةةةةا  (1861)يع “ فةةةةراغ تشةةةةر  بولالعرتاضةةةةات. ويتعلةةةةق األمةةةةر هنةةةةا 

للةةةةةبعز إىل التسةةةةةا ل عمةةةةةا إذا كةةةةةان مقتةةةةةودا  مةةةةةن قبةةةةةل واضةةةةةع  
 .(1862)االتىلاقية

جيةب اإلقةرار أبن األعمةال التحضةأية  وأاي  كان األمةر، فإنةه (3)
تةورد ال ثةأ مةن اإلرةارات  املتعلقة للىلقرة الىلرعية )و( غامضة وال

من  الواضحة بشأن النتائج ال  قتد واضعو االتىلاقية ا تخ لها
  (1863)عدم توافق التحىلظ ما موضوع االتىلاقية والغرض منها

__________ 
ل طةة ع علةةةى درا ةةةة نقديةةةة هلةةةذه املبةةةادئ التوجيهيةةةة، يف لةةةيغتها  ( 1859)  

 Simma and Hernández, “Legal consequences of an  ، انظةر2010لعةام 

impermissible reservation …” (footnote 1610 above), pp. 73–75. 
  (1860 ) See Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” 

(footnote 28 above), p. 83. 
  (1861 )  -(footReservations and Interpretative Declarations … Horn, 

note 25 above), p. 131; see also Combacau, “Logique de la validité 

contre logique de l’opposabilité …” (footnote 1830 above), p. 199 . 
  (1862 ) (footnote tés multilatéraux Les réserves aux traiSee Imbert, 

25 above), pp. 137–140. 
ينبغةةةة  التةةةةذكأ أبن إدراو هةةةةذا املعيةةةةار يف املشةةةةروع جةةةةاء متةةةةأ را ، فهةةةةو   ( 1863)  
،  1962حوليةةةة    ، 1962لسةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك يف عةةةام  حيتةةةل إال يف التقريةةةر األول ل  ل 

(؛ وانظةةةةةر  10الىلقةةةةةرة ) ،  66و   65 ، ص Add.1و   A/CN.4/144اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة  
  ، أيضةةا  العةةرض الشةةىلو  الةةذ  قدمةةه املقةةرر ا ةةاص أثنةةاء الةةدورة الرابعةةة عشةةرة للجنةةة 

،  139 ، ص 1962أاير/مةةةةةةةةةةايو    25،  651املرجةةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةةه، اجمللةةةةةةةةةةد األول، اجللسةةةةةةةةةةة  
 . 6-4 ىلقرات ال 

والةدوك يف الذ  اقرتحةه السةأ وىلةر   17يف مشروع املادة  - 
يف  يةةةةرد معيةةةةار موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا إال ، ل1962عةةةةام 

 ؛(1864)لورة توجيه من رأنه أن يررد الدولة املتحىلظة ذاهتا

ذا املشةةةةةروع بتةةةةةىلة طبةةةةةا الغمةةةةةوض املناقشةةةةةات املتعلقةةةةةة هبةةةةة  - 
، وتبةةني منهةا علةى وجةةه (1865)العامةة للجنةة  الةة  ة ل اجللسةةات

عضةةاء املسةةاندين للتقيةةيم الىلةةرد  ا تةةوص أن مثةةة انقسةةاما  بةةني األ
، يف حني (1866)من جانب الدول وأولئك الذين يؤيدون آلية مجاعية

 تناق ش حقيقة؛ أن نتائج هذا التقييم ل

اغة بتعديل املشروع يف اجتاه وما ذلك، بعد قيام جلنة التي - 
، بةدا أن الشةعور السةائد 19يب للغاية من التيغة احلالية للمةادة قر 

وع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا يشةة  ن معيةةارا  يتعةةةني أن هةةو أن موضةة 
؛ ويشةةةهد علةةى ذلةةك التعةةديل اجلديةةةد (1867)يقةةيَّم بةةه جةةواز الةةتحىلظ

 الةةةةذ  متثةةةةل، مةةةةن جهةةةةة، يف إدراو معيةةةةار عةةةةدم م ةةةةررا   18 للمةةةةادة
يف تعةديل عنةوان هةذا  التوافق، ومةن جهةة أ ةرى، وهةذا هةو األهةم،

ال  مةةةةن  لةةةةحة احل ةةةةم ليتةةةةبح  األثةةةةر القةةةةانون للتحىلظةةةةات“ بةةةةد
يةةةدل علةةةى األرجةةةح علةةةى أن لةةةحتها هةةة   ، ممةةةا(1868)التحىلظةةةات“

 يف االتىلاقية(؛ 19 ألبح املادة الذ ) 17موضوع مشروع املادة 

 18وع  املةةادتني وتركةةت التةةياغة اللبقةةة للتعليةةق علةةى مشةةر  - 
، على التوايل، من االتىلاقية( 21و 19)اللذين يناظران املادتني   20و

املسألة  مىلتوحة  إهنا تؤكد يف آن واحد أن  1962املعتمدين يف عام  
توافةةق الةةتحىلظ مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا يشةة ل املعيةةار 

كةةان هةةذا املعيةةار  عرضةةة  الةةذ  حي ةةم لةةوغ التحىلظةةات، وأنةةه ملةةا
  مي ةةةن الاريقةةة الوحيةةدة الةة  ه...  فةةةإن تقيةةيم الةةذايت إىل حةةد مةةالل

تابيقه هبا يف أغلب احلاالت  ت ون عن طريق قبول فرادى الدول 
 يف غيةةةاب  يعمةةل بةةه إال رفضةةها إايه“، ل ةةن هةةةذا ال للةةتحىلظ أو

 ؛(1869)هيئة ذات ا تتاص دائم“ هيئة قضائية أو

__________ 
 .1Addو .144/4A/CNاملرجةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةه، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة  ( 1864)  

)أ((؛ وانظةر أيضةةا  تعليقةات املقةرر ا ةةاص أثنةاء الةدورة الرابعةةة  2، الىلقةرة  17 )املةادة 
،  1962أاير/مةةةةايو    25،  651املرجةةةةا نىلسةةةةه، اجمللةةةةد األول، اجللسةةةةة    ، عشةةةةرة للجنةةةةة 

 .85الىلقرة  ، 145 ص 
 .175-172و 168-139 صاملرجا نىلسه،  ( 1865)  
 .2-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  3انظر الىلقرة ) ( 1866)  
 663 اجللسةةةتني، اجمللةةةد األول، 1962حوليةةةة انظةةةر، بتةةةىلة  الةةةة،  ( 1867)  
 18. و  ل مناقشة املادة 234-225 ، ص1962حزيران/يونيه   19و  18،  664و

األعضةةةةاء إىل اجلديةةةةدة، واملعنونةةةةة  لةةةةحة التحىلظةةةةات“، أرةةةةار مجيةةةةا  م ةةةةررا  
معيةةار التوافةةق مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا الةةذ  ل يةُةذكر مةةا ذلةةك يف 

 املشروع الذ  اعتمدته جلنة التياغة. 
 252 ، ص1962حزيران/يونيةةةةةةه  25، 667املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، اجللسةةةةةةة  ( 1868)  
 .70-55، الىلقرات 253و
 .( 22ة ) ، الىلقر 181 ، ص /5209Aه، اجمللد الثان، الوثيقة  املرجا نىلس  ( 1869)  
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يضةةةةةةةا ، ، الحةةةةةةةظ أ1965ويف تقريةةةةةةةر املقةةةةةةةرر ا ةةةةةةةاص لعةةةةةةةام  - 
 تسةةة ت عةةةن املتعلةةةق لملعاهةةةدات الةة  19 تةةوص مشةةةروع املةةادةخب

يف  20 مسةةةةةةةألة التحىلظةةةةةةةات )وهةةةةةةة  املةةةةةةةادة الةةةةةةة  ألةةةةةةةبحت املةةةةةةةادة
االتىلاقية(، أن  اللجنة اعرتفت أبن معيار ’التوافق‘ معيار ذايت إىل 

تتضةةةةارب بشةةةةةأن توافةةةةق حتىلةةةةةظ معةةةةني مةةةةةا  وأن اآلراء قةةةةةد حةةةةد مةةةةا
غةةأ أهنةةا ارأتت أنةةه يف غيةةاب والغةةرض منهةةا.  موضةةوع معاهةةدة مةةا

إن الو ةةةيلة الوحيةةةدة لتابيةةةق املعيةةةار هةةة  واليةةةة قضةةةائية إجباريةةةة، فةةة 
رفضةةةه مةةةن جانةةةب فةةةرادى الةةةدول“،   الركةةةون إىل قبةةةول الةةةتحىلظ أو

اعرتفةةت أبن  القواعةةد املقرتحةةة مةةن جانةةب اللجنةةة قةةد حتظةةى  كمةةا
بقبةةةةول أكةةةةةرب لةةةةةو أن تىلسةةةةةأها وتابيقهةةةةةا خيضةةةةةعان لواليةةةةةة قضةةةةةائية 

 ؛(1870)“دولية
  17و   16  غةةةةأ أن تعليقةةةةات اللجنةةةةة علةةةةى مشةةةةروع  املةةةةادتني  - 
، علةةةى التةةةوايل( ليسةةةت هةةة  أيضةةةا   20و   19 املةةةادتني   ألةةةبحا   اللةةةذين ) 

عةدم مقبوليةة   ت تىل  لإلرارة إىل أن  مقبوليةة أو  بذاك الوضوح، إذ 
حتىلةةظ منةةةدرو يف إطةةار الىلقةةةرة )و( ه...  تتوقةةف إىل حةةةد كبةةةأ، يف  

ى اعتبةةةار الةةةدول املتعاقةةةدة األ ةةةرى ذلةةةك  مجيةةةا احلةةةاالت، علةةةى مةةةد 
“، وأنةه هلةذا السةبب، ينبغة  فهةم الىلقةرة الىلرعيةة )و(  التحىلظ مقبةوال  

املتعلقةةةةة    17 مةةةةا ا تحضةةةةار أح ةةةةام املةةةةادة    16مةةةةن مشةةةةروع املةةةةادة  
 ؛ ( 1871) بقبول التحىلظات ولالعرتاضات على التحىلظات“ 

عةز  وأثناء مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات، حاولت ب  - 
املعاهدة والغرض منها؛  الوفود أن تعا  مضموان  أكرب ملعيار موضوع  

اقةرتح الوفةد امل سةي   أن يُةنزَّ لةراحة علةى نتةائج لةدور   ، وه ذا 
ح م قضائ  يقر عدم توافق الةتحىلظ مةا موضةوع املعاهةدة والغةرض  

، غةةةةةأ أن منالةةةةةر  نظةةةةةام التقيةةةةةيم اجلمةةةةةاع  كةةةةةانوا علةةةةةى  ( 1872) منهةةةةةا 
 ص نتةةائج ملمو ةةة مةةن عةةدم توافةةق  األ ةةز هةةم مةةن حةةاول ا ةةتخ 

 . ( 1873) ضوع املعاهدة والغرض منها ما مو  حتىلظ ما 
يةةةةةدفا  مةةةةةا 19 وعةةةةة وة علةةةةةى ذلةةةةةك، لةةةةةيس يف نةةةةةز املةةةةةادة (4)
ال متييةةز   االعتقةةاد أبن مثةةة جمةةاال  للتمييةةز بةةني اتلةةف احلةةاالت  إىل

__________ 
،  1965 حوليةةة   التقريةةر الرابةةا عةةن قةةانون املعاهةةدات للسةةأ وىلةةر  والةةدوك،  ( 1870)  

 .9، الىلقرة  52 ، ص Add.1-2و   A/CN.4/177اجمللد الثان، الوثيقة 
، 207 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966حوليةةةةةةة  ( 1871)  

 .17الىلقرة 
  (1872 ) onference on the Official Records of the United Nations C

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (see footnote 35 

above), Committee of the Whole, 21st meeting, 10 April 1968, p. 113, 

para. 63 يف إلةةزام الدولةةة الةةة  . وقةةةد اقرتحةةت امل سةةيك حلةةني  األول يتمثةةةل
ُحرمةةةت مةةةن حقهةةةا يف أن تتةةةبح لةةةاغت الةةةتحىلظ املتنةةةايف أبن تسةةةحبه، وإال 

طرفةةةا  يف املعاهةةةدة؛ والثةةةان هةةةو اعتبةةةار املعاهةةةدة برمتهةةةا غةةةأ انفةةةذة بةةةني الدولةةةة 
 املتحىلظة والدولة املعرتضة.

أرةةةةةأ إليةةةةةه أعةةةةة ه مةةةةةن بيةةةةةاانت رةةةةةى  انظةةةةةر، بتةةةةةىلة  الةةةةةة، مةةةةةا ( 1873)  
إىل  1805)احلوارة   2-3( مةن التعليةق علةى املبةدأ التةوجيه  3الىلقرة ) الوفود،
 أع ه(.  1809

“. فىلةةةةةةة  احلةةةةةةةاالت الةةةةةةةث ل، فيمةةةةةةةا ل حيةةةةةةةدّ د فيةةةةةةةه القةةةةةةةانون متييةةةةةةةزا  
، 19دة ن الةةةنز الواضةةةح للىلقةةةرة اال ةةةته لية للمةةةايُسةةةتنتج مةةة  وكمةةةا

مُتنةةةةا الدولةةةةة مةةةةن أن تتةةةةوغ حتىلظةةةةا ، ومبجةةةةرد اإلقةةةةرار أبن الةةةةتحىلظ 
احملظةةور مبقتضةةى املعاهةةدة لطةةل ح مةةا  مبقتضةةى الىلقةةرتني الىلةةرعيتني 

داعةةةةة  إىل ا ةةةةةتخ ص نتةةةةةائج  ، فإنةةةةةه ال19)أ( و)ب( مةةةةةن املةةةةةادة 
قةةةةةةةدمت ث ثةةةةةةةة تلىلةةةةةةةة مةةةةةةةن الىلقةةةةةةةرة الىلرعيةةةةةةةة )و(. ومةةةةةةةا ذلةةةةةةةك، ا

 ة، بشأن هذا اال تنتاو.اعرتاضات، ذات أوية متىلاوت
فأوال ، لوحظ أنه عندما ترفز اجلهات الوديعة التحىلظات  (5)

احملظورة مبقتضى املعاهدة، فإهنا تبلن الدول املتعاقةدة األ ةرى بةنز 
منافيةة ملوضةوع املعاهةدة  تلك التحىلظات ال  تعترب، للوهلة األوىل،

. وهةةةةةذه هةةةةة  فعةةةة   املمار ةةةةةة الةةةةة  دأب علةةةةةى (1874)والغةةةةرض منهةةةةةا
، غةةأ أنةةه يتعةةني أن يىلهةةم (1875)اتباعهةةا األمةةني العةةام لألمةةم املتحةةدة

يةةةةرفز  مةةةةدلوهلا مةةةةن منظةةةةور نسةةةة . فةةةةالواقا أن  األمةةةةني العةةةةام ال
* ه...  يف أن ي ةةةةةةةن للوهلةةةةةةةة األوىل مثةةةةةةةة رةةةةةةةك إذا ل اإليةةةةةةةداع إال

موح بةةةةه. ه...  اإلعةةةة ن املرفةةةةق للوثيقةةةةة يشةةةة ل حتىلظةةةةا  غةةةةأ مسةةةة 
*، يالب األمني العام إىل الدولة املعنية أن توضةح حالة الشك ويف

لةيس لةه أن يالةب هةذا األمر. ه...  غأ أن األمني العام يةرى أنةه 
*، وأنةةه يعةةود للةةدول املعنيةةة أن النةةوع مةةن التوضةةيح بتةةورة منتظمةةة

اعرتاضةةات علةةى اإلعةة انت الةة  تعتربهةةا  تبةةد ، إذا ارأتت ذلةةك،
. وبعبةةةةارة أ ةةةةرى، فةةةةإن الىلةةةةةرق (1876)ت غةةةةأ مسةةةةموح هبةةةةةا“حتىلظةةةةا

يرت ةةةةةةز علةةةةةةى التمييةةةةةةز بةةةةةةني  امللحةةةةةةوظ يف ممار ةةةةةةة األمةةةةةةني العةةةةةةام ال
، 19)أ( و)ب( مةةن املةةادة  الىلرضةةيات الةةواردة يف الىلقةةرتني الىلةةرعيتني

هةةةةة الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )و( مةةةةن نىلةةةةس املةةةةادة، مةةةةن ج مةةةةن جهةةةةة، ويف
الةةةةةتحىلظ مةةةةةا أ ةةةةةرى، بةةةةةل يرت ةةةةةز علةةةةةى الاةةةةةابا املؤكةةةةةد لتعةةةةةارض 

تىلسةةةأ، فةةةإن األمةةةني العةةةام  املعاهةةةدة  عنةةةدما ت ةةةون مثةةةة حاجةةةة إىل
عليةةه احلةةةال دائمةةا  عنةةةدما يتعلةةةق  يسةةند األمةةةر إىل الةةدول؛ وهةةةذا مةةةا

األمر بتنايف التحىلظ ما موضوع املعاهدة والغرض منها، ومي ن أن 
ما يتعلةةةق األمةةةر بتحىلظةةةات حمظةةةورة ي ةةةون األمةةةر كةةةذلك أيضةةةا  عنةةةد

 . ضمنا   لراحة أو
واثنيا ، متت اإلرارة، من نىلس املنالةق، للنسةبة للحةاالت  (6)

املتو ةةاة يف الىلقةةرتني الىلةةرعيتني )أ( و)ب(، إىل أن الدولةةة املتحىلظةةة 
مي نهةةا أن ت ةةون جاهلةةة لحلظةةر القةةائم، وللتةةايل يتعةةني اعتبارهةةا  ال

بةةةةةةةرغم حتىلظهةةةةةةةا )مبةةةةةةةدأ  القابليةةةةةةةة  قةةةةةةةد قبلةةةةةةةت املعاهةةةةةةةدة برمتهةةةةةةةا،

__________ 
  (1874 ) See Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28 above), 

p. 317. 
  (1875 ) General … -Summary of Practice of the SecretarySee 

(footnote 75 above), paras. 191–192. 
  (1876 ) 196–195and  193, paras. Ibid.  أمةةا املمار ةةة الةة  دأب علةةى .

عام جمللس أورول فه  ممار ةة مماثلةة، ل ةتثناء أنةه يف حالةة نشةوء  اتباعها األمني ال 
لةةةةعوبة مةةةةا، جيةةةةوز لةةةةه أن يستشةةةةأ )وهةةةةو فعةةةة   يستشةةةةأ( جلنةةةةة الةةةةوزراء )انظةةةةر   
Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe (footnote 638 above), 

pp. 90–93 .) 
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يف أن تنةةةةةةايف الةةةةةةتحىلظ مةةةةةةا موضةةةةةةوع  رةةةةةةك . وال(1877)للىلتةةةةةةل“(
املعاهةدة والغةةرض منهةةا أقةةل  ةهولة يف تقييمةةه موضةةوعيا  مةةن االىلةةة 
الةةةةتحىلظ لبنةةةةد حيظةةةةر التحىلظةةةةات. ومةةةةن املؤكةةةةد أن هةةةةذه امل حظةةةةة 
وجيهةةة، غةةأ أهنةةا ليسةةت حامسةةة  إن تقيةةيم ناةةاق بنةةود التحىلظةةات 

ظر ضمنيا   يما عندما ي ون احل يُعتقد أحياان ، ال ا  كماليس بديهي
؛ وعة وة (1878)رة الىلرعيةة )ب(هةو عليةه األمةر يف الىلقة  على غرار ما

إذا كةةان إعةة ن  علةةى ذلةةك، فإنةةه قةةد ي ةةون مةةن التةةعب حتديةةد مةةا
ال، وقد ت ون الدولة ال  ألةدرته قةد  يش ل حتىلظا  أم انىلراد  ما

ختةةةةرق احلظةةةةر معتةةةةربة أن رضةةةةاها  اعتقةةةةدت عةةةةن حسةةةةن نيةةةةة أهنةةةةا ل
. واحلقيقةةةة أنةةةه (1879)ة مرهةةةون بقبةةةول تىلسةةةأها هلةةةالاللتةةةزام لملعاهةةةد

يىلةةرتض فيهةةا جهلهةةا لحلظةةر النةةاجم عةةن بنةةد  كانةةت الدولةةة ال إذا
جيوز  من بنود التحىلظات، فإنه يتعني عليها كذلك أن تدرك أنه ال
 مةةةا هلةةةا أن تىلةةةرغ املعاهةةةدة مةةةن مضةةةموهنا مةةةن  ةةة ل حتىلةةةظ يتنةةةا 

 موضوع املعاهدة والغرض منها.

مةن املةادة  5و 4لةوحظ أن الىلقةرتني  وبتىلة  الة،واثلثا ،  (7)
تنتةةةةةةان علةةةةةةى قيةةةةةةد واحةةةةةةد علةةةةةةى إم انيةةةةةةة قبةةةةةةول حتىلةةةةةةظ مةةةةةةن  20

؛ ومي ن (1880)وهو  وجود ح م االف يف املعاهدة التحىلظات، أال
أن يةةنجم عةةن ذلةةك، لال ةةتدالل للضةةد، أن مثةةة حريةةة مالقةةة يف 

)و( مةةةةةةةةةةن  الىلرعيةةةةةةةةةةة تحىلظةةةةةةةةةةات رغةةةةةةةةةةم أح ةةةةةةةةةةام الىلقةةةةةةةةةةرةقبةةةةةةةةةةول ال
. وإذا كةةةةةان لةةةةةحيحا  أن الةةةةدول يف املمار ةةةةةة قلمةةةةةا (1881)91 املةةةةادة

تعرتض على حتىلظات يُةرجَّح مةا ذلةك تنافيهةا مةا موضةوع وغةرض 
املعاهدة ال  تتعلق هبا، وأن هذا يعةين عمليةا  جتريةد القاعةدة الةواردة 

، (1882)ىلعوهلةةةا امللمةةةوسمةةةن م 19)و( مةةةن املةةةادة  الىلرعيةةةة يف الىلقةةةرة
حية اختةةةةةةاذ قةةةةةةرارات هبةةةةةةذا علةةةةةةى األقةةةةةةل يف غيةةةةةةاب هيئةةةةةةة هلةةةةةةا لةةةةةة 

، فإنةةةه توجةةةد مةةةا ذلةةةك عةةةدة حجةةةج تسةةةتند إىل نةةةز (1883)التةةةدد
 االتىلاقية نىلسها وتعارض هذا املناق 

__________ 
  (1877 ) ates parties …” See Fodella, “The declarations of St

(footnote 1498 above), pp. 143–147. 
 2-1-3انظةةةةةةر، بتةةةةةةىلة  الةةةةةةة، التعليةةةةةةق علةةةةةةى املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 1878)  

 )تعريف التحىلظات احملددة(.
فيمةةةةةا يتعلةةةةةق للتمييةةةةةز بةةةةةني التحىلظةةةةةات، مةةةةةن جهةةةةةة، واإلعةةةةة انت  ( 1879)  

املشةةةةةروطة، مةةةةةن جهةةةةةة أ ةةةةةرى، انظةةةةةر املبةةةةةادئ  التىلسةةةةةأية،  ةةةةةواء البسةةةةةياة أو
 والتعليقات عليها. 3-3-1إىل  3-1لتوجيهية من ا
العبةارة الةة  تةرد يف كةة  احل مةةني هة    مةةا ل تةنز املعاهةةدة علةةى  ( 1880)  

 هح م  االف“.
  (1881 ) “Reservations: equity as a balancing factor?” See Greig, 

(footnote 28 above), pp. 83–84. 
  (1882 ) , Paris, oit internationalDrSee, in particular, D. Carreau, 

Pedone, 2004, p. 137; Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28 

above), pp. 315–318; Greig, “Reservations: equity as a balancing 

factor?” (footnote 28 above), pp. 86–90; or Imbert, Les réserves aux 

traités multilatéraux (footnote 25 above), pp. 134–137 . 
)تقيةةيم    2-3( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه   9( و) 8ني ) انظةةر الىلقةةرت  ( 1883)  

 Coccia, “Reservations to multilateralجةةواز التحىلظةةات(؛ وانظةةر أيضةةا    

تنابةةةةق   مةةةةن االتىلاقيةةةةة وظةةةةائف متمةةةةايزة، إذ   20و   19للمةةةادتني   - 
القواعةةةد الةةة  تنتةةةان عليهةةةا يف مراحةةةل اتلىلةةةة مةةةن  مراحةةةل“ إنشةةةاء  

لةةةةوغ    جيةةةةوز فيهةةةةا    ال علةةةةى احلةةةةاالت الةةةة   19الةةةةتحىلظ  تةةةةنز املةةةةادة  
 ؛ ( 1884) حيدل بعد أن يتاغ التحىلظ  ما   20التحىلظ، بينما تبني املادة  

ىلرعيةةة )و( مةةن مةةن رةةأن التىلسةةأ املقةةرتح أن جيةةرد الىلقةةرة ال - 
مةةةةن كةةةةل أثةةةةر مىليةةةةد   ةةةةيرتتب عليةةةةه أن الةةةةتحىلظ املنةةةةايف  19املةةةةادة 

ملوضوع املعاهدة والغرض منها حُيدل متاما  نىلس األثر الذ  حيدثةه 
 تحىلظ املتوافق ما موضوع املعاهدة والغرض منها؛ال

الةة   21مةةن املةةادة  1إنةةه يىلةةرغ أيضةةا  مةةن كةةل معةةه الىلقةةرة  - 
 20و 19 وفقةةةةا  للمةةةةواد  يوضةةةةا“ إال  تةةةنز علةةةةى أن الةةةةتحىلظ ال

 ؛(1885)“23و
وهةةةو يقةةةيم كةةةذلك متييةةةزا  بةةةني ناةةةاق الىلقةةةرتني الىلةةةرعيتني )أ(  - 

)و( مةةةن نىلةةةس  لىلرعيةةةة، مةةةن جهةةةة، والىلقةةةرة ا19و)ب( مةةةن املةةةادة 
 . (1886)يسمح به نتها بتات   ال ملادة، من جهة أ رى، وهذا ماا
ي  فيينةةةةا مةةةةن اتىلةةةةاق 19يوجةةةةد يف نةةةةز املةةةةادة  وللتةةةةايل، ال (8)
يربر إقامة  الودعاء، ما حى يف ممار ة الدول أو يف  ياقها، وال وال

متييةةز مةةن هةةذا القبيةةل بةةني نتةةائج لةةوغ حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات بةةرغم 
)أ( و)ب((، من جهة، وبني نتائج 19حظر تعاهد  )املادة  وجود

)و((، مةةةن 19تنافيةةةه مةةةا موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا )املةةةادة 
 جهة أ رى.

  دم جواز التحفظات وامل ؤولية الدولية 3-3-2
د   ةةةوغ الةةةتحفع غةةةري اجلةةةائز نتائجةةةه ذقتضةةةى قةةةانون   حيةةةف

املنظاةةة  ة اوتنشةةأ  نةةه امل ةةؤولية الدوليةةة للدولةة  املعاهةةدات وال
 الدولية ال   اغته.

 التعليق 
، أبن للىلقةرات 1-3-3حاملا يسلَّم، وفقا  للمبةدأ التةوجيه   (1)

( 1-3)املستنسخة يف املبدأ التوجيه    19الىلرعية الث ل من املادة  
نىلةس الوظيىلةةة وأن الةةتحىلظ الةذ  خيةةالف أح امهةةا هةو حتىلةةظ غةةأ 

لةةةةةك هةةةةة  معرفةةةةةة جةةةةةائز، فةةةةةإن املسةةةةةألة الةةةةة  تبقةةةةةى ماروحةةةةةة مةةةةةا ذ
منظمةةة دوليةةة حتىلظةةا  بةةرغم أح ةةام  حيةةدل إذا لةةاغت دولةةة أو مةةا

 
treaties …” (footnote 196 above), p. 33, or Szafarz, “Reservations to 

multilateral treaties” (footnote 27 above), p. 301 . 
  (1884 ) restricted …” (footnote 150 -tt, “Reservations to nonSee Bowe

above), p. 80; or Redgwell, “Reservations to treaties …” (footnote 1740 

above), pp. 404–406 . 
ق ، والتعليةة 1-3( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  6انظةةر الىلقةةرة ) ( 1885)  

 .1-4على املبدأ التوجيه  
 ( أع ه.4انظر الىلقرة ) ( 1886)  
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مي ن  فإن التحىلظ ال ،كد أهنا لو فعلت ذلكاحلظر هذه. ومن املؤ 
بتةةةورة واضةةةحة  21أن حيةةةدل اآلاثر القانونيةةةة الةةة  ختضةةةعها املةةةادة 
 20هبرمتهةةةةةا  و 19لشةةةةةرط أن  يوضةةةةةا“ الةةةةةتحىلظ  وفقةةةةةا  للمةةةةةواد 

 .(1887)“23و

، يظل السؤال القةائم هةو  (1888)هذه اآلاثر اي  كانتول ن أ (2)
هل جيةب أن يُعتةرب، مةن جهةة، أن لةاحب الةتحىلظ بقيامةه بةذلك 
يرت ب فع   غأ مشروع دوليا  يتحمل بسببه مسؤولية دوليةا ومن 
جهة أ رى، هل مُتنا األطراف األ رى من قبول حتىلةظ لةين رغةم 

 ا19أح ام املنا الواردة يف املادة 

، مي ن (1889)من هذين السؤالنيق للسؤال األول  يتعل اوفيم (3)
 يعد  (1890)القول إن التحىلظ املنايف ملوضوع املعاهدة والغرض منها

. 19 رقةةةةا  ل لتةةةةزام“ النارةةةةئ عةةةةن الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )و( مةةةةن املةةةةادة 
عليةةه، يعةةد فعةة   غةةأ مشةروع ترتتةةب عليةةه املسةةؤولية الدوليةةة   وبنةاء

 رقةةةةا   يشةةةة ل وهةةةةو ال ملعاهةةةةدة.للدولةةةةة جتةةةةاه كةةةةل طةةةةرف آ ةةةةر يف ا
للمعاهةةدة نىلسةةها، بةةل  رقةةا  للقاعةةدة العامةةة الةة  تتضةةمنها اتىلاقيةةة 

. وهذا املناق، املسةتند (1891 فيينا وال  حتظر التحىلظات ’املنافية‘“
لةةةةراحة إىل القواعةةةةد الناظمةةةةة ملسةةةةؤولية الةةةةدول عةةةةن األفعةةةةال غةةةةأ 

 . (1893)، ليس مقنعا  متاما  (1892)املشروعة دوليا  

لدولةة  ختةرق ه...  التزامةا  دوليةا  مةى  رك فيةه أن ا ا الومم (4)
يتالبةه منهةا هةذا االلتةزام،  كان الىلعل التادر عنهةا غةأ ماةابق ملةا

، وأن  ةةرق التةةزام (1894)طابعةةه“ بغةةز النظةةر عةةن منشةةأ االلتةةزام أو
)وهةةةو يف هةةةذه احلالةةةة االلتةةةزام  يقضةةة  لالمتنةةةاع عةةةن إتيةةةان فعةةةل مةةةا

الغةةةةرض منهةةةةا( موضةةةةوع املعاهةةةةدة و بعةةةةدم لةةةةوغ حتىلةةةةظ يتنةةةةا  مةةةةا 
يش ل فعة   غةأ مشةروع دوليةا  مةن رةأنه أن ترتتةب عليةه املسةؤولية 

__________ 
)اآلاثر القانونيةةة للتحىلظةةةات ول عرتاضةةات علةةى التحىلظةةةات(     21املةةادة   ( 1887)  

 .ه... “   23و   20و   19 أ  حتىلظ يوضا للنسبة إىل طرف آ ر وفقا  للمواد 
  يتم تناوهلا يف اجلزء الرابا من دليل املمار ة. ( 1888)  
( مةةن التعليةةق العةةام علةةى اجلةةزء 7( إىل )2 الىلقةةرات مةةن )انظةةر أيضةةا   ( 1889)  

 دليل املمار ة.الثالث من 
غةةةةأ أن هةةةةذا ينبغةةةة  لألحةةةةرى أن ينابةةةةق أيضةةةةا  علةةةةى التحىلظةةةةات  ( 1890)  

 احملظورة مبقتضى املعاهدة.
  (1891 ) Coccia, “Reservations to multilateral treaties …” (footnote 

196 above), pp. 25–26. 
مةةةن املةةةواد املتعلقةةةة مبسةةةؤولية الةةةدول عةةةن األفعةةةال    2و   1ظةةةر املةةةادتني  ان  ( 1892)  

حوليةةةة  غةةةأ املشةةةروعة دوليةةةا  الةةة  اعتمةةةدهتا اللجنةةةة يف دورهتةةةا الثالثةةةة وا مسةةةني،  
)وقةةةةةرار اجلمعيةةةةةةة    32و   31 ، اجمللةةةةةد الثةةةةةان )اجلةةةةةزء الثةةةةةةان( والتتةةةةةويب، ص 2001
 رفق(. ، امل 2001كانون األول/ديسمرب  12املؤر     83/ 56 العامة 
  (1893 ) See Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28 above), 

p. 314, footnote 29. 
مةةن مشةةةاريا املةةواد املتعلقةةة مبسةةةؤولية الةةدول عةةن األفعةةةال  12املةةادة  ( 1894)  

، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان( والتتةةةويب، 2001 حوليةةةةغةةةأ املشةةةروعة دوليةةةا ، 
 رفق(.، امل56/83 مة)وقرار اجلمعية العا 32 ص

الدوليةةة للدولةةة علةةى غةةرار االلتةةزام القاضةة  إبتيةةان فعةةل مةةا. بيةةد أنةةه 
رت   ةةيتعني طةةرح هةةذه املسةةألة يف إطةةار قةةانون املسةةؤولية. وكمةةا ذكةةّ
 مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع حم مةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بقةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة يف قضةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

، فإن قانون املسؤولية وقانون املعاهدات روسانغيما  - وفو  غابتشي
إذا   حةني أن  حتديةد مةا متمةايزان“؛ ويف  هلما جبة ء جمةاال تابيةق

إذا كةان تعليقهةا  كانت اتىلاقية من االتىلاقيةات  ةارية املىلعةول، ومةا
األلةةول، هةة  أمةةةور يتعةةني حتديةةدها مةةةن  نقضةةها قةةد   حسةةةب أو

طةةةار هةةةذا الىلةةةرع نةةةه ينةةةدرو يف إفإ، (1895)منظةةةور قةةةانون املعاهةةةدات“
إذا كةةةان مي ةةةن لةةةوغ الةةةتحىلظ  نىلسةةةه مةةةن فةةةروع القةةةانون حتديةةةد مةةةا

أن املسؤولية احملتملة  ال. ويستخلز من ذلك، على أقل تقدير، أم
مي ن حتديدها على ضوء قواعةد فيينةا وأهنةا غةأ  للدولة املتحىلظة ال

 ذات لةةةلة أبغةةةراض  قةةةانون التحىلظةةةات“. ولإلضةةةافة إىل ذلةةةك،
مةةن أن الضةةرر لةةيس رةةرطا  ضةةروراي  لقيةةام مسةةؤولية  فإنةةه علةةى الةةرغم

 ةيما  ، فإنه يؤثر على كيىلية إعمال هذه املسةؤولية، وال(1896)الدولة
؛ ومةن هنةا، فل ة  ت ةون للةتحىلظ غةأ (1897)يتعلق جبرب الضرر فيما

__________ 
  (1895 ) Nagymaros -Gabčikovo, 1997September  25Judgment of 

Project (see footnote 1600 above), p. 38, para. 47; see also the arbitral 

ruling of 30 April 1990 in the Case concerning the difference between 

New Zealand and France concerning the interpretation of two 

agreements, concluded on 9 July 1986 between the two States and which 

related to the problems arising from the Rainbow Warrior Affair, United 

Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XX (Sales 

number: E/F.93.V.3), p. 215, at p. 251, para. 75 (RGDIP, vol. 94 (1990), 

pp. 838 et seq., at p. 851, para. 75)  وخبتةوص الع قةات بةني هةذين الىلةرعني .
 D. W. Bowett, “Treaties and State  مةن فةروع القةانون، انظةر بتةىلة  الةة  

responsibility”, Le droit international au service de la paix … (footnote 

1830 above), pp. 137–145; Combacau, “Logique de la validité contre 

logique de l’opposabilité …” (footnote 1830 above), pp. 195–203; P.-M. 

Dupuy, “Droit de traités, codification et responsabilité internationale”, 

AFDI, vol. 43 (1997), pp. 7–30; P. Weckel, “Convergence du droit des 

traités et du droit de la responsabilité internationale à la lumière de l’arrêt 

du 25 septembre 1997 de la Cour internationale de Justice relatif au projet 

Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)”, RGDIP, vol. 102 (1998), 

pp. 647–684; P. Weil, “Droit de traités et droit de la responsabilité”, in M. 

Rama-Montaldo (ed.), El derecho internacional en un mundo en 

transformación: liber amicorum en homenaje al professor Eduardo 

Jiménez de Aréchaga, Montevideo, Fundación Cultura Universitaria, 

1994, pp. 523–543; and A. Yahi, “La violation d’un traité: l’articulation 

du droit des traités et du droit de la responsabilité internationale”, Revue 

belge de droit international, vol. 26 (1993), pp. 437–469 . 
واد املتعلقةة مبسةؤولية الةدول عةن من امل 1انظر يف هذا التدد املادة  ( 1896)  

، اجمللةةد الثةةان 2001حوليةةة ، الةة  اعتمةةدهتا اللجنةةة األفعةةال غةةأ املشةةروعة دوليةةا  
 ، املرفق(.56/83 )وقرار اجلمعية العامة 31 والتتويب، ص)اجلزء الثان( 

مةةةةةن املةةةةةواد املتعلقةةةةةة مبسةةةةةؤولية الةةةةةدول عةةةةةن  34و 31انظةةةةةر املةةةةةادتني  ( 1897)  
، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان )اجلةةةةةةزء الثةةةةةةان( 2001حوليةةةةةةة وعة دوليةةةةةةا ، األفعةةةةةةال غةةةةةةأ املشةةةةةةر 

 ، املرفق(.56/83 )وقرار اجلمعية العامة 35و 34 والتتويب، ص



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 296
 

 

املسةةةةؤولية،  ةةةةيتعني علةةةةى  اجلةةةةائز آاثر ملمو ةةةةة علةةةةى لةةةةعيد قةةةةانون 
يف ادعائهةا أن تةتم ن مةن التةذرع بوقةوع ضةرر  الدولة ال  تستند إليه  

 .فرضية غأ حمتملة إىل حد بعيد   وه    -

خيلةةةو مةةةن  ال يقتتةةةر علةةةى ذلةةةك. إنةةةه ممةةةا بيةةةد أن األمةةةر ال (5)
بق أل  دولةةة، عنةةد لةةوغها العةةرتاض علةةى حتىلةةظ يسةة  داللةةة أنةةه ل

حمظور، أن أاثرت مسألة مسؤولية الدولة املتحىلظة  إن نتةائج رةى 
، ول ةن (1898)ى إقرار عدم جواز حتىلظ من التحىلظاتقد ترتتب عل

لةةيس منهةةا أبةةدا  االلتةةزام لجلةةرب؛ وإذا دعةةت الدولةةة املعرتضةةة الدولةةة 
إطةةار  احلةةةوار املتعلةةةق تعديلةةةه يف  املتحىلظةةة إىل  ةةةحب حتىلظهةةا أو
تندرو يف جمةال قةانون املسةؤولية، بةل  للتحىلظات“، فإن املسألة ال

يبةدو أن مثةة رة ا  يف أن  اه. واليف جمال قانون املعاهةدات دون  ةو 
لةةةوغ حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات املسةةةتبعدة مبقتضةةةى أ  مةةةن الىلقةةةرات 

ة يف قانون مسؤولي يندرو يف قانون املعاهدات ال 19الىلرعية للمادة 
ترتتةب  الدول عن األفعال غأ املشةروعة دوليةا . وبنةاء عليةه، فإنةه ال

ملسةةألة تبةةدو . ورغةةم أن هةةذه ا(1899)عليةةه مسةةؤولية الدولةةة املتحىلظةةة
قد  2-3-3اللجنة لعتمادها املبدأ التوجيه   ة عن البيان، فإنغني

تةةةةةةةةةةزل موجةةةةةةةةةةودة يف  قتةةةةةةةةةةدت إزالةةةةةةةةةةة أ  بقيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن غمةةةةةةةةةةوض ل
 .(1900)التدد هذا

  ثري القبول الفرةي للتحفع يف جواز التحفع دم  3-3-3
منظاةة متعاقةدة لةتحفع غةري  ال يؤثر قبول ةولةة متعاقةدة او 

 ذا التحفع.جائز يف  دم جواز ه
 التعليق 

 1-3-3وفقةةةةةا  للعبةةةةةارة األوىل الةةةةةواردة يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   (1)
)عدم االعتداد للتمييةز بةني أ ةس عةدم اجلةواز(،  ي ةون الةتحىلظ 
الةةةةةذ  يتةةةةةاغ للةةةةةرغم مةةةةةن احلظةةةةةر النارةةةةةئ عةةةةةن أح ةةةةةام املعاهةةةةةدة 

للرغم من تنافيه ما موضةوع املعاهةدة والغةرض منهةا حتىلظةا  غةأ  أو
بني بوضوح أن عدم جواز التحىلظ ينتج، ب م الواقا، جائز“. ويت

مةةةةةةن اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا  19ملةةةةةةادة عةةةةةةن أحةةةةةةد األ ةةةةةةباب املةةةةةةذكورة يف ا
. وبعبارة أ رى، يش ل حظر 1-3واملستنسخة يف املبدأ التوجيه  

__________ 
وكةةةذلك، بتةةةىلة  20، لال ةةةتدالل للضةةةد، عةةةن املةةةادة وهةةة  تنشةةةأ ( 1898)  

 من اتىلاقي  فيينا. 21 الة، عن املادة 
ل ضةةةمنا  حتىلظةةةا   فضةة   عةةةن أن ترتتةةب عليةةةه مسةةةؤولية الةةدول الةةة  تقبةة  ( 1899)  

ذهبةت إليةه   منافيا  ملوضوع املعاهدة والغرض منها؛ انظةر، مةا ذلةك، مةا  حمظورا  أو 
 Lijnzaad, Reservations to UN Human Rights Treaties … (footnoteلينةزاد   

463 above), p. 56  إن املسةؤولية عةن التحىلظةات املنافيةة ه...  تتشةارك فيهةا   
ل  تقبةل تلةك التحىلظةات“، غةأ أنةه يبةدو مةن السةياق  الدول املتحىلظة والدول ا 

دوليةةا ؛ وبةةةدال   أن ال اتبةةة ال تعتةةرب ال الةةتحىلظ املنةةايف وال قبولةةه فعةة   غةةأ مشةةروع  
مةن احلةةديث عةن  املسةةؤولية“ مبعناهةا القةةانون الةدقيق، فمةةن الضةرور  بةة  رةةك  

 احلديث هنا عن  املساءلة“ مبعه وجوب تقدمي توضيح. 
( مةةةن 6ملشةةاكل املتةةالحية ذات التةةةلة، انظةةر الىلقةةرة )خبتةةوص ا ( 1900)  

 من دليل املمار ة. التعليق العام على اجلزء الثالث

تنافيه ما موضوع املعاهدة والغرض  ضمنا ( أو التحىلظ )لراحة أو
 ه. منها الشرط الضرور  وال ايف لعدم جواز 

منظمةة دوليةة متعاقةدة  رك يف أن قبول دولة أو وعليه، ال (2)
ألح ةةةام الىلقةةةرتني الىلةةةرعيتني )أ( و)ب( مةةةن  لةةةتحىلظ لةةةين   فةةةا  

مي ةةةةن أن يرفةةةةا عنةةةةه عةةةةدم اجلةةةةواز الةةةةذ  هةةةةو النتيجةةةةة  ال 19املةةةةادة 
لتنافيةةةةةه مةةةةةا موضةةةةةوع املعاهةةةةةدة   املوضةةةةةوعية“ حلظةةةةةر الةةةةةتحىلظ أو

 .3-3-3ملبدأ التوجيه  يوضحه ا . وهذا ما(1901)والغرض منها
قد أيد وكان السأ وىلر  والدوك، بتىلته  بأا  ا تشاراي ،  (3)

هذا احلل أتييدا  واضحا  يف مؤمتر األمم املتحدة لقةانون املعاهةدات، 
 قائ   إنه

احلاليةةةة   20هاملةةةادة  17ال جيةةةوز لدولةةةة متعاقةةةدة أن تةةةدع  االحتجةةةاو لملةةةادة 
 ، 19ه 16تني )أ( و)ب( مةةةةةةةن املةةةةةةةادة لقبةةةةةةةول حتىلةةةةةةةظ حمظةةةةةةةور مبوجةةةةةةةب الىلقةةةةةةةر 

ن قةةةةةةد ا ةةةةةةتبعدت هةةةةةةذا الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة، بظرهةةةةةةا هةةةةةةذا الةةةةةةتحىلظ، ت ةةةةةةو  ألن 
 .(1902)لراحة القبول

 ا ةةةةتحالة“ قبةةةةول حتىلةةةةظ مةةةةا، ي ةةةةون  لوالنتيجةةةةة املناقيةةةةة  (4)
الىلقةةرة الىلرعيةةة  حتىلظةةا  غةةأ جةةائز إمةةا مبقتضةةى الىلقةةرة الىلرعيةةة )أ( أو

مبقتضةةةةى  ( أو1-3أ التةةةةوجيه  )أو مةةةةن املبةةةةد 19)ب( مةةةةن املةةةةادة 
يوجةةد أ   الىلقةرة الىلرعيةة )و( الةة  تتبةا نىلةس املناةةق متامةا  والة  ال

رعيتني األ ةريني مةن  بب يدعو إىل التمييز بينها وبني الىلقرتني الىلة 
مي ن أن يرتتب على ذلةك القبةول أثةر  ، ه  أنه ال(1903)هذا احل م
أن  ظ والمي ةةةةن أن  جييةةةةز“ الةةةةتحىل . فهةةةةذا القبةةةةول ال(1904)قةةةةانون

 1األثر املنتوص عليه يف الىلقرة و تولا   -جيعله حيدل أ  أثر 
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا الةة  تشةةرتط يف الةةتحىلظ أن ي ةةون  21مةةن املةةادة 

. وع وة على ذلك، إذا اعُترب أن قبةول الةتحىلظ (1905)أنشئ“قد  
غةةةأ اجلةةةائز يشةةة ل اتىلاقةةةا  بةةةني لةةةاحب الةةةتحىلظ غةةةأ اجلةةةائز وبةةةني 

ة الدولية ال  قبلته، فسيعين ذلك تعدي   للمعاهدة املنظم الدولة أو
‘ مةةن 2)ب(’1يف الع قةةات بينهمةةا، األمةةر الةةذ  يتنةةا  مةةا الىلقةةرة 

__________ 
to  “Reservations Müller, and Pellet ا التةةدد انظةةر يف هةةذ ( 1901)  

treaties …” (footnote 1045 above), in particular pp. 54–56. 
  (1902 ) ons Conference on the Official Records of the United Nati

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 

25th meeting, 16 April 1968, p. 133, para. 2. 
)عةةدم االعتةةداد  1-3-3انظةةر العبةةارة األ ةةأة مةةن املبةةدأ التةةوجيه   ( 1903)  

لةةةرغم مةةةن للتمييةةةز بةةةني أ ةةةس عةةةدم اجلةةةواز(   ي ةةةون الةةةتحىلظ الةةةذ  يتةةةاغ ل
للةةرغم مةةن تنافيةةه مةةا موضةةوع املعاهةةدة  احلظةةر النارةةئ عةةن أح ةةام املعاهةةدة أو

دومنةةةا حاجةةةة إىل التمييةةةز بةةةني النتةةةائج املرتتبةةةة والغةةرض منهةةةا حتىلظةةةا  غةةةأ جةةةائز، 
 .*“على أ س عدم اجلواز هذه

)ردود الىلعةل علةى حتىلةظ يُعتةرب  2-5-4أدانه املبةدأ التةوجيه  انظر  ( 1904)  
 تعليق عليه. غأ لحيح( وال

والتعليقةةةةةةةات  5-2-4إىل  1-2-4انظةةةةةةةر املبةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةةة مةةةةةةةن  ( 1905)  
 أدانه.  عليها
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فيينةا الةة  متنةا أ  تعةديل للمعاهةدة إذا كةةان مةن اتىلةاقي   41املةادة 
ملوضةةةةوع يتعلةةةةق  ب ةةةةم يتنةةةةا  ا ةةةةروو عنةةةةه مةةةةا التنىليةةةةذ الىلعةةةةال ه

 . (1906)* ب املها“املعاهدة  وغرض
ورأت اللجنةةة أن امل ةةان امل ئةةم هلةةذا املبةةدأ التةةوجيه  هةةو اجلةةزء   (5)

الثالةةةث مةةةن دليةةةل املمار ةةةة، وهةةةو اجلةةةزء املختةةةز جلةةةواز التحىلظةةةات،  
يتعلق بتحديد أثر   اجلزء الرابا الذ  يتناول نتائجها  إن األمر ال وليس  

الةتحىلظ نىلسةه    جةواز قبول التحىلظ غأ اجلائز، وإمنةا بتحديةد أثةر قبةول  
بق مسةةةألة أثةةةر التحىلظةةةات(. فةةةاجلواز يسةةةبق القبةةةول  )وهةةة  مسةةةألة تسةةة 

مناقيا  )وهذا املناق هو نىلسه الذ  تتبعه اتىلاقيتا فيينةا(؛ وه ةذا، فةإن  
أ  بقيقةة أن القبةول    -يتعلةق جبةواز الةتحىلظ    3-3-3أ التوجيه   املبد 
مي ةةةن أن جيةةةرب عةةةدم جةةةواز الةةةتحىلظ. ولةةةيس اهلةةةدف مةةةن هةةةذا املبةةةدأ   ال 

و حتديد آاثر قبول إحدى الدول لةتحىلظ مةن التحىلظةات،  التوجيه  ه 
إنةه  بل اهلدف هو اإلقرار فقط أبنه إذا كان التحىلظ املعين غأ جةائز، ف 

 .  يظل كذلك برغم القبول الذ  حظى به 
لةتحىلظ غةأ جةائز    -ولةو كةان لةرحيا     -  ( 1907) والقبول الىلرد   (6)

مةةن نتةةائج؛  لةيس لةةه يف حةةد ذاتةةه أ  أثةر فيمةةا يرتتةةب علةةى عةدم اجلةةواز  
وه  نتائج حيدد نااقها اجلةزء الرابةا مةن دليةل املمار ةة. ومسةألة نتةائج  

ينبغةةة  أن   وال  ُتاةةةرح،  ا خيةةةز آاثر الةةةتحىلظ هةةة  مسةةةألة ال القبةةةول فيمةةة 
عنةةد مرحلةةة اجلةةواز الةةذ    ؛ ذلةةك أن تقتةة  األمةةر يتوقةةف ُتاةةرح ألةة   

 مي ن أن يتحقق، نتيجة  للقبول.  يتحقق، وال  ال 
علةةةةةةى أن قبةةةةةةول حتىلةةةةةةظ  3-3-3التةةةةةةوجيه  ويؤكةةةةةةد املبةةةةةةدأ  (7)

علةةةى جةةواز الةةةتحىلظ  مي ةةةن أن ي ةةون لةةةه أ  أثةةر، ال جةةائز ال غةةأ
حىلظ علةى النتةائج القانونيةة املرتتبةة علةى الةت -من لب أوىل  - وال

 من دليل املمار ة. 5-4غأ اجلائز. وترد هذه النتائج يف الىلرع 
اع  لتحىلظ بيد أنه مي ن التسا ل عن إم انية القبول اجلم (8)

 حتىلظا  غأ جائز.من التحىلظات ي ون، لوال هذا القبول، 
الةةذ  اقرتحةةةه  17)ب( مةةن مشةةةروع املةةادة 1وكانةةت الىلقةةرة  (9)

اال ةةتثنائية الةة  تسةةعى فيهةةا  لةةةتتتةةور  احلا 1962والةةدوك يف عةةام 
دولةةةة إىل لةةةوغ حتىلةةةظ ينةةةدرو يف نةةةوع مةةةن التحىلظةةةات حتظةةةره بنةةةود 

__________ 
 Greig, “Reservations: equity as aانظةةةر يف هةةةذا التةةةدد    ( 1906)  

balancing factor?” (footnote 28 above), p. 57; or Sucharipa-Behrmann, 

“The legal effects of reservations …” (footnote 1617 above), pp. 78–79  ؛
س د  أريشةةاغا  ي ولملقابةل، انظةةر مةا ذلةةك التعليقةات الةة  أدىل هبةا السةةيد  يمينة 

والسةةةةةيد أمةةةةةادو يف أثنةةةةةاء املناقشةةةةةات املتعلقةةةةةة مبقرتحةةةةةات السةةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةةدوك  
،  1962أاير/مةةةةةةايو   29،  653األول، اجللسةةةةةةة   ، اجمللةةةةةةد 1962 حوليةةةةةةة )   1962 لعةةةةةةام 
 (. 63، الىلقرة  160، وص  45و   44، الىلقرتن 158 ص 
  10-8-2ُيسةةةتعمل أيضةةةا  تعبةةةأ  القبةةةول الىلةةةرد “ يف املبةةةدأ التةةةوجيه    ( 1907)  

  لإلرةةةارة إىل قبةةةول حتىلةةةظ علةةةى التةةةك التأ يسةةة  ملنظمةةةة دوليةةةة مةةةن جانةةةب دولةةةة 
منظمةةةة دوليةةةةة، مقارنةةةةة بقبولةةةةه مةةةةن جانةةةب اجلهةةةةاز املخةةةةتز يف املنظمةةةةة املعنيةةةةة.   أو 

تعلةةق األمةةر بقبةةول مجةةاع  لةةتحىلظ مةةن التحىلظةةات  إذاوت ةةون املشةة لة اتلىلةةة 
ر يف هةةةذا التةةةدد مةةةن جانةةةب مجيةةةا الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة املتعاقةةةدة؛ انظةةة 

 ( أدانه.13( إىل )8الىلقرات من )

رى، يف إطةةار هةةذا االفةةرتاض، ان يةة ؛ وكةة (1908)تسةةتبعده“ املعاهةةدة أو
. (1909)أن  الرضةةا املسةةةبق جلميةةةا الةةدول املعنيةةةة األ ةةةرى“ مالةةةوب

 (1910)1962يُبق  على هذا احل م يف مشاريا مواد اللجنةة لعةام   ول
 .(1911)يدر و يف االتىلاقية ، ول1966و
بيةةةد أنةةةه مي ةةةن القةةةول إنةةةه حيةةةق دائمةةةا  لألطةةةراف أن تعةةةدل  (10)

مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا  39مةةا بينهةةا طبقةا  للمةةادة املعاهةدة لتىلةةاق عةةام في
بشةأن مسةألة  (1912)مجةاعر ء مينعهةا مةن اعتمةاد اتىلةاق لإل وإنه ال

. وهذا االحتمال الذ  يتىلق ما (1913)التحىلظات حتقيقا  هلذه الغاية
خيلةو مةن  مبدأ الرتاضة  الةذ  يقةوم عليةه قةانون املعاهةدات برمتةه ال

إذا كةةةان عةةةدم  مبعرفةةةة مةةةا مشةةةاكل عويتةةةة. فاملشةةة لة األوىل تتعلةةةق
اعةةةرتاض أ  طةةةرف مةةةن األطةةةراف يف غضةةةون  ةةةنة يعةةةادل االتىلةةةاق 

__________ 
، اجمللةةةد الثةةةان، 1962 حوليةةةةالتقريةةةر األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات،  ( 1908)  

 (.9، الىلقرة )65 ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 
 ، ل ط ع على نز مشروع املادة.60 ظر املرجا نىلسه، صان ( 1909)  
واجةةةه هةةةذا احل ةةةم اعةةةرتاض كةةةل مةةةن السةةةيد تةةةون ني )املرجةةةا نىلسةةةه،   ( 1910)  

( والسةةةةيد  19، الىلقةةةةرة  140 ، ص 1962أاير/مةةةةايو    25،  651اجمللةةةةد األول، اجللسةةةةة  
أاير/مةةةةةايو    28،  652، واجللسةةةةةة  68، الىلقةةةةةرة  143 كا ةةةةةرت ين )املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، ص 

ىلةةى مةةن  ( اللةةذين اعتةةرباه زائةةدا  عةةن احلاجةةة، وقةةد ا ت 30، الىلقةةرة  148 ، ص 1962
  18،  663املشروع املبسَّط الذ  أ ةذت بةه جلنةة التةياغة )املرجةا نىلسةه، اجللسةة  

 .( 3، الىلقرة  221 ، ص 1962حزيران/يونيه 
غةةةأ أن هةةةذا احلةةةل قةةةد اعُتمةةةد يف بنةةةد التحىلظةةةات يف االتىلةةةاق األورويب   ( 1911)  

  1املركبةةةةةةةةات العاملةةةةةةةةة يف النقةةةةةةةةل الاُرقةةةةةةةة  الةةةةةةةةدويل، املةةةةةةةةؤر     املتعلةةةةةةةق بعمةةةةةةةةل طةةةةةةةةواقم 
يلة    إذا قةدمت   منه علةى مةا   21من املادة    2، حيث تنز الىلقرة  1970 يوليه / متوز 

انضةةةمامها، حتىلظةةةا  غةةةأ الةةةتحىلظ املنتةةةوص   دولةةةة، لةةةدى إيةةةداع وثيقةةةة تتةةةديقها أو 
ة هةذا الةتحىلظ إىل  مةن هةذه املةادة، يبلةن األمةني العةام لألمةم املتحةد   1عليه يف الىلقرة  

تةةنقز هةةذا االتىلةةاق   انضةةمامها ول  الةةدول الةة   ةةبق أن أودعةةت واثئةةق تتةةديقها أو 
تعةةةارض قبولةةةه أ  دولةةةة مةةةن هةةةذه   ني. ويُعتةةةرب الةةةتحىلظ مقبةةةوال  إذا ل منةةةذ ذلةةةك احلةةة 

الةةةةدول، وذلةةةةك يف غضةةةةون  ةةةةتة أرةةةةهر مةةةةن تريةةةةخ ذلةةةةك اإلبةةةة غ. فةةةةإن عارضةةةةته،  
ولةةةة الةةة  قدمتةةةه، يتةةةبح إيةةةداع وثيقةةةة تتةةةديق  تسةةةحبه الد  يُقبةةةل الةةةتحىلظ؛ وإن ل  ل 
ظةةةةل عةةةةدم   ويف انضةةةةمام هةةةةذه الدولةةةةة عةةةةدمي األثةةةةر“. وا ةةةةتنادا  إىل هةةةةذا احل ةةةةم،   أو 

اعرتاض الدول األطةراف األ ةرى يف االتىلةاق، لةاغت الةدول األعضةاء يف اجلماعةة  
  جييةزه االتىلةةاق، يسةتثين مةن تابيةق االتىلةاق عمليةةات  االقتتةادية األوروبيةة حتىلظةا ، ال 

 Multilateralمعينةة. انظةر حتىلظةات الةدول الة  كانةت آنةذاك أعضةاء يف اجلماعةة   

Treaties … (footnote 37 above), chap. XI.B.21 . 
 41ول ةةن لةةيس اتىلاقةةا  فيمةةا بةةني بعةةز األطةةراف فقةةط؛ انظةةر املةةادة  ( 1912)  

 من اتىلاقي  فيينا.
 as a Greig, “Reservations: equityهةةةذا التةةةدد     يف انظةةةر،   ( 1913)  

balancing factor?” (footnote 28 above), pp. 56–57; or Sucharipa-

Behrmann, “The legal effects of reservations to multilateral treaties” 

(footnote 1617 above), p. 78  املوقةةف نىلسةةه، ل نةةه يعتةةرب أن  بوويةةت  . ويتبةةه
 Bowett, “Reservations  تةد ل يف ناةاق قةانون التحىلظةات   اإلم انيةة ال هذه  

to non-restricted …” (footnote 150 above), p. 84; see also Redgwell, 

“Universality or integrity? …” (footnote 1127 above), p. 269  ولإلضةافة .
،  19يهةةةا يف املةةةادة  إىل ذلةةةك، لةةةيس مةةةن املعقةةةول القةةةول إن القواعةةةد املنتةةةوص عل 

)و(، تشة ل قواعةد قاعيةة مةن القواعةد العامةة للقةانون   وخبالة يف الىلقرة الىلرعيةة 
 جيوز لألطراف احليد عنها لتىلاق.  الدويل ال 
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الرد لإلجياب، للوهلة  اع على تعديل بند التحىلظات. ويبدولإلمج
 اتىلاقي  فيينا. من 20من املادة  5تشأ إليه الىلقرة  األوىل، هو ما

بةديهيا .    غأ أنه إبمعان النظر يف املسألة، يتبةني أن األمةر لةيس  (11)
يتعلةق   تخةذ موقىلةا  فيمةا يعةين للضةرورة أهنةا ت  فس وت الدولة الارف ال 

يعنيةةةه هةةةو أنةةةه جيةةةوز االحتجةةةاو بةةةذلك   الةةةتحىلظ، بةةةل أقتةةةى مةةةا   جبةةةواز 
.  ( 1915) تنةةةةو  االعةةةةرتاض عليةةةةه مسةةةةتقب    وأهنةةةةا ال   ( 1914) الةةةةتحىلظ جتاههةةةةا 

مينةةا هيئةةةات   مي ةةن القةةةول إن هنةةاك مةةةا  والةةدليل علةةى ذلةةةك هةةو أنةةةه ال 
هبيئةةةةة حت ةةةةيم   واء تعلةةةةق األمةةةةر مبح مةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة أو الرلةةةةد،  ةةةة 

معاهةةةةدات حقةةةةوق اإلنسةةةةان، مةةةةن تقيةةةةيم جةةةةواز  هيئةةةةة مةةةةن هيئةةةةات   أو 
 . ( 1916) يثر أ  اعرتاض  التحىلظ، حى وإن ل 

وهةةو   بيةةد أنةةه مي ةةن ذكةةر مثةةال قةةد يؤيةةد الىل ةةرة املعارضةةة، أال  ( 12) 
نةةةةةد  املثةةةةال املشةةةةةهور املتعلةةةةةق بةةةةتحىلظ احليةةةةةاد الةةةةةذ  لةةةةاغته  ويسةةةةةرا ع 

التحىلظات، قُبل  انضمامها إىل عهد عتبة األمم  رغم أن العهد حيظر  
  ( 1918)  السابقة“  . غأ أن هذه ( 1917) هذا البلد يف دائرة الدول األطراف 

 تسمح البتة إبثبات وجود قاعدة عرفية هبذا املعه.   ال 
ويف ظةةةل عةةةدم وجةةةود قاعةةةدة را ةةةخة، رأت اللجنةةةة أن مةةةن  (13)

هذه املسألة ال  تد ل، على أ  األفضل عدم اختاذ موقف بشأن 
الية العامةةةةةة املتعلقةةةةةة بتعةةةةةديل املعاهةةةةةدات حةةةةةال، يف ناةةةةةاق اإلرةةةةة 

تةةةةةد ل يف ناةةةةةاق إرةةةةة الية  وإد ةةةةةال تغيةةةةةأات عليهةةةةةا أبكثةةةةةر ممةةةةةا
 .(1919)التحىلظات مبعناها الضيق

__________ 
 Coccia, “Reservations to multilateralانظةر يف هةذا التةدد   ( 1914)  

treaties …” (footnote 196 above), p. 26; Horn, Reservations and 

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), pp. 121–131; or 

Zemanek, “Some unresolved questions concerning reservations …” 

(footnote 1074 above), pp. 331–332; see also Gaja, “Unruly treaty 

reservations” (footnote 28 above), pp. 319–320عن  لينزادت الحظ . وكما
ول مبعنةةةةاه الضةةةةيق، بةةةةل  يتعلةةةةق مبشةةةة لة يتعلةةةةق للقبةةةة  لةةةةواب، فةةةةإن األمةةةةر ال

تقةةةةةاعس الةةةةةدول الةةةةة  يةةةةةؤد  ترا يهةةةةةا إىل قبةةةةةول حتىلظةةةةةات االىلةةةةةة للموضةةةةةوع 
 Lijnzaad, Reservations to UN Human Rights Treatiesوالغةةرض“  

(footnote 463 above), p. 56. 
 عليه.  والتعليق 13-8-2انظر املبدأ التوجيه   ( 1915)  
ig, “Reservations: equity as a balancing Gre  بتةىلة  الةة  انظةر   ( 1916)  

factor?” (footnote 28 above), pp. 57–58  . 1962 و ة ل مناقشةات اللجنةة لعةام  ،
  يعقةل  أال يعةود لإلم ةان الاعةن يف  كان السيد لرُتش قد أرار للىلعل إىل أنه ال 

لشة ء  ةوى حمةز   لحة“ حتىلظ من التحىلظةات، بةرغم وضةوح عةدم مقبوليتةه، ال 
، اجمللةد األول، اجللسةة  1962 حوليةة ) ال اآلجال املىلروضة إللةدار االعرتاضةات  إعم 
 .( 29، الىلقرة  163 ، ص 1962أاير/مايو   30،  654
  (1917 ) See Mendelson, “Reservations to the constitutions …” 

(footnote 1334 above), pp. 140–141 . 
 ي ةةةن يتعلةةةق، وهةةة  ليسةةةت   ةةةابقة“ مبعةةةه ال لمةةةة، ألن األمةةةر ل ( 1918)  

بدقيق العبارة، بقبول لإلمجاع من جانب األطراف يف العهد، وإمنا كةان يتعلةق 
 بقبول من املنظمة ذاهتا. 

restricted …” -Bowett, “Reservations to nonهبذا التدد    انظر ( 1919)  

(footnote 150 above), p. 84. 

 جواز وةوة الفع   لى التحفظات 3-4
 التعليق 

ىلةةةاقي   تةةةرد يف ات  يتعلةةةق للتحىلظةةةات، ال  خبةةة ف احلةةةال فيمةةةا  (1)
عةةل علةةى التحىلظةةات، وإن  رةةروط جلةةواز ردود الىل  فيينةةا أيةةة معةةايأ أو 

كان قبول التحىلظات واالعرتاض عليها حيت ن يف االتىلاقيتني م انةة  
يستهان هبةا بولةىلهما و ةيلة تعاة  هبةا الةدول واملنظمةات الدوليةة   ال 

ترفز إعااءها. ل ن ردود الىلعل هذه   ئز أو موافقتها على حتىلظ جا 
ع   معةةايأ جلةةواز الةةتحىلظ مي ةةن تقييمهةةا علةةى حنةةو موضةةو   تشةة ل  ال 

مةن اتىلةاقي  فيينةا وبغةز    19وفقا  للشروط املنتوص عليهةا يف املةادة  
االعةةرتاض النارةةئة عةةن الةةتحىلظ. فهةة    النظةةر عةةن حةةاالت القبةةول أو 

عةةةراب عةةةن وجهةةةة  و ةةةيلة تسةةةتخدمها الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة لإل 
واز الةتحىلظ )أو عةدم جةوازه(  أن جة  نظرها بشأن جواز التحىلظ، غأ 

االعةةرتاض   ز النظةةر عةةن حةةاالت القبةةول أو مسةةألة جيةةب تقييمهةةا بغةة 
  3-3تلك. وهذه الىل رة يعرب عنها بوضوح، فض   عةن ذلةك، الىلةرع  

االعرتاض   )نتائج عدم جواز التحىلظ(. وما ذلك، يش ل القبول أو 
ها الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة لإلعةةةراب عةةةن وجهةةةة  و ةةةيلة تسةةةتخدم 

يف    هةةةةةا بشةةةةةأن جةةةةةواز الةةةةةتحىلظ، ومي ةةةةةن هبةةةةةذه التةةةةةىلة أن يؤ ةةةةةذا نظر 
 . ( 1920) االعتبار عند تقييم جواز التحىلظ 

وانىلتةةةةةام التةةةةةلة بةةةةةني جةةةةةواز الةةةةةتحىلظ وردود الىلعةةةةةل عليةةةةةه  (2)
يتضةةح جبةة ء بتةةىلة  الةةة مةةن  ةة ل األعمةةال التحضةةأية لنظةةام 

. ويرتتةب علةى ذلةك أيضةا  أنةه، (1921)عرتاضةاتيتعلق لال فيينا فيما
القبةول  أو احلديث عن  جواز“ االعرتاض على التحىلظوإن جاز 

بةةةةةه، فةةةةةإن داللةةةةةة هةةةةةذه ال لمةةةةةة ختتلةةةةةف عمةةةةةا هةةةةة  عليةةةةةه للنسةةةةةبة 
إذا كةان  للتحىلظات نىلسها  إن املراد منها أ ا ا  الوقوف علةى مةا

 . القبول أن حيدل آاثره ال املة من املم ن ل عرتاض أو
 جواز قبول التحفع 3-4-1

 ي شر  يتعلق ابجلواز.ال خيضع قبول التحفع أل 
 التعليق 

املنظمةةةات الدوليةةةة  يبةةةدو مةةةن الواضةةةح أنةةةه مي ةةةن للةةةدول أو (1)
املتعاقدة أن تقبل برية حتىلظا  من التحىلظات اجلائزة وأن جواز هذا 

يثبةةةت أن األمةةةر   . ول ( 1922) مي ةةةن أن يوضةةةا موضةةةا الشةةةك  القبةةةول ال 
 .ظا غأ جائز املنظمة الدولية حتىل  يتبح اتلىلا  عندما تقبل الدولة أو 

يةةؤد  دورا  يف البةةت يف جةةوازه،  حىلظ الورغةةم أن قبةةول الةةت (2)
 فقد أُكد يف الىلقه على أن الع س غأ لحيح  

__________ 
 أدانه. 2-5-4انظر التعليق على املبدأ التوجيه   ( 1920)  
( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  6( إىل )4انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 1921)  
 أع ه. 2-6-2
والتعليةق عليةه أدانه. انظةر أيضةا  التعليةق  1-4انظر املبدأ التوجيه   ( 1922)  

 التريح للتحىلظات(. )القبول 3-8-2 على املبدأ التوجيه 
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ال مي ن من الناحية النظرية قبول حتىلظ غأ مسةموح بةه. فالتحىلظةات احملظةورة   
مي ةن أن تُقبةل مةن   ()أ( و)ب( ال 1) 19غأ مباررة مبوجةب املةادة   بتورة مباررة أو 

لقبوهلةةةةةا أيةةةةةة آاثر   ي ةةةةةون هلةةةةةذه التحىلظةةةةات وال  وال جانةةةةب أ  مةةةةةن الةةةةةدول املعنيةةةةة.  
()و(  1) 19 قانونيةةةةة. ه...  ولملثةةةةل، فةةةةإن الةةةةتحىلظ املتنةةةةايف مبوجةةةةب أح ةةةةام املةةةةادة 

ترتتةةةب   مي ةةةن قبولةةةه وحتىلظةةةا  غةةةأ لةةةحيح يف حةةةد ذاتةةةه ال  ينبغةةة  أن يُعتةةةرب حتىلظةةةا  ال 
 . ( 1923) عليه أية آاثر قانونية 

رغم أن هةةةةةذا الةةةةةرأ   هبةةةةةذا الةةةةةرأ . فةةةةة أت ةةةةةذ   جنةةةةةة ل غةةةةةأ أن الل  ( 3) 
يُسةتخلز منةه أن قبةول   ال   فإنةه اعرتاض عليةه يف حةد ذاتةه،   الىلقه  ال 

الةةتحىلظ غةةأ اجلةةائز هةةو بةةدوره أمةةر غةةأ جةةائز ب ةةم الواقةةا. ويبةةدو مةةن  
مي ةةن ب ةةل بسةةاطة أن حيةةدل اآلاثر   األدق القةةول أبن هةةذا القبةةول ال 
ر يف عةةدم  يتمثةل  ةةبب انعةدام اآلاث  وال القانونيةة الة  يتو اهةةا لةاحبه.  

القبةةةول يف حةةةد ذاتةةةه   جةةةواز القبةةةول، بةةةل يف عةةةدم جةةةواز الةةةتحىلظ. أمةةةا 
 غأ اجلائز.  مي ن نعته لجلائز أو  ف  
ولإلضافة إىل ذلك، فإن حاالت القبول التريح هة  وحةدها   ( 4) 

الةةة  كةةةان مةةةن املم ةةةن إ ضةةةاعها لشةةةروط اجلةةةواز، ألنةةةه مةةةن التةةةعب  
هةةةو احلةةةال   وجةةةود، كمةةةا اجلةةةواز للنسةةةبة لىلعةةةل غةةةأ م تتةةةور نظةةةام لعةةةدم  

للنسةةةةةبة للقبةةةةةول الضةةةةةمين. بيةةةةةد أنةةةةةه يتةةةةةعب تتةةةةةور إم انيةةةةةة وجةةةةةود  
ورد يف   جةةواز للقبةةةول التةةريح وآ ةةر للقبةةةول الضةةمين،   فةةا  ملةةةا  نظةةام 

اللتةةني تضةةعان هةةذين النةةوعني مةةن    1986و   1969 اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام  
 القبول على مستوى واحد. 

إىل القةةةةةول بعةةةةةدم    دفعةةةةةت اللجنةةةةةة  األ ةةةةةباب الةةةةة وهةةةةةذه هةةةةة    ( 5) 
خيةةةةل هةةةةذا اال ةةةةةتنتاو   إ ضةةةةاع القبةةةةول أل  رةةةةرط يتعلةةةةةق جبةةةةوازه. وال 

لنعةةدام أثةةر القبةةول الىلةةرد  لةةتحىلظ مةةن التحىلظةةات علةةى عةةدم جةةواز  
 . ( 1924) ذلك التحىلظ 

 جواز اال رتاأ  لى التحفع  3-4-2
املنظاةةةة   اال ةةةرتاأ  لةةةى الةةةتحفع الةةةذي تقصةةةد يةةةه الدولةةةة او  
 القااا مةع  ةاحب الةتحفع تطبيةق احكةام  لية ان ت تبعد يف  الدو 

 إ ا:  يكون ا رتاضاا جائزاا إال  يتعلق هبا التحفع ال  مر املعاهدة ال 
تانةةة  األحكةةةام الةةة  اسةةةتبعدت  لةةةى هةةةذا النحةةةو تةةةرتبط    ا(  

 اوتباطاا تافياا ابألحكام ال  يتعلق هبا التحفع؛ 
دة وال ةةرأ  خيةة  ذوضةةوع املعاهةة  تةةان اال ةةرتاأ ال  و ب(  

 العالقات ي   احب التحفع و احب اال رتاأ.   منها يف 
 التعليق 

بنةةوع  ةةاص جةةدا  مةةن   إال   2-4-3ال يتعلةةق املبةةدأ التةةوجيه    (1)
تولةةةةةف أبهنةةةةةا اعرتاضةةةةةات  ذات أثةةةةةر   االعرتاضةةةةةات الةةةةة  غالبةةةةةا  مةةةةةا 

__________ 
  (1923 ) s … Reservations and Interpretative DeclarationSee Horn, 

(footnote 25 above), p. 121 . 
)عةدم أتثةأ القبةول الىلةرد  للةةتحىلظ  3-3-3انظةر املبةدأ التةوجيه   ( 1924)  

)ردود الىلعةةةل علةةةى حتىلةةةظ يُعتةةةرب  2-5-4يف جةةةواز الةةةتحىلظ( واملبةةةدأ التةةةوجيه  
 غأ لحيح(.

املنظمةة الدوليةة أن ا ةتبعاد الع قةات   متو ط“، وتةرى هبةا الدولةة أو 
مةن    21مةن املةادة    3ليةه الىلقةرة  تةنز ع  ن يتجةاوز مةا التعاهدية جيب أ 

اتىلةةاقي  فيينةةا، وذلةةك مةةن دون أن تعةةارض بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة بينهةةا  
وبةةةةةةني لةةةةةةاحب الةةةةةةتحىلظ. وقةةةةةةد أرةةةةةةارت اللجنةةةةةةة إىل وجةةةةةةود هةةةةةةذه  

  -الةة  مي ةةن أن تولةةف أبهنةةا  مةةن النةةوع الثالةةث“    -االعرتاضةةات  
االعرتاضات  بتعريف    املتعلق   1-6-2يف التعليق على املبدأ التوجيه  

 .( 1925) تبت يف مسألة جوازها  على التحىلظات، ول نها ل 
يتعلةق بتلةك االعرتاضةات، ذات األثةر   وما أن املمار ة فيمةا  (2)

القليةةةةل نسةةةةبيا  مةةةةن   تتضةةةةمن إال   الوا ةةةةعة الناةةةةاق“، ال  املتو ةةةةط أو 
األمثلةةةةة امللمو ةةةةة، فهةةةة  موجةةةةودة وليسةةةةت منعدمةةةةة. ويبةةةةدو أن هةةةةذا  

يتعلةةق حتةةرا    مةةن االعرتاضةةات قةةد نشةةأ فيمةةا   ( 1926)  اجليةةل اجلديةةد“ 
نىلسها، حيث قبلت    1969ببعز التحىلظات على اتىلاقية فيينا لعام  

دول معينةةةةة بةةةةدء نىلةةةةاذ االتىلاقيةةةةة بينهةةةةا وبةةةةني ألةةةةحاب التحىلظةةةةات  
،  ( 1927) ل تثناء األح ام ال  تتعلق هبا التحىلظات املعنية فحسةب  ال 

فةةةةةةإن  تةةةةةةايل،  . ولل ( 1928) ك األح ةةةةةةام بةةةةةةل ومةةةةةةواد أ ةةةةةةرى مرتباةةةةةةة بتلةةةةةة 
يتعلةةةةةةةق لعرتاضةةةةةةةات أو ةةةةةةةا نااقةةةةةةةا  مةةةةةةةن االعرتاضةةةةةةةات ذات   األمةةةةةةةر 
األدىن“، ول ن ما عةدم إعة ن ألةحاب االعرتاضةات عةدم    األثر 

أن عةددا    االلتزام لملعاهدة يف الع قات مةا لةاحب الةتحىلظ. ورغةم 
مةن الةدول األطةراف يف اتىلاقيةة فيينةا قةد أعربةت عةن اعرتاضةات علةى  

رتضةةةةةةة“ املتو ةةةةةةاة يف  حتةةةةةةرا  لآلاثر  املىل تلةةةةةةك التحىلظةةةةةةات تتعلةةةةةةق  
، فةةإن دوال   ( 1929) 1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    21مةةن املةةادة    3 الىلقةةرة 

  ( 1932) والةةةةةةةوالايت املتحةةةةةةةدة   ( 1931) ومتةةةةةةةر   ( 1930) هةةةةةةة  كنةةةةةةةدا   -أ ةةةةةةةرى  
__________ 

 .1-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  23الىلقرة ) انظر ( 1925)  
  (1926 ) (footnote Las reservas a los tratados … , Riquelme Cortado

150 above), p. 293. 
من االتىلاقية ومرفقها )انظر   66يتعلق األمر، بتىلة عامة، لملادة  ( 1927)  

 … Multilateral Treatiesالتحىلظةةةات الةةة  لةةةاغها االحتةةةاد الرو ةةة  )

(footnote 37 above), chap. XXIII.1( وأوكرانيةا )ibid.( وبةي روس )ibid. )
( وغواتيمةاال .ibidالسةورية )واجلمهوريةة العربيةة ( .ibidواجلزائةر )( .ibidوتونس )

(ibid.( وفييةةةةةةةةت انم )ibid.( وكةةةةةةةةول )ibid. ولةةةةةةةةةاغت كةةةةةةةةل مةةةةةةةةن بلغةةةةةةةةةاراي .))
أهنةةا  ةةحبتها يف  واجلمهوريةةة التشةةي ية ومنغوليةةا وهنغةةاراي حتىلظةةات مشةةاهبة، إال

ية أملانيا الدميقراطية قد لاغت (. كذلك كانت مجهور .ibidأوائل التسعينيات )
 (..ibid) 66ادة حتىلظا  يستبعد تابيق امل

يتعلةةق األمةةر لألح ةةام األ ةةرى للبةةاب ا ةةامس مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا،  ( 1928)  
(. انظةةةةر أيضةةةةا  64و 53املتعلقةةةةة للقواعةةةةد اآلمةةةةرة )املةةةةادتن  64و الةةةةة املةةةةادة 

 ( أدانه.9) الىلقرة
 … Multilateral Treaties) يتعلةةةق ذلةةةك أبملانيةةةا والةةةدامنرك ( 1929)  

(footnote 37 above), chap. XXIII.1.) 
 (..ibidيتعلق بتحىلظ اجلمهورية العربية السورية ) فيما ( 1930)  
ال يتعلةةةق اعةةةرتاض متةةةر بةةةتحىلظ بعينةةةه علةةةى وجةةةه التحديةةةد، وإمنةةةا  ( 1931)  

 (..ibid) 66أب  حتىلظ يستبعد تابيق املادة 
ا قبةل أن تتةبح طرفةا  متعاقةدا ، لاغت الوالايت املتحدة اعرتاضةاهت ( 1932)  

 (. .ibidاعرتاضات تتعلق بتحىلظات تونس واجلمهورية العربية السورية )وه  



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 300
 

 

  ( 1936) واململ ةةةةةة املتحةةةةةدة   ( 1935) وهولنةةةةةدا   ( 1934) ونيوزيلنةةةةةدا   ( 1933) واليةةةةةالن 
أويةةةة    أرادت أن تةةةؤد  اعرتاضةةةاهتا إىل نتةةةائج أكثةةةر   -  ( 1937) والسةةةويد 

اقية فيينا بينهةا وبةني الةدول  دون أن يسىلر ذلك عن منا بدء نىلاذ اتىل 
ترغةةةب فقةةةط يف ا ةةةتبعاد   . والواقةةةا أن تلةةةك الةةةدول ل ( 1938) املتحىلظةةةة 

األح ام املتعلقة للتسوية اإللزامية للمنازعات  ال    تابيق احل م أو 
يف  تعترب نىلسها ملزمةة،   ل إهنا إضافة إىل ذلك ل يتناوهلا التحىلظ“، ب 

ألح ةةةةام املوضةةةةوعية الةةةة   ع قاهتةةةةا الثنائيةةةةة مةةةةا الدولةةةةة املتحىلظةةةةة، ل 
إجةةةةراءات تسةةةةوية املنازعةةةةات. وه ةةةةذا، فةةةةإن   ينابةةةةق عليهةةةةا إجةةةةراء أو 

)أ( مةن  66اعرتاض الوالايت املتحدة على حتىلظ تونس املتعلق لملادة  
    يل   اتىلاقية فيينا ينز على ما 

ح طرفةا  يف االتىلاقيةة، أن تؤكةد تعتزم ح ومة الوالايت املتحدة، حاملةا تتةب 
مةةةن  64 أو 53تعتةةةرب املةةةادتني  رتاضةةةها ه...  وأن تعلةةةن أهنةةةا لةةةنمةةةن جديةةةد اع

 .(1939)االتىلاقية  اري  املىلعول بني الوالايت املتحدة األمري ية وتونس

__________ 
مرفةةةق اتىلاقيةةةة  أو 66يتعلةةةق أب  حتىلةةةظ يسةةةتبعد تابيةةةق املةةةادة  فيمةةةا ( 1933)  

 . (.ibidفيينا )
 (. ibid.فيما يتعلق بتحىلظ تونس ) ( 1934)  
ىلظةةةةات بشةةةةأن اإلجةةةةراءات  يتعلةةةةق جبميةةةةا الةةةةدول الةةةة  لةةةةاغت حت  فيمةةةا  ( 1935)  

رر بتةةةةورة مسةةةةتقلة   اإللزاميةةةة لتسةةةةوية املنازعةةةات. إال  أن ذلةةةةك اإلعةةةة ن العةةةام قةةةةد كةةةُ
 . ( .ibidللنسبة ل ل دولة من الدول ال  لاغت حتىلظا  من هذا القبيل ) 

، ول تثناء 1987حزيران/يونيه  5تو اه إع هنا املؤر   يف حدود ما ( 1936)  
 انم.  حتىلظ فييت

يسةةةتبعد تابيةةةق األح ةةةام املتتةةةلة بتسةةةوية تعلةةةق أب  حتىلةةةظ ي فيمةةةا ( 1937)  
املنازعةةةات، بتةةةىلة عامةةةة، وفيمةةةا يتتةةةل بتحىلظةةةات تةةةونس واجلمهوريةةةة العربيةةةة 

 (..ibidالسورية وكول، بتىلة  الة )
ألةةةةةدرت اململ ةةةةةة املتحةةةةةدة اعرتاضةةةةةات ذات أثةةةةةر أقتةةةةةى، حسةةةةةب   ( 1938)  

يبةدو أن  ورية. غةأ أنةه  األلول املرعية، على حتىلظ  تونس واجلمهورية العربيةة السة 
  5أثةةةةةر هةةةةةذه االعرتاضةةةةةات قةةةةةد ُ ىلةةةةةف الحقةةةةةا  إبعةةةةة ن اململ ةةةةةة املتحةةةةةدة املةةةةةؤر   

 ةةةحبا  جزئيةةةا  ل عةةةرتاض السةةةابق   الةةةذ  يشةةة ل إىل حةةةد مةةةا   1987حزيران/يونيةةةه  
والتعليق عليه(، للنظةر إىل أن لةاحب االعةرتاض   7-7-2)انظر املبدأ التوجيه  

تحةدة وبةةني دولةةة ت ةةون قةةد حتىلظةةت  ني اململ ةةة امل يعةارض بةةدء نىلةةاذ االتىلاقيةةة بةة  ل 
يسةةةةتبعد  ةةةةوى تابيةةةةق البةةةةاب   علةةةةى مرفةةةةق اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا، ول  أو   66علةةةةى املةةةةادة  

الةةذ  أرةةةارت    -ا ةةامس يف الع قةةات التعاهديةةةة بينهمةةا. ويةةةنز هةةذا اإلعةةة ن  
)بشةةأن    1999 عةةام  حتىلةةظ اجلزائةر( ويف  )بشةأن   1989 إليةه اململ ةةة املتحةدة يف عةةام 

يتعلق أب  حتىلظ آ ةر يهةدف إىل ا ةتبعاد تابيةق    فيما   على أنه   -ول( حتىلظ ك 
جزئيةةةةةا ، اعرتضةةةةةت عليةةةةةه اململ ةةةةةة املتحةةةةةدة للىلعةةةةةل،   ، كليةةةةةا  أو 66أح ةةةةةام املةةةةةادة  

يتةدر عقةب الةةتحىلظ املقةدم مةن هاحتةةاد اجلمهةورايت االرةرتاكية السةةوفياتية ،   أو 
ذلةةةك    دولةةة الةةة  لةةةاغت تعتةةةرب اململ ةةةة املتحةةدة أن ع قاهتةةةا التعاهديةةةة مةةةا ال  لةةن 

الةةة   تتةةةوغه، تشةةةمل أح ةةةام البةةةاب ا ةةةامس مةةةن االتىلاقيةةةة الةةة    الةةةتحىلظ، أو 
رفز مبقتضةةةةى الةةةةتحىلظ انابةةةةاق املةةةةادة  (. وعلةةةةى الةةةةرغم مةةةةن  .ibidعليهةةةةا“ )   66 يةةةةُ

،  2002 ذلك، ألدرت اململ ة املتحدة مرة أ رى اعرتاضا  ذا أثر أقتى، يف عةام 
تعاهديةة مةا فييةت انم  يةا الع قةات ال انم، حيةث ا ةتبعدت مج  على حتىلةظ فييةت 

 (ibid.  كةةةذلك ا تةةةارت نيوزيلنةةةدا أن جتعةةةل العرتاضةةةها علةةةى حتىلةةةظ اجلمهوريةةةة .)
 (. .ibidالعربية السورية أثرا  أقتى ) 

  (1939 ) .Ibid . 

 1986و 1969وللةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةةن أن اتىلةةةةةةةةةاقي  فيينةةةةةةةةةا لعةةةةةةةةةام   (3)
تو ةط، فةإن لةيس جتيزان لراحة هذه االعرتاضةات ذات األثةر امل ال

الع ةس، فاالعرتاضةات ذات األثةر  مينعها. بةل علةى فيهما أيضا  ما
يشةةةأ امسهةةةا، تقةةةا  يف نقاةةةة و ةةةط“، مبعةةةه أهنةةةا  املتو ةةةط، كمةةةا

توجةةد بةةني ا يةةارين األقتةةيني املنتةةوص عليهمةةا يف نظةةام فيينةةا  إن 
ا ةةتبعاد تابيةةق املعاهةةدة بقةةدر يتجةةاوز  هةةذه االعرتاضةةات ترمةة  إىل

مةةةةةن  21 مةةةةةن املةةةةةادة 3رتاض ذ  األثةةةةةر األدىن )الىلقةةةةةرة مةةةةةدى االعةةةةة 
اتىلاقي  فيينا(، ول نه يقل عةن مةدى االعةرتاض ذ  األثةر األقتةى 

 . (1940)من اتىلاقي  فيينا( 20)ب( من املادة 4)الىلقرة 
 للدولةةةةة وعلةةةةى الةةةةرغم مةةةةن أنةةةةه جيةةةةوز، مةةةةن حيةةةةث املبةةةةدأ،  (4)
رف النظةر للمنظمة الدولية أن تتوغ اعرتاضا  على الةتحىلظ بتة  أو

إذا   ، يظل السؤال ماروحةا  بشةأن مةا(1941)عن جواز هذا التحىلظ“
كةةةةان جيةةةةب يف بعةةةةز احلةةةةاالت أن تُعتةةةةرب االعرتاضةةةةات ذات األثةةةةر 

 املتو ط اعرتاضات غأ جائزة.
اب اعتبةةةةةةار أن  هةةةةةةذه االعرتاضةةةةةةات  (5) ويقةةةةةةرتح بعةةةةةةز ال تةةةةةةّ
ا عة النااق متثل، يف واقا األمر، حتىلظات )حمدودة النااق من الو 

. وهةةةذا التحليةةةل يؤيةةةده إىل (1942)حيةةةث اال تتةةةاص الشختةةة (“
كةةون دول أ ةةرى ا تةةارت لةةوغ حتىلظةةات، لملعةةه الةةدقيق  حةةد مةةا

. وينابةق ذلةك (1943)لل لمة، من أجل الولةول إىل النتيجةة نىلسةها
تعلةةةق لتىلاقيةةةة فيينةةةا، علةةةى بلجي ةةةا الةةة  لةةةاغت )متةةةأ را ( حتىلظةةةا  ي

 حيث أعلنت أن  
من االتىلاقية جتةاه أ   64و 53ن ملزمة لملادتني ت و  الدولة البلجي ية لن 

)أ(، علةى إجةراء التسةوية الةذ  66طرف يعرتض، بتةوغه حتىلظةا  يتعلةق لملةادة 
 . (1944)تنز عليه هذه املادة

 يف هذا التدد أنه   وُكتب
__________ 

  (1940 ) : Legal 21Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

effects of reservations and of objections to reservations”, in Corten and 

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … 

(footnote 30 above), pp. 560–561, para. 56. 
 )حق لوغ االعرتاضات(. 2-6-2املبدأ التوجيه   ( 1941)  
 J. Sztucki, “Some questionsاجةةا أ ةةرى  انظةةر، مةةن بةةني مر  ( 1942)  

arising from reservations to the Vienna Convention on the Law of 

Treaties”, German Yearbook of International Law, vol. 20 (1977), 

p. 297 وقد اقرتح املؤلف اعتبار هذا النوع من اإلعة انت مبثابةة  اعرتاضةات .
مضةةةمون التحىلظةةةات األوليةةةة فحسةةةب، وحتىلظةةةات للةةةدول املعرتضةةةة يف حةةةدود 
 (.ibid., p. 291اجلزء املتبق “ )ذاهتا يف 

خيتلةف كثةأا ، مةن حيةث مضةمونه   املشار إليةه أدانه ال  بلجي احتىلظ  ( 1943)  
انظةةر الىلقةةرات مةةن )وغرضةةه واأل ةةلوب املسةةتخدم، عةةن االعرتاضةةات املشةةروطة  

(. وانظةةةر، بتةةةىلة 1-6-2بةةةدأ التةةةوجيه  علةةةى امل  ( مةةةن التعليةةةق34( إىل ) 29) 
املشةةةةةةار إليةةةةةةه يف  1969ة فيينةةةةةةا لعةةةةةةام رةةةةةةيل  علةةةةةةى اتىلاقيةةةةةة  اعةةةةةةرتاض الةةةةةةة، 

 .  1-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  30)  الىلقرة 
  (1944 ) 1(footnote 37 above), chap. XXIII.Multilateral Treaties …  . 
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اجلزئةةةةةةة  يةةةةةةةؤد  إىل تعةةةةةةةديل مضةةةةةةةمون املعاهةةةةةةةدة للنظةةةةةةةر إىل أن الةةةةةةةرفز  
يبةةةةةدو أن جةةةةةاوز األثةةةةةر املرجةةةةةو للةةةةةتحىلظ، يت إىل الدولةةةةةة املتحىلظةةةةةة مبةةةةةا للنسةةةةةبة
رضةةةةاها أمةةةةر ضةةةةرور  حةةةةى يتةةةةبح الةةةةرفز اجلزئةةةة   الدولةةةةة املتحىلظةةةةة أو قبةةةةول
تقةةةةام ع قةةةةات مبوجةةةةب  حالةةةةة عةةةةدم حةةةةدول ذلةةةةك، ال املىلعةةةةول؛ ويف  ةةةةار 

املتحىلظةة وبةني دولةةة معرتضةة تةرفز تلةك الع قةات رفضةةا  املعاهةدة بةني الدولةة 
 .(1945)جزئيا  

أنةةه ا ةةتنادا  إىل ليةةل لالعةةرتاض بجةةة وقةةد قوبةةل هةةذا التح (6)
الة   -، فإن الدولةة املعرتضةة (1946)النز احلريف لتعريف التحىلظات

بعد أن ت ون قد ألةبحت  تتوغ اعرتاضها، كقاعدة عامة، إال ال
يحال بينهةةةةا وبةةةةني القيةةةةام بةةةةذلك يف املهلةةةةة  ةةةة  -طرفةةةةا  يف املعاهةةةةدة 

ظام التحىلظات احملددة، فتتبح عرضة لعدم اليقني الذ  يتسم به ن
قةةةةةد يُعقةةةةةد مةةةةةن  حةةةةةوار متعلةةةةةق  ؛ ومةةةةةن  ، رهنةةةةةا  مبةةةةةا(1947)املتةةةةةأ رة

تستايا الدولة املتحىلظةة، مةن حيةث املبةدأ، أن  للتحىلظات“، لن
لةى ذلةك، فقةد ترد بىلعالية على اعرتاض من هذا القبيةل. وعة وة ع

أرأ إىل أنه  ي ون من التناقز إ ضاع االعرتاضةات ذات األثةر 
واز يف حةةةةةةةني أن االعرتاضةةةةةةةات ذات األثةةةةةةةر املتو ةةةةةةةط لشةةةةةةةروط اجلةةةةةةة 

يةيم التةلة ختضا ملثل هذه الشروط، وإىل أن حتديةد وتق األقتى ال
ال زمة بةني األح ةام الة  حيتمةل أن يُسةتبعد أثرهةا القةانون، نتيجةة  

التحىلظ وبني االعرتاض الوا ا النااق، يتعلقان أكثر  للتىلاعل بني
عةةةرتاض ذو األثةةةر املتو ةةةط إذا كةةةان اال يف حقيقةةةة األمةةةر مبسةةةألة مةةةا

 .(1948)مي ن أن حيدل األثر الذ  يتو اه لاحبه
ول تقتنا اللجنة هبذا الرأ ، واعتربت أن هذه االعرتاضات  (7)

ىلظةةات ذات األثةةر املتو ةةط، وهةة  تشةة ل مةةن بعةةز النةةواح   حت
مضادة“ )ول نها للتأكيد ليست حتىلظات لملعةه الةدقيق(، جيةب 

جلةةواز التحىلظةةات ولةةحتها الشةة لية،  أن تسةةتويف الشةةروط ال زمةةة
جتةةةةةةرد املعاهةةةةةةدة مةةةةةةن موضةةةةةةوعها  وجيةةةةةةب، يف مجيةةةةةةا األحةةةةةةوال، أال

رضها، وذلك على األقل ألنةه لةيس مةن املناقة  تابيةق معاهةدة وغ
تشةأ إليةةه الىلقةرة الىلرعيةةة  مةةا أُفرغةت مةةن موضةوعها وغرضةةها. وهةذا

 .2-4-3)ب( من املبدأ التوجيه  

__________ 
  (1945 ) . 326 reservations” (footnote 28 above), p.Gaja, “Unruly treaty 

See also Baratta, Gli effetti delle riserve … (footnote 698 above), p. 385 . 
من اتىلاقي   2)ب( من املادة 1)والىلقرة  1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 1946)  

 فيينا(.
 .4-3-2إىل  3-2انظر املبادئ التوجيهية من  ( 1947)  
بةةةةني القةةةةول بعةةةةدم لةةةةحة  ا ت فةةةةا  حسةةةةب هةةةةذا الةةةةرأ ، فةةةةإن مثةةةةة  ( 1948)  

مي ةةةن أن يرتتةةةب علةةةى مثةةةل  نةةةه الاالعةةةرتاض ذ  األثةةةر املتو ةةةط وبةةةني القةةةول أب
تتعلةةةةةق بتةةةةةحة  هةةةةةذا االعةةةةةرتاض األثةةةةةر الةةةةةذ  يتو ةةةةةاه لةةةةةاحبه. فاملشةةةةة لة ال

االعةةةةةرتاض، وللتةةةةةايل فةةةةةإن حملهةةةةةا لةةةةةيس يف اجلةةةةةزء املختةةةةةز ملسةةةةةألة التةةةةةحة 
انت املتعلقة لملعاهدة من دليةل املمار ةة، بةل يف اجلةزء الةذ  املوضوعية لإلع 

ب للىلعةةةةل علةةةةى اعةةةةرتاض ذ  أثةةةةر متو ةةةةط يتنةةةةاول اآلاثر الةةةة  مي ةةةةن أن ترتتةةةة 
، اجمللةةةد 2009 حوليةةةة)التقريةةةر الرابةةةا عشةةةر عةةةن التحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات، 

 (.118، الىلقرة Add.1-2و A/CN.4/614الثان )اجلزء األول(، الوثيقة 

ملبةةدأ قبةةول ومةةن املخةةالف متامةةا  ومةةا ذلةةك، فإنةةه مةةن غةةأ امل (8)
أن تةةةةتم ن الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة مةةةةن التةةةةذرع  (1949)الرتاضةةةة 

لتعاةة  العرتاضةةاهتا، حسةةب هواهةةا، آاثرا  متو ةةاة مةةن  بةةتحىلظ مةةا
تروق هلةا. وإللقةاء الضةوء علةى    الهذا القبيل تستبعد األح ام ال

ثةةةةر هةةةذه املسةةةةألة، مةةةن املىليةةةةد التةةةةذكأ أبلةةةل االعرتاضةةةةات ذات األ
 املتو ط.

، جتلةةةت ممار ةةةة هةةةذه (1950)فعلةةةى النحةةةو املشةةةار إليةةةه أعةةة ه (9)
ت ةةةةةةةن  االعرتاضةةةةةةةات ذات األثةةةةةةةر املتو ةةةةةةةط بتةةةةةةةورة رئيسةةةةةةةية، إن ل

اب حتةةةرية، يف إطةةةار التحىلظةةةات واالعرتاضةةةات علةةةى أح ةةةام البةةة 
، وتبةني هةذه املمار ةة بوضةوح 1969ا امس من اتىلاقيةة فيينةا لعةام 
يف و عها للجوء  ملعرتضة إىل بذل مااأل باب ال  حدت للدول ا

مةن اتىلاقيةة فيينةا ومرفقهةا املتعلةق  66تلك االعرتاضات. فاملةادة  إىل
للتوفيةةق اإللزامةة  يشةة  ن ضةةمانني إجةةرائيني اعتربهتمةةا العديةةد مةةن 

د اعتمةةاد اتىلاقيةةة فيينةةا، ضةةروريني ملنةةا إ ةةاءة ا ةةةتخدام الةةدول، عنةة 
ز الةةدول رةةارت بعةة . وقةةد أ(1951)أح ةةام معينةةة مةةن البةةاب ا ةةامس

الةة  لةةاغت اعرتاضةةات ذات أثةةر متو ةةط بشةةأن التحىلظةةات علةةى 
 يل   إىل هذه التلة. ومن ذلك ما 66املادة 
تةةةةرى ممل ةةةةة هولنةةةةدا أن األح ةةةةام املتعلقةةةةة بتسةةةةوية املنازعةةةةات، املنتةةةةوص  

مي ةةن  مةةن االتىلاقيةةة، تشةة ل عنتةةرا  هامةةا  يف االتىلاقيةةة وال 66عليهةةا يف املةةادة 
 .(1952)ملوضوعية ال  ترتبط هباقواعد ا* عن الفتلها

 يل   وذكرت اململ ة املتحدة باريقة أكثر وضوحا  ما
وية اإللزاميةةة للمنازعةةات يف بعةز احلةةاالت عةةن تةةنز علةةى التسة  66املةادة  

عةةةةن طريةةةةق إجةةةةراء للمتةةةةاحلة ه... .  طريةةةةق حم مةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة ه...  أو
ا ةةامس الةة  تتعلةةق  م البةةاب* أبح ةةاينىلتةةم ارتباطةةا  الوتةةرتبط هةةذه األح ةةام 

رةة ل إدراجهةةا األ ةةاس الةةذ  ا ةةتند إليةةه مةةؤمتر فيينةةا يف قبولةةه لتلةةك  هبةةا. وقةةد
 .(1953)الباب ا امس ال  تش ل تاويرا  تدرجييا  للقانون الدويلاألجزاء من 

وعليةةةةةةه، فةةةةةةإن رد الىلعةةةةةةل التةةةةةةادر عةةةةةةن عةةةةةةدة دول بشةةةةةةأن  (10)
كةةةان   1969ينةةةا لعةةةام مةةةن اتىلاقيةةةة في 66التحىلظةةةات املتعلقةةةة لملةةةادة 

( package dealيُقتةةةةةةةةد بةةةةةةةةه احملافظةةةةةةةةة علةةةةةةةةى التةةةةةةةةىلقة الشةةةةةةةةاملة )
 التحىلظةةةةةةات حاولةةةةةةت بعةةةةةةز الةةةةةةدول تقويضةةةةةةها عةةةةةةن طريةةةةةةق الةةةةةة 

__________ 
، 2-5-1-3انظةةةر، بتةةةىلة  الةةةة، التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 1949)  

 ( منه.3ولأل ز الىلقرة )
 ( أع ه.2ة )الىلقر  ( 1950)  
  (1951 ) Sztucki, “Some questions arising from …” (footnote 1942 

above), pp. 286–287 .)انظر أيضا  املراجا ال  أرار إليها ال اتب( 
 أع ه.  1935 احلاريةانظر  ( 1952)  
 1987حزيران/يونيةةةه  5االعةةرتاض الةةةذ  قدمتةةه اململ ةةةة املتحةةدة يف  ( 1953)  

 1936انظةر احلارةية  .مةن اتىلاقيةة فيينةا 66لى املةادة بشأن التحىلظ السوفيايت ع
 أع ه.
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 - (1954)ل ةةةةةةتثناء اللجةةةةةةوء إىل اعةةةةةةرتاض ذ  أثةةةةةةر أقتةةةةةةى -والةةةةةة  
لعةةةرتاض يتجةةةاوز أثةةةره اآلاثر  ي ةةةن مةةةن  ةةةبيل إىل ا ةةةتعادهتا إال ل

 .(1955)ليها يف اتىلاقي  فيينا العادية“ للتحىلظات املنتوص ع
ويتبةةني إذن مةةن املمار ةةة املتعلقةةة لالعرتاضةةات ذات األثةةر  (11)

ارتبةةةةةةةاط وثيةةةةةةةق بةةةةةةةني األح ةةةةةةةام موضةةةةةةةوع  املتو ةةةةةةةط ضةةةةةةةرورة وجةةةةةةةود
 التحىلظات واألح ام ال  ميس االعرتاض أثرها القانون. 

وقةةةةةد تسةةةةةاءلت اللجنةةةةةة عةةةةةن أفضةةةةةل طريقةةةةةة لتحديةةةةةد هةةةةةذا  (12)
 الوطيةةةةد“  ىله لالرتبةةةةاط  الوثيةةةةق“ أولةةةة و  االرتبةةةةاط، ونظةةةةرت يف

ينىلتم“، ول نها ا تارت يف هناية املاةاف أن تنعتةه   الذ  ال أو
يتعةةةةارض مةةةةا النعةةةةوت   ال ةةةةايف“، وهةةةةو نعةةةةت يبةةةةدو هلةةةةا أنةةةةه ال ب

املذكورة آنىلا  ول نه يتميز عنها ب ونه يبني وجوب مراعةاة الظةروف 
-4-3جيه  و تة ا الة ب ل حالة. وفض   عن ذلك، فةإن املبةدأ ال

يةةد ل علةةى األرجةةح يف ناةةاق التاةةوير التةةدرجي  للقةةانون الةةدويل  2
يةةد ل يف ناةةاق تدوينةةه لملعةةه الةةدقيق، وا ةةتخدام لةةىلة  أكثةةر ممةةا

اجملةةةةال لتوضةةةةيحات قةةةةد تنشةةةةأ عةةةةن   ال ةةةةايف“ يتميةةةةز أبنةةةةه يىلسةةةةح
 املمار ة يف املستقبل.

حةةةةةةدود أ ةةةةةةرى فيمةةةةةةا خيةةةةةةز جةةةةةةواز  أيضةةةةةةا  وقةةةةةةد اقرُتحةةةةةةت  (13)
ذات األثر املتو ط. فقد لوحظ أنه من املناق ، فيما   تااالعرتاض

يبةةةدو، ا ةةةتبعاد االعرتاضةةةات الةةة  تسةةةتهدف مةةةواد ي ةةةون الةةةتحىلظ 
 19عليهةةا حمظةةورا  مبوجةةب الىلقةةرتني الىلةةرعيتني )أ( و)ب( مةةن املةةادة 

تعرتض على ذلك، غأ أهنا ترى  . واللجنة ال(1956)من اتىلاقي  فيينا
يبةةةةدو  امشةةةةية إىل درجةةةةة الوهل أن هةةةةذه فرضةةةةيات بعيةةةةدة االحتمةةةةا

 .2-4-3معها من املىليد تناوهلا لراحة يف املبدأ التوجيه  
  3-4-4مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه     2وقةةةد يُقةةةال أيضةةةا  إن الىلقةةةرة   (14)

يعةةدل األثةةر القةةانون   تةةنز علةةى أنةةه  لةةيس للةةتحىلظ أن يسةةتبعد أو 
للمعاهةةةةدة علةةةةى حنةةةةو يتنةةةةا  مةةةةا قاعةةةةدة قاعيةةةةة مةةةةن القواعةةةةد العامةةةةة  

ن الةةةةةةةدويل“، ولةةةةةةةذلك ينبغةةةةةةة  اتبةةةةةةةاع الةةةةةةةنهج نىلسةةةةةةةه للنسةةةةةةةبة  نو قةةةةةةةا لل 
تعتمةةةةةد هةةةةةذا   ل عرتاضةةةةات ذات األثةةةةةر املتو ةةةةةط. غةةةةةأ أن اللجنةةةةةة ل 

كانةةةةةةت ذات أثةةةةةةر   اعتةةةةةةربت أن االعرتاضةةةةةةات، حةةةةةةى وإن  الةةةةةةرأ ، إذ 
متو ةةط، ليسةةت حتىلظةةات وأن هةةدفها األول هةةو تقةةويز الةةتحىلظ،  

  ( 1957) االعرتاض ا  ده وأن  القرب“ بني التحىلظ واألح ام ال  يستبع 
 ي ىل  إلبعاد احتمال التعارض ما القواعد اآلمرة. 

__________ 
مةةةةةن  21مةةةةةن املةةةةةادة  3لىلقةةةةةرة وا 20)ب( مةةةةةن املةةةةةادة 4انظةةةةةر الىلقةةةةةرة  ( 1954)  

 اتىلاقي  فيينا.
  (1955 ) : Legal 21Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

effects of reservations and of objections to reservations”, in Corten and 

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … 

(footnote 30 above), p. 561, para. 57. 
 من دليل املمار ة. 1-3أُدرو نتهما يف املبدأ التوجيه   ( 1956)  
 .2-4-3ة الىلرعية )أ( من املبدأ التوجيه  انظر الىلقر  ( 1957)  

ونتيجةةة لةةذلك، تعمةةدت اللجنةةة ا ةةتبعاد اإلرةةارة إىل عةةدم  (15)
جةةةةواز االعةةةةةرتاض بسةةةةةبب تعارضةةةةةه مةةةةا قاعةةةةةدة آمةةةةةرة. فقةةةةةد ارأتت 

 ا تحالة حدول افرتاض من هذا القبيل.
يعةةّدل  أن   اعةةرتاض مةةا ومةةن الواضةةح متامةةا  أنةةه إذا كةةان مةةن أثةةر   ( 16) 

ت التعاهديةةة الثنائيةةة بةةني لةةاحبه ولةةاحب الةةتحىلظ علةةى حنةةو  الع قةةا 
يتعارض ما قاعدة قاعية من قواعد القانون الدويل )قاعدة آمرة(، فةإن  

ت ةةون مقبولةةة. غةةأ أن هةةذا االحتمةةال يبةةدو   نتيجةةة مةةن هةةذا القبيةةل لةةن 
ح ةةم  يهةةدف  ةةوى إىل ا ةةتبعاد تابيةةق   مسةةتبعدا   إن أ  اعةةرتاض ال 

مي ةةةن ألثةةةره أن يتعةةةدى ذلةةةك.   عاهديةةةة، وال ن األح ةةةام الت أكثةةةر مةةة  أو 
مي ةةةةن هلةةةةذا اال ةةةةتبعاد أن  يُنةةةةتج“ قاعةةةةدة تتنةةةةا  مةةةةا قاعةةةةدة مةةةةن   وال 

يعةةةدو أن ي ةةةةون جمةةةرد  رفةةةا للقيةةةةود“   القواعةةةد اآلمةةةرة. بةةةةل إن أثةةةره ال 
يؤد  للتايل إىل تابيق القانون العةريف. فالقواعةد السةارية بةني لةاحب  

النهايةةةةة عةةةةن تلةةةةك الةةةة     ختتلةةةةف يف  ض ال ولةةةةاحب االعةةةةرتا الةةةةتحىلظ  
ل ي ةن تابيةق املعاهةدة   ختتلةف كةذلك، مةا   بقت وجود املعاهدة، وال 

يؤثر عليها الةتحىلظ.   برمتها قد ا تُبعد، عن األح ام التعاهدية ال  ال 
ومةةن املسةةتحيل، يف ظةةل هةةذه الظةةروف، تتةةور  اعةةرتاض“ مةةن رةةأنه  

 لقاعية. أن ينتهك قاعدة من القواعد ا 
ولإلضةةافة إىل ذلةةك، رفضةةت اللجنةةة عنةةد اعتمةةاد تعريةةف  (17)

 االعةةةرتاض“ اختةةةاذ موقةةةف بشةةةأن مسةةةألة جةةةواز االعرتاضةةةات الةةة  
. واملقتةةةةةود هنةةةةةا (1958)هتةةةةةدف إىل إحةةةةةدال أثةةةةةر  فةةةةةوق األقتةةةةةى“

االعرتاضات ال  خيُلز ألحاهبا ليس فقط إىل أن الةتحىلظ يىلتقةر 
عاهةةةدة تنابةةةق لك، إىل أن املإىل التةةةحة، وإمنةةةا أيضةةةا ، ونتيجةةةة لةةةذ

كةةةان  متهةةا ب ةةم الواقةةا علةةى الع قةةةات بةةني الةةدولتني. وكثةةأا  مةةابر 
، (1959)جواز االعرتاضات ذات األثر  فوق األقتى“ موضةا رةك

 ويرجا ذلك  تولا  إىل أن 
األح ةةةام الةةة   هةةةذا اإلعةةة ن لةةةيس مةةةن آاثره منةةةا تابيةةةق معاهةةةدة ب املهةةةا أو

الغيةا  ولطة    ، بل جعل التحىلظقات بني الارفنييشأ إليها التحىلظ يف الع 
دون موافقةةةة اجلهةةةة الةةة  أبدتةةةه. وهةةةذا يتجةةةاوز مبراحةةةل آاثر االعرتاضةةةات علةةةى 

)ب( مةةةةن 4والىلقةةةةرة  21مةةةةن املةةةةادة  3التحىلظةةةةات املنتةةةةوص عليهةةةةا يف الىلقةةةةرة 
حةةةةةةةةةني أن  االعرتاضةةةةةةةةةات،   فةةةةةةةةةا   مةةةةةةةةةن هاتىلةةةةةةةةةاقي  فيينةةةةةةةةةا . ويف 20املةةةةةةةةةادة 

واعةةد القةةانون، بةةل إزاء إزاء قاعةةدة مةةن ق ن موقةةف دولةةة الللتحىلظةةات، تعةةرب عةة 
املوقةةف الةةذ  تتخةةذه دولةةة أ ةةرى“، فةةإن القاعةةدة نىلسةةها، الةة  هتنةةاد  هبةةا  
الدولةةةةة املتحىلظةةةةة ه...  هةةةة  الةةةة  يُاعةةةةن فيهةةةةا هيف هةةةةذه احلالةةةةة ، وهةةةةذا أمةةةةر 

 .(1960)مناقز لذات جوهر االعرتاضات

__________ 
 ن التعليةةةةةق علةةةةةى املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه ( مةةةةة 25( و)24انظةةةةةر الىلقةةةةةرتني ) ( 1958)  
 (. )تعريف االعرتاضات على التحىلظات 2-6-1
، 2003 حوليةانظر التقرير الثامن عن التحىلظات على املعاهدات،  ( 1959)  

 الىلقةةرتني، 62 ، صAdd.1و A/CN.4/535اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء األول(، الوثيقةةة 
، 1-6-2لتةةةةوجيه  . انظةةةةر أيضةةةةا  التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ ا160واحلارةةةةية  98و 97
 (.25( و)24 يما الىلقرتن ) وال
، 2003 حوليةةةةةالتقريةةةةر الثةةةةامن عةةةةن التحىلظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات،  ( 1960)  

 .97 ، الىلقرة 62 ، ص Add.1و   A/CN.4/535اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  
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يف حةةد ذاتةةةه،    غةةأ أن موضةةا الشةةك لةةةيس جةةواز االعةةرتاض  (18)
إذا كةةةةةان   هةةةةةذه املمار ةةةةةة تتعلةةةةةق مبعرفةةةةةة مةةةةةا   قضةةةةةية الةةةةة  تارحهةةةةةا فال 

، وهةةو  ( 1961) االعةةرتاض مي ةةن أن حيةةدل األثةةر الةةذ  يقتةةده لةةاحبه 
أمةةةر يتةةةعب التحقةةةق منةةةه، ويتوقةةةف  تولةةةا  علةةةى جةةةواز الةةةتحىلظ  

منظمةةةة دوليةةةةة( أن تتةةةةدر اعرتاضةةةةا  وأن   . فةةةةأل  دولةةةةة )أو ( 1962) ذاتةةةه 
يعين أن   أن هذا ال ترغب يف أن ي ون له أثر  فوق األقتى“، غأ  
يةةةرد البتةةةة يف نظةةةام   االعةةةرتاض مي ةةةن أن حيةةةدل ذلةةةك األثةةةر الةةةذ  ال 

توضةةح اللجنةةة يف تعليقهةةا علةةى املبةةدأ التةةوجيه    مةةا فيينةةا. ول ةةن، وك 
رتاض“ جبعلةه يشةمل مةن دون  الذ  يعةّرف متةالح  االعة  2-6-1

 رك االعرتاضات ذات األثر  فوق األقتى“، فقد 
يتعلةةةق بتةةةحة اآلاثر  اموقىلةةةا  حمايةةةدا  متامةةةا  فيمةةة أرادت هاللجنةةةة  أن تعتمةةةد  

دثها.  هولةةةيس لةةةحة االعةةةرتاض  الةةة  تريةةةد اجلهةةةة املعرتضةةةة العرتاضةةةها أن حيةةةُ
 .(1963)وهذه مسألة  يتم تناوهلا يف إطار درا ة آاثر االعرتاضات

مي ةن   وع وة على ذلةك، ينبغة  التشةديد جمةددا  علةى أنةه ال  (19)
إذا كةان لةةاحبه قةد قبةل  ةةابقا    لتةوغ االعةرتاض أن ي ةةون لةحيحا  

أنةةه    الةةتحىلظ حمةةل االعةةرتاض. ورغةةم أن هةةذا الشةةرط مي ةةن فهمةةه علةةى 
رةةرط جلةةواز االعةةرتاض، فإنةةه قةةد يعتةةرب أيضةةا  مسةةألة متعلقةةة للشةة ل  

  13-8-2املنالةةةةق، يةةةةنز املبةةةةدأ التةةةةوجيه     للتةةةةوغ. ومةةةةن هةةةةذا  أو 
أنةةةةةةه  ال جيةةةةةةوز  ةةةةةةحب   )الاةةةةةةابا النهةةةةةةائ  لقبةةةةةةول الةةةةةةتحىلظ( علةةةةةةى 

أ  يبةدو مةن املىليةد ت ةرار ذلةك يف املبةد  عديل قبول التحىلظ“. وال ت  أو 
 التوجيه  احلايل. 

 جواز اإل الن التف ريي 3-5
تصةةوغ إ ةةالانا تف ةةريايا  انللانظاةةة الدوليةةة  جيةةوز للدولةةة او 
 .م يكر اإل الن التف ريي حمظوواا ذوجب املعاهدة ما

 التعليق 
تعلةةةةةةق لإلعةةةةةة انت ال تةةةةةةرد يف اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا أ  قواعةةةةةةد ت (1)

، ويشةةمل ذلةةك بابيعةةة احلةةال رةةروط جةةواز التىلسةةأية يف حةةد ذاهتةةا
هةةذه اإلعةة انت االنىلراديةةة. وهةة  يف هةةذا اجملةةال، وجمةةاالت أ ةةرى  

مي ةن اعتبارهةةا مسةةاوية هلةةا ب ةةل  ، اتلىلةةة عةةن التحىلظةةات والكثةأة
واملبادئ التوجيهيةة الة  تليةه  5-3بساطة. ويهدف املبدأ التوجيه  

علةةةى أن  -لتةةة وك يتعلةةةق جبةةةواز هةةةذه ا د هةةةذه الثغةةةرة فيمةةةاإىل  ةةة 
ي ةةةون مىلهومةةةا  أنةةةه ينبغةةة  التمييةةةز يف هةةةذا التةةةدد بةةةني اإلعةةة انت 

انت التىلسةةةةةأية املشةةةةةروطة، فهةةةةةذه التىلسةةةةةأية  البسةةةةةياة“ واإلعةةةةة 
 .(1964)األ أة ختضا هبذا ا توص للنظام القانون للتحىلظات

__________ 
( مةةةن 25( و)24. انظةةةر أيضةةةا  الىلقةةةرتني )95املرجةةةا نىلسةةةه، الىلقةةةرة  ( 1961)  

 .1-6-2دأ التوجيه  التعليق على املب
 .2-5-4و 5-3-4انظر املبدأين التوجيهيني  ( 1962)  
)تعريةةةةف  1-6-2( مةةةن التعليةةةةق علةةةى املبةةةةدأ التةةةوجيه  25الىلقةةةرة ) ( 1963)  

 التحىلظات(. االعرتاضات على
ل طة ع علةةى تعريةةف اإلعةة انت التىلسةأية املشةةروطة، انظةةر املبةةدأ  ( 1964)  

انت التىلسةةأية املشةةروطة الةةذ  يةةنز علةةى أن  ختضةةا اإلعةة  4-1التةةوجيه  
 للقواعد ال  تنابق على التحىلظات“.

لةةةةةةوارد يف املبةةةةةةدأ ويقتتةةةةةةر تعريةةةةةةف اإلعةةةةةة انت التىلسةةةةةةأية ا (2)
تعريةةف هةةذه علةةى )تعريةةف اإلعةة انت التىلسةةأية(  2-1التةةوجيه  

 املمار ة يف ليغة إجيابية 
تسةميته،  اداي ، أاي  كانةت لةيغته أويعين  اإلع ن التىلسأ “ إعة ان  انىلةر  

تلةةةك املنظمةةةة إىل  منظمةةةة دوليةةةة وهتةةةدف بةةةه تلةةةك الدولةةةة أو تتةةةدره دولةةةة أو
 بعز أح امها. نااق املعاهدة أو إيضاح معه أو حتديد أو

يناةو    يوضح التعليةق عليةه،  ال  بيد أن هذا التعريف، كما  (3)
اآلاثر   اإلعةةة انت أو إط قةةةا  علةةةى ح ةةةم مسةةةبق بشةةةأن لةةةحة هةةةذه  

املرتتبةةةةةةة عليهةةةةةةا، وه...  نىلةةةةةةس االحتياطةةةةةةات الةةةةةة  تتخةةةةةةذ يف حالةةةةةةة  
يتعلةةةةق لإلعةةةة انت   التحىلظةةةةات ت ةةةةون واجبةةةةة التابيةةةةق أيضةةةةا  فيمةةةةا 

خيل جبواز هذه اإلعة انت وآباثرهةا   ىلسأية  إن التعريف املقرتح ال الت 
 . ( 1965) من حيث القواعد الواجبة التابيق عليها“ 

لك، التسةا ل عمةا إذا كةان اإلعة ن التىلسةأ   ومي ن، ما ذ  (4)
غأ جائز، وه  مسألة ختتلف بوضةوح عةن   مي ن أن ي ون جائزا  أو 

اد  يشةة ل إعةة ان  تىلسةةأاي   إذا كةةان اإلعةة ن االنىلةةر  مسةةألة حتديةةد مةةا 
هدف ه...   ة   ة إذا كان اإلع ن االنىلراد   هي  حتىلظا . فتحديد ما  أم 

  -بعز أح امها“   املعاهدة أو   نااق  إيضاح معه أو  إىل حتديد أو 
هةةو أمةةر اتلةةف عةةن حتديةةد    -وهةةذا هةةو تعريةةف اإلعةة ن التىلسةةأ   

بعبةةةارة   أو إذا كةةةان التىلسةةةأ الةةةوارد يف اإلعةةة ن تىلسةةةأا  لةةةحيحا ،   مةةةا 
تسةةةةنده اجلهةةةةة املتةةةةدرة   الناةةةةاق الةةةةذ   إذا كةةةةان املعةةةةه أو  أ ةةةةرى مةةةةا 

 إىل بعز أح امها لحيحا .  لإلع ن إىل املعاهدة أو 
رةةك فيةةه أن جةةواز اإلعةة انت التىلسةةأية مي ةةن أن  وممةةا ال (5)

ينةةةدر حدوثةةةه يف املمار ةةةة  ، وهةةةو مةةةا(1966)تتناولةةةه املعاهةةةدة نىلسةةةها
متامةةةةا . وه ةةةةذا، فةةةةإن حظةةةةر مجيةةةةةا أنةةةةه لةةةةيس لألمةةةةر املسةةةةتبعد  إال

اهةةةةدة، ينتىلةةةة  معةةةةه جةةةةواز أ  اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية، مبقتضةةةةى املع
ناةةةاق“ املعاهةةةدة  أو إيضةةةاح معةةةه إعةةة ن يهةةةدف إىل  حتديةةةد أو

من املادة ا امسة عشةرة مةن  3بعز أح امها. وتش ل الىلقرة  أو
اتىلةةاق التجةةةارة احلةةةرة املةةةربم بةةةني ح ومةةةة كنةةةدا وح ومةةةة كو ةةةتاري ا 

تقتتةةةةر  مثةةةةاال  علةةةةى ح ةةةةم مةةةةن هةةةةذا النةةةةوع. وال (1967)2001ام لعةةةة 
 .(1968)األمثلة على املعاهدات الثنائية

__________ 
 . 2-1لتعليق على املبدأ التوجيه  ( من ا33الىلقرة ) ( 1965)  
  (1966 ) (footnote Einseitige Interpretationserklärungen … Heymann, 

147 above), p. 114 . 
 مةةن املةةادة ا امسةةة عشةرة )التحىلظةةات(   ال خيضةةا هةةذا 3الىلقةرة  ( 1967)  

مي ةةن االطةة ع إلعةة انت تىلسةةأية انىلراديةةة“   االتىلةةاق لتحىلظةةات انىلراديةةة أو
 .www.sice.oas.org/Trade/cancr/English/cancrin.aspعليها يف  

www.ftaa-   ملناقةةة التجةةارة احلةةرة لألمةةري تني   الشةةب   نظةةر املوقةةا  ا  ( 1968)  

alca.org/FTAADraft03/ChapterXXIV_e.asp .    واملشةةةةةةةةروع الثالةةةةةةةةث التىلةةةةةةةةاق
، وإن كةةان ال  2003مناقةةة التجةةارة احلةةرة لألمةةري تني املةةؤر  تشةةرين الثةةان/نوفمرب  

الةةةةةوارد يف الىلتةةةةةل الرابةةةةةا    4املةةةةةادة    يةةةةةزال يف مرحلةةةةةة التةةةةةياغة، يةةةةةنز يف مشةةةةةروع 
يلةةة    ال خيضةةةا هةةةذا االتىلةةةاق للتحىلظةةةات هأو إلعةةة انت   والعشةةةرين علةةةى مةةةا 

القو ةةةان املعقوفتةةةان تةةةردان ألةةة   يف تىلسةةةأية انىلراديةةةة  لةةةدى التتةةةديق عليةةةه“ ) 
 (. النز 

http://www.sice.oas.org/Trade/cancr/English/cancrin.asp
http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXXIV_e.asp
http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXXIV_e.asp
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عاهةةدة علةةى حظةةر لةةوغ ومي ةةن أيضةةا  تتةةور أن تقتتةةر امل (6)
إعةة انت تىلسةةأية معينةةة بشةةأن بعةةز أح امهةةا. بيةةد أن املمار ةةة 
التعاهديةةةةةة تتضةةةةةمن حةةةةةاالت حظةةةةةر أعةةةةةم حتةةةةةد مةةةةةن إم انيةةةةةة قيةةةةةام 

املعاهدة أب لوب معني من دون أن حتظر لراحة  األطراف بتىلسأ
جيةةةةوز فيهةةةةةا تىلسةةةةةأ  إعةةةة ان  بعينةةةةةه. وعليةةةةه، فإنةةةةةه يف احلالةةةةة الةةةةة  ال

وب معةةةني، ت ةةةون اإلعةةة انت التىلسةةةأية الةةة  تقةةةرتح املعاهةةةدة أب ةةةل
التىلسةةأ احملظةةور إعةة انت غةةأ جةةائزة. وتةةرد أمثلةةة علةةى بنةةود حظةةر 

لغةةةةةات  لغةةةةةات اإلقليميةةةةةة أومةةةةةن هةةةةةذا القبيةةةةةل يف امليثةةةةةاق األورويب ل
، الةةةةةةذ  تةةةةةةنز 1992تشةةةةةةرين الثةةةةةةان/نوفمرب  5األقليةةةةةةات، املةةةةةةؤر  

 يل   منه على ما 4من املادة  1 الىلقرة
ينةتقز مةن أ  حةق مةن  * حيةد أويىلسَّر علةى حنةو ليس يف هذا امليثاق ما 

 احلقوق امل ىلولة مبوجب االتىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

 يل   على ما 5وتنز املادة 
* يناةةو  علةى أ  حةةق يف مي ةن تىلسةةأه علةى أنةه لةيس يف هةذا امليثةةاق مةا 

عمل يتنةا  مةا مقالةد ميثةاق األمةم املتحةدة القيام أب   مباررة أ  نشاط أو
يف ذلةك مبةدأ  ةيادة الةدول  ما التزامات أ رى مبوجب القانون الدويل، مبةا أو

 و  متها اإلقليمية.
من االتىلاقية اإلطارية حلماية  22و 21ولملثل، فإن املادتني  (7)

، حتةةدان أيضةةا  مةةن 1995رةةباط/فرباير  1األقليةةات القوميةةة، املؤر ةةة 
 انية تىلسأ االتىلاقية إم 

 21املادة 

* يناةو  علةى أ  حةق يىلسةَّر علةى أنةه ليس يف هذه االتىلاقية اإلطارية مةا 
قةةةانون القيةةةام أب  عمةةةل خيةةةالف املبةةةادئ األ ا ةةةية لل يف مبارةةةرة أ  نشةةةاط أو

 ةةيما املسةةاواة يف السةةيادة بةةني الةةدول واحةةرتام  ةة متها اإلقليميةةة  الةةدويل، وال
 وا تق هلا السيا  .

 22املادة 

ينتقز من أ    * حيد أويىلسَّر على أنه ليس يف هذه االتىلاقية اإلطارية ما 
احلةةةرايت األ ا ةةةية الةةة  قةةةد ت ةةةون م ىلولةةةة مبوجةةةب  مةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان أو

 مبوجب أح ام أ  اتىلاق آ ر ي ون طرفا  فيه. تعاقد أوقوانني أ  طرف م

اإلعةةة انت التىلسةةةأية املشةةةار وتبةةةني هةةةذه األمثلةةةة أن حظةةةر  (8)
 ضمنيا . مي ن أن ي ون لرحيا  أو 5-3إليه يف املبدأ التوجيه  

ضةرورة لتضةمني املبةدأ  وهلذا السبب، اعتربت اللجنةة أنةه ال (9)
 هةةةةا  اإلعةةة ن التىلسةةةةأ “الىلرضةةةية الةةةة  ي ةةةون في 5-3التةةةوجيه  

مي ةةةةن حةةةةدول ذلةةةةك  االىلةةةةا  ملوضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا  ال
إذا اعتةةُرب اإلعةة ن حتىلظةةا ، ألن تلةةك اإلعةة انت ب ةةم تعريىلهةةا  إال
هتةةةةةدف إىل تعةةةةةديل اآلاثر القانونيةةةةةة للمعاهةةةةةدة، بةةةةةل هتةةةةةدف إىل  ال

. وتةةةةد ل هةةةةذه الىلرضةةةةية يف (1969)إيضةةةةاحها فحسةةةةب حتديةةةةدها أو
 .1-5-3التوجيه  نااق املبدأ 

__________ 
. انظةةةر 2-1( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  16انظةةةر الىلقةةةرة ) ( 1969)  

تىلسةةةةةةأ العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة يف فتواهةةةةةةا بشةةةةةةأن  هأة حمل مةةةةةةةأيضةةةةةةا  امل حظةةةةةةة الشةةةةةة 

ولملثل، رفضت اللجنة، ول ن أل باب اتلىلة، القول أبن  (10)
املخةةةةالف مةةةةث   لتىلسةةةةأ حم مةةةةة  -التىلسةةةةأ  ا ةةةةاطئ موضةةةةوعيا “ 
 جيب اعتباره تىلسأا  غأ جائز. -دولية ُعرضت عليها املسألة 

غةأ  وغين عن البيان أن التىلسأ مي ةن أن يعتةرب مسةتندا  أو (11)
إذا كةةةان  أ ةةةاس، وإن ا ةةةتحال، يف املالةةةق، حتديةةةد مةةةامسةةةتند إىل 

أن تىلتةل يف أمةر تىلسةأ املعاهةدة هيئةة  إىل متيبا   واضعه اائا  أو
اتتة بذلك. ويظل التىلسأ عملية ذاتية للغاية، ويندر وجود نز 

تقبةةةل  ةةةوى تىلسةةةأ واحةةةد.  إن  معاهةةةدة ب املهةةةا، ال قةةةانون، أو
 .(1970)علما  دقيقا “ فن وليس تىلسأ الواثئق هو إىل حد ما

 وكما أكد كيلسن  (12)
لتحقةق املعةريف مةن معةه املوضةوع املةراد إذا كان املقتود  للتىلسأ“ هو ا 

مي ةةةن أن ينةةةتج عةةةن عمليةةةة التىلسةةةأ القةةةانون  ةةةوى التحقةةةق مةةةن  تىلسةةةأه، فةةة 
اإلطةةةةار الةةةةذ  يشةةةة له القةةةةانون املةةةةراد تىلسةةةةأه، ومةةةةن   معرفةةةةة اتلةةةةف السةةةةبل 

يىلضةةة  للضةةةرورة إىل حةةةل  ال اإلطةةةار. فتىلسةةةأ تشةةةريا مةةةا املم نةةةة دا ةةةل هةةةذا
الوحيةد السةليم، بةل مي ةن أن يقةدم عةدة حلةول واحد فحسب ي ون هو احلل 

 .(1971)متساوية يف قيمتها

 وكما لوحظ أيضا  فإن 
يف حةةةةةةةاالت  عمليةةةةةةةة التىلسةةةةةةةأ هيف القةةةةةةةانون الةةةةةةةدويل  ليسةةةةةةةت مركزيةةةةةةةة إال 

بغةةأ ذلةةك مةةن الاةةرق. ويعةةود  ، أوا ةةتثنائية، إمةةا عنةةدما تقةةوم هبةةا هيئةةة قضةةائية
نهم بتةةىلة فرديةةة. وت ةةاثر ا تتةةاص التىلسةةأ إىل مجيةةا األرةةخاص وإىل كةةل مةة 

تعويضةةا  جزئيةةةا .  يعوضةةةه تةةدرجها يف األويةةة إال طةةرق التىلسةةأ نتيجةةة لةةذلك ال
التةةين  وت ةةون التىلسةةأات االنىلراديةةة، مةةن حيةةث املبةةدأ، متسةةاوية القيمةةة، أمةةا

يةةةة، ومةةن   احتماليةةة. ول ةةةن ينبغةة  عةةدم املبالغةةةة يف املتىلةةق عليهةةا فهةة  ا تيار 
تتعلةق بوجةود عيةب جةوهر  يف  ليةة. فاملشة لة التقةدير حجةم التةعولت العم

تتعلق بعنتر من العنالر امل ونة لابيعته، وهو عنتر  القانون الدويل بقدر ما
يوجهةةه ب املةةه حنةةو التىلةةاوض الةةدائم الةةذ  مي ةةن تررةةيده وتوجيهةةه ل ةةتعمال 

 .(1972)عد الساريةالقوا

 
 Interpretation of  معاهةةدات السةة م املربمةةة مةةا بلغةةاراي ورومانيةةا وهنغةةاراي

Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania (footnote 157 

above), p. 229حقةوق رعةااي الةوالايت املتحةدة األمري يةة  وانظةر كةذلك قضةية  ؛
 Rights of Nationals of the United States of America in  ملغةرب يف ا 

Morocco, Judgment of 27 August 1952, ibid., p. 196. 
مشةةاريا املةةواد املتعلقةةة بقةةانون املعاهةةدات الةة  وضةةعتها اللجنةةة،    انظةةر  ( 1970)  

ويل    تقرير جلنة القةانون الةد 28و   27( من التعليق على مشروع  املادتني  4الىلقرة ) 
، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة  1966 حوليةةةةةةةةة عةةةةةةةةن أعمةةةةةةةةال دورهتةةةةةةةةا الثامنةةةةةةةةة عشةةةةةةةةرة،  

A/6309/Rev.1 انظةةر أيضةةا   218 ، ص .  Aust, Modern Treaty Law and 

Practice (footnote 155 above), p. 230 . 
  (1971 ) , tr. M. Knight, Berkeley and Pure Theory of LawH. Kelsen, 

Los Angeles, University of California Press, 1967, p. 351 . 
  (1972 ) (footnote 166 Droit international public Combacau and Sur, 

above), p. 171 . 
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بني والواقا أن  ل ل دولة، مبقتضى  يادهتا، احلق يف أن ت (13)
املعةةةه الةةةذ  تعايةةةه للمعاهةةةدات الةةة  هةةة  طةةةرف فيهةةةا، يف حةةةدود 

. وإذا كةةان للةةدول احلةةق يف أن تىلسةةر املعاهةةدات (1973)خيتةةها“ مةةا
تىلسأا  انىلراداي ، فيجب أيضا  أن ي ون هلا احلةق يف أن تعلةن وجهةة 

 بعز أح امها. يتعلق بتىلسأ املعاهدة أو نظرها فيما
يقةةدم أ  معيةةار يسةةمح بتحديةةد  غةأ أن القةةانون الةةدويل ال (14)

قائمةا  علةى أ ةس  ةليمة. ولةئن كانةت  إذا كةان تىلسةأ مةا قةاطا ملةا
من  33إىل  31توجد للىلعل طرق للتىلسأ )انظر، بداية ، املواد من 
يهيةةةة بشةةةأن  ةةةبل اتىلةةةاقي  فيينةةةا(، فإهنةةةا ليسةةةت  ةةةوى مبةةةادئ توج

تسمح ل تخ ص معيار  ه  الالتولل إىل التىلسأ  السليم“، و 
 موضةةوع “ )أو  رايضةة “( هنةةائ  فيمةةا خيةةز  ةة مة التىلسةةأ. 

مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا علةةةى أن  31مةةةن املةةةادة  1 وه ةةةذا، تةةةنز الىلقةةةرة
 تىلسَّر املعاهدة بسن نية وفقا  للمعه العاد  الذ  يعاى لتعابأ 

ضةةةةوء هموضةةةةوع املعاهةةةةدة  ويفالسةةةةياق الةةةةذ  تةةةةرد فيةةةةه املعاهةةةةدة يف 
يشةةة ل أب  حةةةال معيةةةارا  لتقةةةدير  . وهةةةذا اإليضةةةاح ال“*وغرضةةةها 

 ةةة مة التىلسةةةأ مةةةن عةةةدمها، فضةةة   عةةةن أن يشةةة ل رةةةرطا  جلةةةواز 
التىلسةةةأات الةةةة  تعاةةةى للمعاهةةةةدة، وإمنةةةةا هةةةو و ةةةةيلة ال ةةةةتخ ص 

 يف األمر.  التىلسأ. وهذا كل ما

املعاهةدات امةة، وقةانون ون الةدويل بتةىلة عوال يىلةرض القةان (15)
بتىلة  الةة، رةروطا  جلةواز التىلسةأ عمومةا  واإلعة انت التىلسةأية 

اإلعةةة ن  يقةةةر  ةةةوى مىلهةةةوم حجيةةةة التىلسةةةأ أو  تولةةةا . فهةةةو ال
التىلسةةأ ، وهةةو مىلهةةوم يةةد ل يف ناةةاق حتديةةد اآلاثر املرتتبةةة علةةى 

لجلةواز،  ظل غياب أ  رروط تتعلةق . ويف(1974)اإلع ن التىلسأ 
لتىلسةةةأية البسةةةياة للتةةةايل مقبولةةةة مةةةن حيةةةث  تتةةةبح اإلعةةة انت ا

عةةدم  ي ةةون مةةن املنا ةةب احلةةديث عةةن اجلةةواز أو ، وال(1975)املبةةدأ“
اجلةةةةواز يف غةةةةأ احلةةةةاالت الةةةة  حتةةةةدد فيهةةةةا املعاهةةةةدة نىلسةةةةها معيةةةةار 

 .(1976)اجلواز ذلك

وفضةة   عةةن ذلةةك، بةةدا للجنةةة أنةةه جيةةب، عنةةد تقيةةيم جةةواز  (16)
ق إىل ا ةةةةةةةوض يف مسةةةةةةةألة ت التىلسةةةةةةةأية، عةةةةةةةدم االنةةةةةةةزالاإلعةةةةةةة ان
يتعلةةق  فيمةةا 2-3-3يسةةتبعده املبةدأ التةةوجيه   وهةةو مةةا -املسةؤولية 

للتحىلظات. بيد أن هذا قد حيدل يف حالةة اإلعة انت التىلسةأية 
رب أن التىلسةةةأ  ا ةةةاطئ“ يشةةة ل فعةةة   غةةةأ مشةةةروع دوليةةةا   إذا اعتةةةُ

 فيينا.  من اتىلاقي 32و 31 ينتهك“ املادتني 

__________ 
  (1973 ) Droit international public Daillier, Forteau and Pellet, 

(footnote 254 above), p. 277, para. 164. See also Rousseau, Droit 

international public (footnote 351 above), p. 250. 
 .3-7-4إىل  1-7-4انظر املبادئ التوجيهية من  ( 1974)  
  (1975 ) (footnote ationserklärungen … Einseitige InterpretHeymann, 

147 above), p. 113 . 
 ( أع ه.8( و)5انظر الىلقرتني ) ( 1976)  

الن التف ةةةةريي الةةةةذي يشةةةةك  يف الواقةةةةع جةةةةواز اإل ةةةة  3-5-1
 حتفظاا 

إ ا تةةان اإل ةةالن االنفةةراةي الصةةاةو يو ةةفه إ ةةالانا تف ةةريايا  
يشةةةك  يف الواقةةةع حتفظةةةاا، وجةةةةب تقيةةةيم جةةةوازه وفقةةةاا ألحكةةةةام 

 .7-5-1-3إىل  1-3املباةئ التوجيهية مر 
 التعليق 

رمةةة  ة الىلرضةةةية الةةة  يمةةةن دليةةةل املمار ةة  3-1يتنةةاول الىلةةةرع  (1)
تعةةةةةديل األثةةةةةر القةةةةةانون  فيهةةةةةا  إعةةةةة ن تىلسةةةةةأ “ إىل ا ةةةةةتبعاد أو

يتعلةق بةبعز  للمعاهدة ك ةل فيمةا ألح ام معينة من املعاهدة، أو
اجلوانب على  اجلوانب احملددة، من حيث اناباق تلك األح ام أو

 ن إعةة ان  يُعتةةرب اإلعةة  هةةذه احلالةةة، ال . ويف(1977)لةةاحب اإلعةة ن
ىلظةةةةا  يتعةةةةني التعامةةةةل معةةةةه بتةةةةىلته هةةةةذه وأن اي ، بةةةةل يُعتةةةةرب حتتىلسةةةةأ 

يسةةةةتويف، بنةةةةةاء علةةةةةى ذلةةةةةك، رةةةةةروط جةةةةةواز التحىلظةةةةةات ولةةةةةحتها 
 الش لية.

وقد أكدت هذا النهج حم مة التح يم ال  ُكلىلت بتسوية  (2)
تعيةةةةني حةةةةدود اجلةةةةرف النةةةةزاع بةةةةني فرنسةةةةا واململ ةةةةة املتحةةةةدة بشةةةةأن 

ا الشةةةمالية يةةةا العظمةةةى وأيرلنةةةدة املتحةةةدة لربياانالقةةةار  بةةةني اململ ةةة 
فقةد متسة ت اململ ةة املتحةدة أمةام هيئةة وبني اجلمهورية الىلرنسةية. 

مةةةةن اتىلاقيةةةةة  6التح ةةةةيم أبن الةةةةتحىلظ الثالةةةةث لىلرنسةةةةا علةةةةى املةةةةادة 
اجلرف القار  هو جمرد إع ن تىلسأ ، وذلك ل   تةرفز للتةايل 

حتجةةةةاو بةةةةه جتاههةةةةا. مي ةةةةن اال هةةةةذا التىلسةةةةأ علةةةةى أ ةةةةاس أنةةةةه ال
تح ةةةةيم علةةةةى هةةةةذه احلجةةةةة، واعتةةةةربت أن إعةةةة ن توافةةةةق هيئةةةةة ال ول

يش ل جمرد تىلسةأ، بةل يرتتةب عليةه تعةديل ناةاق تابيةق  فرنسا ال
 أكدته فرنسا   ، وأنه حتىلظ للتايل، على حنو ما6املادة 
يبةةدو هةةذا الشةةرط، وفقةةا  لنتةةه، أكثةةر مةةن جمةةرد تىلسةةأ. فهةةو جيعةةل تابيةةق  

ني اجلمهوريةة الىلرنسةية للمنةاطق لدولةة األ ةرى لتعية م مرهةوان  بقبةول اذلك النظةا
املسةةةماة بولةةةىلها منةةةاطق تناةةةو  علةةةى  ظةةةروف  الةةةة“، وذلةةةك مبعةةةزل عةةةن 

)د( 1. وتةةنز الىلقةةرة 6عةةدم لةةحة هةةذا التعيةةني وفقةةا  للمةةادة  مسةةألة لةةحة أو
من اتىلاقية فيينا لقانون املعاهدات ال  يعرتف الارفان أبهنا تعّرف  2من املادة 
ا   مةن جانةب واحةد، أاي  كانةت ةهة ةعريىلا   ليما ، على أنه يعين  إع نة التحىلظ ت
تغيةةأ األثةةر  تسةةميته، تتةةدره الدولةةة ه...  مسةةتهدفة بةةه ا ةةتبعاد أو لةةيغته أو

حيتةر  لةى تلةك الدولةة“. والالقانون ألح ام معينة يف املعاهةدة يف تابيقهةا ع
إىل ا ةةةةةةتبعاد هةةةةةةذا التعريةةةةةةف ناةةةةةةاق التحىلظةةةةةةات يف اإلعةةةةةة انت الةةةةةة  هتةةةةةةدف 

 هتدف تعديل نتوص املعاهدة بد ذاهتا، فهو يشمل أيضا  اإلع انت ال  أو
لةةبعز األح ةةام يف تابيقهةةا علةةى الدولةةة  األثةةر القةةانونتعةةديل  إىل ا ةةتبعاد أو

أن هةةةذا هةةةو للتحديةةةد الغةةةرض مةةةن الةةةتحىلظ املتحىلظةةةة. وتعتةةةرب هيئةةةة التح ةةةيم 
__________ 

الةةةةةة حظةةةةةر  )لةةةةةوغ إعةةةةة ن انىلةةةةةراد  يف ح   3-3-1املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه    ( 1977)  
منظمةةةة دوليةةةة   ي ىلةةة  أن تقةةةوم دولةةةة أ ةةةرى أو  التحىلظةةةات(. ومةةةن املىلهةةةوم أنةةةه ال 

 إعةةةادة ت ييةةةف“ إعةةة ن مةةةن اإلعةةة انت التىلسةةةأية معتةةةربة إايه حتىلظةةةا     أ ةةةرى ب 
)إعةةادة ت ييةةف    3-9-2ل ة  تتغةةأ طبيعةة اإلعةة ن املعةةين )انظةر املبةةدأ التةوجيه   

 .(( 6( إىل ) 3يما الىلقرات من )  ( والتعليق عليه، وال   اإلع ن التىلسأ 
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لتحىلظ“ جيب اعتباره  حتىلظا “ الثالث لىلرنسا، وختلز بذلك إىل أن هذا  ا
 .(1978) إع ان  تىلسأاي “ ال

تشةأ ضةمنا   ورغم أنةه يف كثةأ مةن األحيةان تؤكةد الةدول أو (3)
يتوافةةةق مةةةا موضةةةوع وغةةةرض  إىل أن تىلسةةةأا  تقرتحةةةه دولةةةة أ ةةةرى ال

، فةةةةةإن اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةأ ، ب ةةةةةم تعريىلةةةةةه، (1979)يةةةةةةاملعاهةةةةةدة املعن
مةا موضةوعها والغةرض منهةا.  مي ن أن يتعارض مةا املعاهةدة أو ال
يتبني  فإن األمر يتعلق بتحىلظ، كما  ،كان احلال   ف ذلك وإذا

مةةن العديةةد مةةن ردود الىلعةةل التةةادرة عةةن الةةدول بشةةأن  إعةة انت 
 اإلعةةة ن“  . وه ةةةذا، فةةةإن رد فعةةةل إ ةةةبانيا علةةةى(1980)تىلسةةةأية“

الةةةذ  لةةةاغته لكسةةةتان عنةةةد التوقيةةةا علةةةى العهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص 
يُظهةةةةةةر  1966تتةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة والثقافيةةةةةةة لعةةةةةةام لحلقةةةةةةوق االق

بوضةةوح اتلةةف مراحةةل التىل ةةأ املتعلةةق لحلةةاالت الةة  ي ةةون فيهةةا 
 التىلسةةأ“ املقةةرتح، يف حقيقةةة األمةةر، تعةةدي   للمعاهةةدة يتنةةا  مةةا 

منها. وجيب أوال  توليف  اإلع ن“، وبعدها   موضوعها والغرض
 املتعلقة للتحىلظات( فقط مي ن أن تابق عليه رروط اجلواز )

نظرت ح ومة ممل ة إ ةبانيا يف اإلعة ن الةذ  ألةدرته ح ومةة مجهوريةة  
عند توقيعها علةى العهةد  2004تشرين الثان/نوفمرب  3لكستان اإل  مية يف 

كةةةانون   16 تتةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةة، املةةةؤر الةةدويل ا ةةةاص لحلقةةوق االق
 .1966األول/ديسمرب 

يا إىل أن أ  إعةة ن انىلةةراد ، بتةةرف النظةةر ممل ةةة إ ةةبان وتشةةأ ح ومةةة 
تغيةةةأ اآلاثر القانونيةةةة  عةةةن تسةةةميته، تتةةةدره دولةةةة وهتةةةدف بةةةه إىل ا ةةةتبعاد أو

 حتىلظا .ألح ام معينة من معاهدة ما، يف تابيقها على تلك الدولة، يش ل 
__________ 

  (1978 ) concerning the  Case ,1977June  30 of award Arbitral

delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom … (see 

footnote 24 above), p. 40, para. 55 . 
  انظةةةر، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، رد فعةةةل أملانيةةةا علةةةى اإلعةةة ن التىلسةةةأ  ( 1979)  

كةةانون   13لبولنةةدا بشةةأن االتىلاقيةةة األوروبيةةة املتعلقةةة بتسةةليم املالةةوبني، املؤر ةةة 
–United Nations, Treaty Series, vol. 1862, pp. 469  1957األول/ديسةمرب 

مةةةةن العهةةةةد الةةةةدويل ا ةةةةاص  1 ، وعلةةةةى إعةةةة ن اهلنةةةةد الةةةةذ  يىلسةةةةر املةةةةادة470
 ةةةاص لحلقةةةوق االقتتةةةادية لحلقةةةوق املدنيةةةة والسيا ةةةية ومةةةن العهةةةد الةةةدويل ا

 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chapواالجتماعية والثقافية   

IV.3 and 4. 
لإلضةةافة إىل املثةةال املتعلةةق بةةرد فعةةل إ ةةبانيا املشةةار إليةةه أدانه، انظةةر   ( 1980)  

لكسةةةةتان بشةةةةأن   النمسةةةةا علةةةةى  اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ “ الةةةةذ  لةةةةاغته   اعةةةةرتاض 
، وردود الىلعةةةةل  1997 دوليةةةة لقمةةةا اهلجمةةةةات اإلرهابيةةةة للقنابةةةل لعةةةام االتىلاقيةةةة ال 

املماثلةةة مةةن جانةةب إ ةةبانيا وأ ةةرتاليا وإ ةةرائيل وأملانيةةا وإيااليةةا والةةدامنرك والسةةويد  
نيوزيلنةةةةةدا واهلنةةةةةةد وهولنةةةةةةدا  وفرنسةةةةةا وفنلنةةةةةةدا وكنةةةةةةدا واململ ةةةةةة املتحةةةةةةدة والنةةةةةةرويج و 

 Multilateral Treaties … (footnote 37والوالايت املتحةدة األمري يةة واليةالن   

above), chap. XVIII.9  انظةةر أيضةةا  ردَّ  الىلعةل التةةادرين عةةن أملانيةةا وهولنةةدا .
(، وكذلك ردود الىلعةل التةادرة عةن أملانيةا  .ibidبشأن اإلع ن االنىلراد  ملاليزاي ) 

يد وفنلنةةدا وهولنةةدا بشةةأن  اإلعةة ن التىلسةةأ “ الةةذ  لةةاغته أوروغةةةوا   والسةةو 
 .ibid., chapيتعلةةةق بنظةةةام رومةةةا األ ا ةةة  للمح مةةةة اجلنائيةةةة الدوليةةةة )  فيمةةةا 

XVIII.10  ول طةةة ع علةةةى أمثلةةةة أ ةةةرى علةةةى إعةةةادة الت ييةةةف، انظةةةر التعليةةةق .)
 .أع ه   149، احلارية  2-1 على املبدأ التوجيه  

وتعتةةرب ح ومةةة ممل ةةة إ ةةبانيا أن اإلعةة ن التةةادر عةةن ح ومةةة مجهوريةةة  
ن اإل  مية، وهو إع ن يرم  إىل جعل تابيق أح ةام العهةد  اضةعا  لكستا

 تور مجهوريةة لكسةتان اإل ة مية، يشة ل حتىلظةا  يهةدف إىل احلةد ألح ام د
مجهوريةةةةةة لكسةةةةةتان اإل ةةةةة مية. مةةةةن اآلاثر القانونيةةةةةة للعهةةةةةد يف تابيقةةةةةه علةةةةةى 

واه والةةتحىلظ الةةذ  يتضةةةمن إرةةارة عامةةة إىل القةةةانون الةةدا ل  دون تعيةةني فحةةة 
يسمح بتحديد واضح ملدى قبةول مجهوريةة لكسةتان اإل ة مية ل لتزامةات  ال

، ويثةةةةأ للتةةةةايل رةةةة وكا  بشةةةةأن التةةةةزام مجهوريةةةةة لكسةةةةتان املرتتبةةةةة علةةةةى العهةةةةد
 رض منه.اإل  مية مبوضوع العهد والغ

وتعتةةةةةرب ح ومةةةةةة ممل ةةةةةة إ ةةةةةبانيا أن اإلعةةةةة ن التةةةةةادر عةةةةةن ح ومةةةةةة مجهوريةةةةةة   
لةةةه مةةةن أثةةةر يتمثةةةل يف جعةةةل التزاماهتةةةا املرتتبةةةة علةةةى العهةةةد   مبةةةا لكسةةةتان اإل ةةة مية  

قتتادية واالجتماعية والثقافيةة مرهونةة أبح ةام د ةتورها،  الدويل ا اص لحلقوق اال 
  ما موضوع العهد والغرض منه. يش ل حتىلظا ، وأن هذا التحىلظ يتنا  

لقةةةةةةانون ووفقةةةةةةا  للقةةةةةةانون الةةةةةةدويل العةةةةةةريف، حسةةةةةةبما دوّ ن يف اتىلاقيةةةةةةة فيينةةةةةةا  
ة والغةةرض منهةةا املعاهةةدات، ت ةةون التحىلظةةات الةة  تتنةةا  مةةا موضةةوع املعاهةةد

 حتىلظات غأ جائزة.

وعليه، تعرتض ح ومةة ممل ةة إ ةبانيا علةى الةتحىلظ التةادر عةن ح ومةة  
ن اإل ة مية بشةأن العهةد الةدويل ا ةاص لحلقةوق االقتتةادية مجهورية لكسةتا

 واالجتماعية والثقافية.

دون بدء نىلاذ العهد بةني ممل ةة إ ةبانيا ومجهوريةة  ذا االعرتاضوال حيول ه 
 .(1981)لكستان اإل  مية

وال يتعلةةةةةةةةةةق األمةةةةةةةةةةر إذن مبسةةةةةةةةةةألة  جةةةةةةةةةةواز“ اإلعةةةةةةةةةة انت  (4)
التىلسةةةأية. فتلةةةك اإلعةةة انت االنىلراديةةةةة هةةة  يف الواقةةةا حتىلظةةةةات، 

يف ذلةك مةن حيةث  وجيب للتايل أن تعامل على هذا األ اس، مبةا
الشةة لية. وقةةةد اتبعةةت احمل مةةة األوروبيةةة حلقةةةوق جوازهةةا ولةةحتها 

بليلوس ضةد قضية اإلنسان هذا اال تدالل يف ح مها التادر يف 
. فبعةةةد أن قامةةةت احمل مةةةة إبعةةةادة ت ييةةةف إعةةة ن  ويسةةةرا  ويسةةةرا

ا الةةةةة  التحىلظةةةةاتواعتربتةةةةه حتىلظةةةةا ، طبقةةةةت عليةةةةه رةةةةروط جةةةةواز 
 لالتىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 

إلعةةة ن مةةةن هةةةذا القبيةةةل، ينبغةةة  عةةةدم االكتىلةةةاء  يعةةةة القانونيةةةةلتبةةةنيو الاب 
القضةةية قيةةد   حتديةةد املضةةمون املوضةةوع . ويفللتسةةمية املعاةةاة لةةه والسةةع  إىل

النظةةةر، يتبةةةني أن  ويسةةةرا كانةةةت تريةةةد ا ةةةتبعاد بعةةةز فئةةةات ا تةةةومات مةةةن 
رة وأن ت ىلل لنىلسةها اتقةاء تىلسةأ هلةذه الىلقة  6من املادة  1نااق تابيق الىلقرة 

  تعتةةةربه تىلسةةةأا  فضىلاضةةةا  للغايةةةة. بيةةةد أن احمل مةةةة جيةةةب أن تسةةةهر 64هالىلقةةةرة 
تىلةةةةةةة    ضةةةةةةةاع االلتزامةةةةةةات املرتتبةةةةةةةة علةةةةةةةى االتىلاقيةةةةةةة لقيةةةةةةةود العلةةةةةةى تىلةةةةةةةاد  إ

يتعلةةةق للتحىلظةةةات. ومةةةن  ، فإهنةةةا  ةةةتنظر يف لةةةحة  فيمةةةا 64املةةةادة  بشةةةروط
يةةةةةةةة تىلعةةةةةةةل يف حالةةةةةةةة التحىلظةةةةةةةات، مةةةةةةةن زاو  هةةةةةةةذا اإلعةةةةةةة ن التىلسةةةةةةةأ ، كمةةةةةةةا

 .(1982)املادة هذه
__________ 

  (1981 ) 3(footnote 37 above), chap. IV.… s Multilateral Treatie. 
  (1982 ) (see Belilos v. Switzerland , 1988April  92Judgment of 

footnote 192 above), p. 24, para. 49. 
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 جواز وةوة الفع   لى اإل الانت التف ريية 3-6
معاوضةةةةته  املوافقةةةةة  لةةةةى اإل ةةةةالن التف ةةةةريي اوال ختضةةةةع  
 .إ اةة تكييفه ألي شر  يتعلق ابجلواز او

 التعليق 
ينبغ  أن تىلحز مسألة جةواز ردود الىلعةل علةى اإلعة انت   (1)

يف ضةةةةةوء    -  ( 1983) ييةةةةةف املوافقةةةةةة واملعارضةةةةةة وإعةةةةةادة الت    -التىلسةةةةأية  
حيةق أل   درا ة جواز اإلعة انت التىلسةأية نىلسةها. وللنظةر إىل أنةه  

دولة أن تتدر إع انت تىلسأية، وذلك مبوجب حقها السياد  يف  
رك يف أنةه حيةق كةذلك   تىلسأ املعاهدات ال  ت ون طرفا  فيها، ف  

املنظمةةةةةات املتعاقةةةةةدة األ ةةةةةرى الةةةةةرد علةةةةةى هةةةةةذا   للةةةةةدول املتعاقةةةةةدة أو 
أن تلةةةةك الةةةةردود ختضةةةةا، عنةةةةد االقتضةةةةاء،    عةةةة ن التىلسةةةةأ ، ويف اإل 

 ال  تسر  على اإلع ن املردود عليه.   لنىلس رروط اجلواز 
وكقاعةةدة عامةةة، وعلةةى غةةرار اإلعةة انت التىلسةةأية نىلسةةها،  (2)

تثةةةةأه مةةةةن  يتةةةةدر بشةةةةأهنا مةةةةن موافقةةةةة، أو مةةةةا مي ةةةةن أن ي ةةةةون مةةةةا
 أنةةةةةه  جةةةةةائز“ يعةةةةةين  اطئةةةةةا ، ل ةةةةةن هةةةةةذا ال معارضةةةةةة، لةةةةةائبا  أو

 جائز“.   غأ أو
اإلعةةةة انت وينبغةةةة  معاجلةةةةة مسةةةةألة جةةةةواز إعةةةةادة ت ييةةةةف  (3)

التىلسةةةأية بشةةة ل اتلةةةف قلةةةي  . فةةةالواقا أنةةةه بتةةةوغ إعةةة ن إعةةةادة 
يف مضةةةةةمون  (1984)يشةةةةة ك لةةةةةاحب هةةةةةذا اإلعةةةةة ن الت ييةةةةةف، ال

اإلع ن األلل ، وإمنا يف طبيعته القانونية والنظةام الةذ  ينبغة  أن 
 .(1985)ليهيابَّق ع

ف   إذا كةةةان إعةةة ن مةةةا وجيةةةب أن حيةةةدَّد مبوضةةةوعية مةةةا (4) ي يةةةَّ
، ما مراعاة املعايأ ال  أرارت إليها تىلسأ كإع ن  أو كتحىلظ

. 3-3-1إىل  1-3-1ومةةةةةةةن  3-1اللجنةةةةةةة يف املبةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةة 
  3-1فوفقا  للمبدأ التوجيه  

__________ 
 .3-9-2إىل  1-9-2انظر املبادئ التوجيهية من  ( 1983)  
، أن يشةةة ك يف مضةةةمون اإلعةةة ن املعةةةاد يف آن واحةةةدمي ةةةن لةةةه،  ( 1984)  

ت ييىلةةه وأن يعةةرتض علةةى ذلةةك املضةةمون؛ ول ةةن، يف هةةذه احلالةةة، تظةةل إعةةادة 
يةةف، مةةن جهةةة، واالعةةرتاض، مةةن جهةةة أ ةةرى، عمليتةةني اتلىلتةةني ف ةةراي . الت ي
الواقةةا العملةة ، ت ةةاد الةةدول جتمةةا دائمةةا  بةةني إعةةادة الت ييةةف واالعةةرتاض  ويف

نبغة  التةذكأ أبن مثةة فرقةا  بةني إعةادة ت ييةف اإلعة ن على الةتحىلظ. غةأ أنةه ي
عةاد ت ييىلةه“ علةى التىلسأ  لعتباره حتىلظا  وبةني االعةرتاض علةى الةتحىلظ  امل

هةةذا النحةةو. ومةةا ذلةةك، ينبغةة  توجيةةه االنتبةةاه إىل أنةةه حةةى يف حالةةة الةةتحىلظ 
يشةة ل حتىلظةةا  مةةن  دائمةةا  الةةذ  ظةةل  - املقنةةّا“ )يف رةة ل إعةة ن تىلسةةأ ( 

فةةةةةةإن القواعةةةةةةد اإلجرائيةةةةةةة وتلةةةةةةك املتعلقةةةةةةة بتةةةةةةوغ  -ة النظةةةةةةر القانونيةةةةةةة وجهةةةةةة 
ذا، تظةةل  ةةارية لل امةةل. تةةرد يف دليةةل املمار ةةة هةة  التحىلظةةات، علةةى حنةةو مةةا

وهةةذا يعةةين جبةة ء أنةةه علةةى الدولةةة الةة  تةةود لةةوغ إعةةادة ت ييةةف واعةةرتاض أن 
. وهلةةةذا حتةةةرتم القواعةةةد واآلجةةةال اإلجرائيةةةة الواجبةةةة التابيةةةق علةةةى االعرتاضةةةات

أنةةه ينبغةة  للتةةايل  3-9-2السةةبب، جةةاء يف الىلقةةرة الثانيةةة مةةن املبةةدأ التةةوجيه  
 ع ن املعاد ت ييىله معاملة التحىلظ.لتلك الدولة أن تعامل اإل

 .3-9-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  5انظر الىلقرة ) ( 1985)  

ان  تىلسةةأاي ، لألثةةر إعةة  حيةةدَّد طةةابا اإلعةة ن االنىلةةراد ، بولةةىله حتىلظةةا  أو 
 إحداثه. القانون الذ  يقتد لاحب اإلع ن 

ى يف هةةةةةذا اال تبةةةةةار  املوضةةةةةوع “  ةةةةةوى اآلاثر  (5) وال يراعةةةةة 
. الةةةةةةةةةة  ينشةةةةةةةةةةدها لةةةةةةةةةةاحب اإلعةةةةةةةةةة ناحملتملةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى املعاهةةةةةةةةةةدة 

 أ رى  وبعبارة
حتليةةةةةةةةل موضةةةةةةةةوع  لةةةةةةةة اثر احملتملةةةةةةةةة   ال مي ةةةةةةةةن أن حيةةةةةةةةدّ د اهلةةةةةةةةدف املنشةةةةةةةةود إال 

د الابيعةةةةةةة القانونيةةةةةةة إلعةةةةةة ن يتةةةةةةاغ فيمةةةةةةا يتتةةةةةةل  ض حتديةةةةةة وألغةةةةةةرا  لإلعةةةةةة ن. 
)أو   دات، ي مةةن املعيةةار احلا ةم يف النتيجةةة الىلعليةةة الةة  تةةنجم مةةن املعاهةة  مبعاهةدة 

كانت لتنجم( عن العمل به  إذا كةان يىلضة  )أو كةان مةن رةأنه أن يىلضة ( إىل  
ا، فةإن  ألح ةام معينةة مةن أح امهة  ا تبعاد األثةر القةانون للمعاهةدة أو  تعديل أو 

“؛ وإذا كةةةان  تسةةميته  األمةةر يتعلةةق يف هةةذه احلالةةة بةةةتحىلظ  أاي  كانةةت لةةيغته أو 
الناةاق الةذ  يسةنده مقدمةه إىل املعاهةدة   اإلع ن يقتتر علةى توضةيح املعةه أو 

 . ( 1986) إىل أح ام معينة منها، فإن األمر يتعلق إبع ن تىلسأ   أو 

ومةةا عةةدم وجةةود ضةةرورة إللةةدار ح ةةم مسةةبق بشةةأن آاثر  (6)
، فةةةةإن مةةةةن الواضةةةةح أهنةةةةا تشةةةة ل (1987)هةةةةذه اإلعةةةة انت االنىلراديةةةةة

يستهان به يف حتديد الابيعة القانونية لإلعة ن األلةل    عنترا  ال
بتحىلظ، ينبغ   إذا كان األمر يتعلق إبع ن تىلسأ  أو لتحديد ما

أ ةةةةةذ هةةةةةذه اإلعةةةةة انت يف االعتبةةةةةار بولةةةةةىلها تعبةةةةةأا  عةةةةةن موقةةةةةف 
يعةةةةةةةةة  اإلعةةةةةةةة ن التىلسةةةةةةةةأ “ األطةةةةةةةةراف يف املعاهةةةةةةةةدة بشةةةةةةةةأن طب

يرتتةةةةةةب علةةةةةةى ذلةةةةةةك مةةةةةةن نتةةةةةةائج.  الةةةةةةتحىلظ“، مةةةةةةا كةةةةةةل مةةةةةةا  أو
لةةاحب إعةة ن إعةةادة الت ييةةف، فهةةو ببسةةاطة يبةةد  رأيةةةه يف  أمةةا

 اطئةةةا  عنةةةد  إذا كةةةان رأيةةةه وجيهةةةا  أو هةةةذه املسةةةألة. وقةةةد يتبةةةني مةةةا
يعةةةةين البتةةةةة أن  . ل ةةةةن هةةةةذا ال3-1تابيةةةق معيةةةةار املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

مر هنةةا يتعلةةق مةةرة غةةأ جةائزة. فةةاأل  ةةون جةةائزة أوإعةادة الت ييةةف ت
 أ رى مبسألتني منىلتلتني.

إن إعةةةة انت إعةةةةادة الت ييةةةةف، بتةةةةرف النظةةةةر عةةةةن كوهنةةةةا  (7)
ختضا إذن أل  معيار من  تستند إىل أ اس  ليم، ال ال تستند أو

تبةةةةةني أن الةةةةةدول  (1988)معةةةةةايأ اجلةةةةةواز. واملمار ةةةةةة الشةةةةةائعة للةةةةةدول
إلةةةدار هةةةذه عتةةةرب أن مةةةن حقهةةةا ملتعاقةةةدة تاملنظمةةةات ا وأاملتعاقةةةدة 

األحيةةان لضةةمان  ةة مة املعاهةةدة  اإلعةة انت، وذلةةك يف كثةةأ مةةن
 .(1989)ل ىلالة احرتام حظر املعاهدة للتحىلظات أو

__________ 
أ لوب ) 1-3-1( من التعليق على املبدأ التوجيه   3انظر الىلقرة ) ( 1986)  

 التمييز بني التحىلظات واإلع انت التىلسأية(.
 عليها. قات والتعلي   3-7-4إىل    1-7-4انظر املبادئ التوجيهية من   ( 1987)  
( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ 4انظةةةر، علةةةى وجةةةه ا تةةةوص، الىلقةةةرة ) ( 1988)  

 .3-9-2التوجيه  
ل طةة ع علةةى مثةةال معةةرب للغايةةة، انظةةر ردود فعةةل عةةدة دول علةةى  ( 1989)  

 اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ “ الةةةةذ  ألةةةةدرته الىللبةةةةني بشةةةةأن اتىلاقيةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة 
 ,Multilateral Treaties … (footnote 37 above)) 1982لقةانون البحةار لعةام 

chap. XXI.6.) 
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 اآلاثو القانونية للتحفظات واإل الانت التف ريية -4
 التعليق 

ز اجلةةةزء الرابةةةا مةةن دليةةةل املمار ةةةة آلاثر التحىلظةةةات  (1) خيتةةَّ
اإلعةةة انت التىلسةةةأية وردود  واالعةةةرتاض، فضةةة   عةةةن آاثر والقبةةةول

الس وت(.  إعادة الت ييف أو املعارضة أو الىلعل عليها )املوافقة أو
ويتسق اجلزء الرابا ما مناق دليل املمار ة الذ  يسعى إىل تقةدمي 
عرض منهج ، بقدر اإلم ان، جململ املش  ت القانونيةة املتعلقةة 

كذلك اإلعة انت االنىلرادية املتتلة هبا، و للتحىلظات واإلع انت 
التىلسأية  بعد حتديد املىلاهيم )يف اجلةزء األول مةن الةدليل(، وإقةرار 
القواعد الواجبة التابيق علةى تقيةيم التةحة الشة لية ملختلةف هةذه 
اإلعةةة انت )يف اجلةةةزء الثةةةان مةةةن الةةةدليل(، وتلةةةك الواجبةةةة التابيةةةق 

د يف زء الثالةةث مةةن الةةدليل(، حيةةدَّ يتعلةةق بتقيةةيم جوازهةةا )يف اجلةة  فيمةةا
 .(1990)حتدثه من آاثر قانونية هذا اجلزء الرابا ما

وينبغةة  اإلرةةارة، لدئ ذ  بةةدء، إىل نقاةةة حامسةةة األويةةة  (2)
لإلعةة ن التىلسةةأ .  يتعلةةق بىلهةةم اآلاثر القانونيةةة للةةتحىلظ أو فيمةةا

ما إىل إهنما كليهما يعرَّفان تبعا  ل اثر القانونية ال  يهدف ألحاهب
)تعريةةف  1-1إحةةداثها يف املعاهةةدة. وعليةةه، يةةنز املبةةدأ التةةوجيه  

 يل    التحىلظات( على ما
تسةةةميته،  يعةةةين  الةةةتحىلظ“ إعةةة ان  انىلةةةراداي ، أاي  كانةةةت لةةةيغته أو -1 

التتةةةديق عليهةةةا  منظمةةةة دوليةةةة عنةةةد التوقيةةةا علةةةى معاهةةةدة أو تتةةةدره دولةةةة أو
تتةةدره دولةةة  االنضةةمام إليهةةا أو قةةة عليهةةا أواملواف قبوهلةةا أو إقرارهةةا رمسيةةا  أو أو

املنظمةةةة إىل  هتةةةدف بةةةه الدولةةةة أوو عنةةةد تقةةةدميها إرةةةعارا  ل  فةةةة يف معاهةةةدة، 
* مةةةةن حيةةةةث تعةةةةديل األثةةةةر القةةةةانون ألح ةةةةام معينةةةةة مةةةةن املعاهةةةةدة ا ةةةةتبعاد أو

 هذه املنظمة الدولية. اناباق تلك األح ام على هذه الدولة أو

الة  ترمة  إىل ا ةتبعاد أهنةا تشةمل التحىلظةات  لةىع 1تىلسَّر الىلقرة  -2 
للمعاهةةةةدة ك ةةةةل  ن املعاهةةةةدة، أوتعةةةةديل األثةةةةر القةةةةانون ألح ةةةةام معينةةةةة مةةةة  أو

*، مةةةةن حيةةةةةث انابةةةةاق تلةةةةك األح ةةةةةام يتعلةةةةق بةةةةبعز اجلوانةةةةةب احملةةةةددة فيمةةةةا
 املنظمة الدولية ال  تتوغ التحىلظ. اجلوانب على الدولة أو أو

)تعريةةةف  2-1ملبةةدأ التةةةوجيه  ومةةن املنالةةةق نىلسةةه، يةةةنز ا (3)
 يل    اإلع انت التىلسأية( على ما

تسةميته،   “ إعة ان  انىلةراداي ، أاي  كانةت لةيغته أويعين  اإلع ن التىلسأ  
تلةةةك املنظمةةةة إىل  وهتةةةدف بةةةه تلةةةك الدولةةةة أومنظمةةةة دوليةةةة،  تتةةةدره دولةةةة أو

 *.بعز أح امها نااق املعاهدة أو إيضاح معه أو حتديد أو

لإلعةةةةةةةةة ن   غةةةةةةةةةم أن اآلاثر القانونيةةةةةةةةةة احملتملةةةةةةةةةة للةةةةةةةةةتحىلظ أو ر و  (4)
مةةةةةةن عنالةةةةةةر    ( 1991) جةةةةةةوهراي “   التىلسةةةةةةأ  تشةةةةةة ل، للتةةةةةةايل،  عنتةةةةةةرا  

__________ 
نةةةةةةاول واأل ةةةةةةأ مةةةةةةن دليةةةةةةل املمار ةةةةةةة لت ا ةةةةةةامسخيتةةةةةةز اجلةةةةةةزء  ( 1990)  

 التحىلظات )واإلع انت التىلسأية بتورة اثنوية( يف حاالت   فة الدول. 
م . ومةن املسةلّ 500، اجمللد الثان )اجلةزء الثةان(، الىلقةرة 1998 حولية ( 1991)  

ىلظ هةة  إحةةدال آاثر قانونيةةة. ويؤكةةد هةةورن أن كةةون بةةه عامةةة أن وظيىلةةة الةةتح

إعةةةةة ن   يعةةةةةين إط قةةةةةا  أن كةةةةةل حتىلةةةةةظ أو  ، فةةةةةإن ذلةةةةةك ال ( 1992) تعريىلةةةةةه 
تىلسةةأ   ةةيحدل للىلعةةل هةةذه اآلاثر. ولةةيس املقتةةود يف اجلةةزء الرابةةا  

اإلعةةة ن   ب الةةةتحىلظ أو مةةةن الةةةدليل حتديةةةد اآلاثر الةةة  يهةةةدف لةةةاح 
فقةةةةد   ذلةةةةك يف اجلةةةةةزء األول    -التىلسةةةةأ  إىل إحةةةةداثها مةةةةن   لةةةةه  
عة انت التىلسةأية. بةل إن اجلةزء  املتعلق بتعريف وتعيني التحىلظات واإل 

الرابةةةا،   فةةةةا  لةةةذلك، اتةةةةز لتحديةةةد اآلاثر القانونيةةةةة الةةة  حيةةةةدثها  
أية،  إعةةة ن مةةةن اإلعةةة انت التىلسةةة  للىلعةةةل حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات أو 

املنظمةات   قةد يتةدر عةن الةدول املتعاقةدة أو  وذلك يف إطار ع قته مبا 
دفة واآلاثر الىلعليةةةةة  املتعاقةةةةدة األ ةةةةرى مةةةةن ردود فعةةةةل. فةةةةاآلاثر املسةةةةته 

ليسةةت متاابقةةة للضةةرورة وتتوقةةف، مةةن جهةةة، علةةى التةةحة الشةة لية  
واإلعةة انت التىلسةةأية وعلةةى جوازهةةا، ومةةن جهةةة أ ةةرى،   للتحىلظةةات 
 املنظمات الدولية األ رى املعنية.   عل الدول أو على ردود ف 

علةةةةةى قبوهلةةةةةا   وال تةةةةةزال اآلاثر املرتتبةةةةةة علةةةةةى التحىلظةةةةةات، أو  (5)
االعةةرتاض عليهةةا، بةةرغم األح ةةام املختتةةة هلةةا يف اتىلةةاقي  فيينةةا،   أو 

مةةن    21مةةن أكثةةر املسةةائل إاثرة للجةةدل يف قةةانون املعاهةةدات. فاملةةادة  
ضةات  اثر القانونيةة للتحىلظةات ول عرتا االتىلاقيتني تتناول حترا   اآل 

وكانةت لةياغة هةذا احل ةم  ةهلة نسةبيا  لملقارنةة    على التحىلظةات“. 
مةةا لةةياغة األح ةةام األ ةةرى املتتةةلة للتحىلظةةات. ويبةةدو أن جلنةةةة  
القةةانون الةةدويل ومةةؤمتر األمةةم املتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات، املعقةةود يف  

اغة  لت معينةةة يف لةةي يواجهةةا لةةعو  ، ل 1969و   1968فيينةةا يف عةةام   
امل رَّ ةةةتني آلاثر    21وليةةةني مةةةن املةةةادة  القواعةةةد الةةةواردة يف الىلقةةةرتني األ 
 آاثر االعرتاضات(.    3التحىلظات )بينما تتناول الىلقرة  

وقد  بق أن اقةرتح املقةرر ا ةاص األول مةن مقةرر  اللجنةة  (6)
مةةن مشةةروع  1املعنيةني بقةةانون املعاهةةدات، السةةيد بريةةريل، يف الىلقةةرة 

 ، اعتبار أن التحىلظ10املادة 
املنظمةة هلةاحبة  يتعلةق بع قةة الدولةة أو يغأهةا فيمةا وحيد من آاثر املعاهدة أ
 . (1993)املقبلة يف املعاهدة أكثر من األطراف احلالية أو التحىلظ  ما واحد أو

وقةةد اقةةرتح السةةأ جأالةةد فيتزمةةوريس أول ح ةةم مسةةتقل بشةةأن   (7)
ا به إىل حةد كبةأ تتةورا  مسةبقا  للىلقةرتني  اآلاثر القانونية للتحىلظ، وض 

. وينبغة  اإلرةارة يف هةذا التةدد إىل  ( 1994) احلاليةة   21من املادة  األوليني  
 
التحىلظات ترم  إىل إحدال بعز اآلاثر القانونية احملددة هةو املعيةار الرئيسة  

 Horn, Reservations andهلةةةةذه الىلئةةةةة مةةةةن األفعةةةةال االنىلراديةةةةة  انظةةةةر  

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), p. 41  انظةر أيضةا .
السيد رودا والسيد روزين اللذين أكدا على التلة الوثيقة بني تعريف مدا ل   

، اجمللةةةةد األول، 1965 حوليةةةة)الةةةتحىلظ وبةةةةني اآلاثر القانونيةةةة الةةةة  قةةةد حيةةةةدثها 
 11، 800، واجللسة 46، الىلقرة 167 ، ص1965حزيران/يونيه  10، 799اجللسة 

 .(8رة ، الىلق171 ، ص1965حزيران/يونيه 
 املبةةةةةةةدأبتعريةةةةةةف التحىلظةةةةةةةات بتةةةةةةىلة عامةةةةةةةة، انظةةةةةةر فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةةق  ( 1992)  

 والتعليق عليه.  1-1التوجيه  
التقريةةر هاألول  عةةن قةةانون املعاهةةدات الةةذ  أعةةده و. ل. بريةةريل،  ( 1993)  

 .238 ، صA/CN.4/23، اجمللد الثان، الوثيقة 1950 حولية
التقريةةةر األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده و. غ. فيتزمةةةوريس،   ( 1994)  

 .116و   115 ، ص A/CN.4/101، اجمللد الثان، الوثيقة  1956 حولية 
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خيةةةةز املقةةةةرر   أن مشةةةةاريا األح ةةةةام هةةةةذه بةةةةدت بديهيةةةةة يف انظريةةةةه  ل 
ا ةةةاص هةةةذا املشةةةةروع أب  تعليةةةق، واكتىلةةةى مب حظةةةةة أن  ذكةةةر هةةةةذه  

 .  ( 1995) تستدع  التىلسأ“  النتائج يُعترب أمرا  مىليدا ، ل نها ال 
وىلةةةر  والةةةدوك، منةةةذ البدايةةةة، ح مةةةا  يتعلةةةق واقةةةرتح السةةةأ  (8)

، (1996)لآلاثر املرتتبةةةةة علةةةةى الةةةةتحىلظ الةةةةذ  يعتةةةةرب  مسةةةةموحا  بةةةةه“
. ( 1997)لتعدي ت طىليىلة يف التياغة خيضا اقرتاحه بعد ذلك إال ول
اللجنةةة، أن مةةن الضةةرور   ، وال(1998)يعتةرب السةةأ وىلةةر  والةةدوك ول
 ت اللجنة بتأكيد أن  د اكتىلعقيب ماوال  على هذه القاعدة، فقالت

تبدو حمل   ف، تنبا مباررة من طةابا الرتاضة  الةذ   هذه القواعد، ال  ال
 . (1999)مييز الع قات بني أطراف معاهدة من املعاهدات

انتقادات من  تثر هذه املسألة أ  م حظات أو ولملثل، ل (9)
اللجنةة ملمتدة بةني القةراءتني اللتةني أجرهتمةا جانب الدول يف الىلرتة ا

   ل مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات. أو
الراهنةةة مزيةةةدا   21مةةن املةةادة  3وقةةد طرحةةت لةةياغة الىلقةةةرة  (10)

تةةةةةرد يف  مةةةةةن املشةةةةةاكل. فهةةةةةذه الىلقةةةةةرة الةةةةة  كةةةةةان مةةةةةن املناقةةةةة  أال
  املقرتحةةةات األوىل للسةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك )الةةة  كانةةةت تسةةةتبعد أ

أُدرجت  (2000)والدولة املعرتضة(ع قة تعاهدية بني الدولة املتحىلظة 
يف املةةةةةادة املتعلقةةةةةة آباثر التحىلظةةةةةات واالعرتاضةةةةةات عنةةةةةدما أقةةةةةرت 

__________ 
 . 101، الىلقرة 127 املرجا نىلسه، ص  ( 1995)  
  18مةةةن مشةةةروع املةةةادة  5هةةةذا هةةةو املتةةةالح املسةةةتخدم يف الىلقةةةرة  ( 1996)  

، اجمللةةد الثةةان، 1962 حوليةةةورد يف التقريةةر األول للسةةأ وىلةةر  والةةدوك،  كمةةا
 . 61 ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 

الذ  اقرتحه السةأ وىلةر  والةدوك    18من املادة    5ألبح نز الىلقرة  ( 1997)  
امل ر ةةة لل امةةل لألثةةر القةةانون للتحىلظةةات، مةةا بعةةز    اثلثةةا    18هةةو نةةز املةةادة  

  التغيةةةةأات التحريريةةةةة الةةةة  أد لتهةةةةا جلنةةةةة التةةةةياغة )املرجةةةةا نىلسةةةةه، اجمللةةةةد األول، 
(. وأُد لةةةةت الحقةةةةا   63  ، الىلقةةةةرة 234 ، ص 1962حزيران/يونيةةةةه    19،  664 اجللسةةةةة 

علةةى مشةةةروع املةةةادة تعةةةدي ت أ ةةةرى مةةةن جانةةةب جلنةةةة التةةةياغة )املرجةةةا نىلسةةةه،  
(. وألةةةةبحت هةةةةذه  71، الىلقةةةةرة  253 ، ص 1962حزيران/يونيةةةةه    25،  667اجللسةةةةة  

، للتةيغة الة  اعتمةدهتا جلنةة القةانون الةدويل  21املادة يف هناية املااف ه  املةادة  
،  A/5209)املرجةةةا نىلسةةةه، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة    1962 يف القةةةراءة األوىل يف عةةةام 

(. وأُد لةةةت علةةةى الةةةةنز تغيةةةأات ا ةةةتلزمتها التعةةةةدي ت الةةة  أُد لةةةةت  181 ص 
علةةةى أح ةةةام أ ةةةرى تتعلةةةق للتحىلظةةةات. وكانةةةت مجيعهةةةا تغيةةةأات حتريريةةةة بتةةةة،  

( مةن التعليةق  34)ب( )انظر، بشأن هذه النقاة، الىلقرة ) 1ل تثناء تعديل الىلقرة  
 . ( 4-2-4ى املبدأ التوجيه   عل 
، .1Addو .144/4A/CNان، الوثيقةةةةةةةةةة ، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةة 1962 حوليةةةةةةةةةة ( 1998)  
 .(21)، الىلقرة 68 ص
(. 21 )التعليق على املةادة 181 ص، /5209Aاملرجا نىلسه، الوثيقة  ( 1999)  

املعتمةةةد يف القةةةراءة  19( مةةةن التعليةةةق علةةةى مشةةةروع املةةةادة 1انظةةر أيضةةةا  الىلقةةةرة )
، A/6309/Rev.1، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1966 حوليةةةةة ،1965 الثانيةةةةة يف عةةةةام

 .209 ص
انظر التقرير الرابةا عةن قةانون املعاهةدات الةذ  أعةده السةأ وىلةر   ( 2000)  

، Add.1-2و A/CN.4/177، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة 1965 حوليةةةةةةةةةوالةةةةةةةةدوك، 
 .3، الىلقرة 56 ص

اللجنة أبن الدولة ال  تتوغ اعرتاضا  بشأن حتىلةظ مةن التحىلظةات 
تسةةةةةةةةتايا مةةةةةةةةا ذلةةةةةةةةك إقامةةةةةةةةة ع قةةةةةةةةات تعاهديةةةةةةةةة مةةةةةةةةا لةةةةةةةةاحب 

ا ت املتحةةةدة األمري يةةةة هبةةةذ. وأقنةةةا اقةةةرتاح مةةةن الةةةوالاي(2001)الةةةتحىلظ
، (2002)لسأ وىلر  والدوك للضرورة املناقية ملثل هذا احل ماملعه ا

يةُةد ل  . ول(2003)ل ةةن عمليةةة لةةياغتها دا ةةل اللجنةةة كانةةت رةةاقة
متوائمةةة  3املةةؤمتر عليهةةا  ةةوى تعةةديل طىليةةف نسةةبيا  ليجعةةل الىلقةةرة 

 .(2004)20)ب( من املادة 4ما ع س القرينة الواردة يف الىلقرة 
يف أثناء لةياغة اتىلاقيةة  21ول يثر ا تئناف النظر يف املادة  (11)

لةةعولت تةةذكر. ولةةدى املناقشةةة الشةةديدة اإلجيةةاز  1986فيينةا لعةةام 
، أرار اثنان من أعضاء اللجنة إىل أن هةذه املةادة 21ملشروع املادة 

__________ 
  (2001 ) : Legal 21e Vienna Convention. Articl 1969See Müller, “

effects of reservations and of objections to reservations”, in Corten and 

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … 

(footnote 30 above), pp. 540–541, paras. 7–8. 
د ، اجمللةةةة 1965 حوليةةةةةانظةةةةر التقريةةةةر الرابةةةةا عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات،  ( 2002)  

. انظةةةةةةةةةر أيضةةةةةةةةةا  55و 48و 47 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 
 (.46 تعليقات ح ومة الدامنرك )املرجا نىلسه، ص

مةةةا أن السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك اعتةةةرب أن حالةةةة الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةدر   ( 2003)  
التعبةأ عنهةةا“ )املرجةا نىلسةةه،    حةةد مةا بشةأنه اعةرتاض بسةةيط حالةة  يتةعب إىل 

(، فةةةإن  96، الىلقةةةرة  270 ، ص 1965حزيران/يونيةةةه    29،  813 اجمللةةةد األول، اجللسةةةة 
  11،  800غالبيةةةةةةةةةةة األعضةةةةةةةةةةاء )انظةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةيد رودا )املرجةةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةةه، اجللسةةةةةةةةةةة  

( والسةةةةةةةةةيد آغةةةةةةةةةو )املرجةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةه،  13، الىلقةةةةةةةةةرة  172 ، ص 1965 حزيران/يونيةةةةةةةةةه 
( والسةةيد  11و   7، الىلقةةرتن  272و   271 ، ص 1965حزيران/يونيةةه    29،  814 اجللسةةة 

( والسةةةةةيد بريغةةةةةةز )املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه،  8، الىلقةةةةةةرة  271 نىلسةةةةةةه، ص   تةةةةةون ني )املرجةةةةةةا 
 ال غةةه عنةةه“   (( كةةانوا مقتنعةةني أبن مةةن الضةةرور ، بةةل ممةةا 14، الىلقةةرة  272 ص 

(، أن ُيسةةةةتحدل ح ةةةةم هبةةةةذا  7، الىلقةةةةرة  271 )السةةةةيد آغةةةةو، املرجةةةةا نىلسةةةةه، ص 
ن  تىلةةةةاداي  لنشةةةةوء حةةةةاالت ي تنىلهةةةةةا االلتبةةةةاس“ )املرجةةةةا نىلسةةةةه(. ول ةةةةةن  الشةةةةأ 

كانوا منقسمني بشأن األ اس الذ  يقوم عليه األثر املتو ى من الىلقةرة  األعضاء  
املقرتحةةة مةةن جانةةب الةةوالايت املتحةةدة واملقةةرر ا ةةاص  يف حةةني أن اقةةرتاح السةةأ  

ليةةةةه الع قةةةةةة  وىلةةةةر  والةةةةدوك كةةةةةان يشةةةةدد علةةةةى أ ةةةةةاس الرتاضةةةة  الةةةةذ  تقةةةةةوم ع 
املتحةةةدة وكأهنةةةا  التعاهديةةةة بةةةرغم االعةةةرتاض، بةةةدت الىلقةةةرة املقرتحةةةة مةةةن الةةةوالايت  

عن الىلعل االنىلراد  للدولةة املعرتضةة، أ    ينجم إال  تشأ إىل أن األثر املرتقب ال 
عةةةن االعةةةرتاض، دون أن ي ةةةون أمةةةام الدولةةةة املتحىلظةةةة  يةةةار حقيقةةة . ووجةةةدت  

كةةل مةةن السةةيد اي ةةني )املرجةةا    موقةةف ة )انظةةر  املقولتةةان مةةن يؤيةةدوا دا ةةل اللجنةة 
  172، وص  7، الىلقةةةةةةرة  171 ، ص 1965نيةةةةةةه  حزيران/يو   11،  800نىلسةةةةةةه، اجللسةةةةةةة  

، الىلقةةرة  172 ( والسةةيد تةةون ني )املرجةةا نىلسةةه، ص 26و   23-21، الىلقةةرات  173و 
كةةةل مةةةن السةةةأ    وموقةةةف (،  24، الىلقةةةرة  172 ( والسةةةيد لل )املرجةةةا نىلسةةةه، ص 18

( والسةةةةيد روزيةةةةةن )املرجةةةةةا  31، الىلقةةةةةرة  173 نىلسةةةةةه، ص   وىلةةةةر  والةةةةةدوك )املرجةةةةا 
((.  13، الىلقةرة  172 والسيد رودا )املرجا نىلسةه، ص   ( 10، الىلقرة  172 نىلسه، ص 

غةةةأ أن الةةةنز الةةةذ  اعتمدتةةةه اللجنةةةة لإلمجةةةاع يف هنايةةةة األمةةةر )املرجةةةا نىلسةةةه،  
( يظل نتا  حمايدا  جدا  ويبةني بوضةوح  284 ، ص 1965متوز/يوليه  2، 816اجللسة 

  ، اص تبةةةت يف املسةةةألة )انظةةةر أيضةةةا  املةةةوجز الةةةذ  عرضةةةه املقةةةرر ا ةةة  أن اللجنةةةة ل 
 . ( 31، الىلقرة  173 ، ص 1965ه  حزيران/يوني   11،  800 املرجا نىلسه، اجللسة 

  (2004 ) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 

332 above), 33rd plenary meeting, 21 May 1969, p. 181 . 
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. (2005)20و 19تشةةةةةةةة ل  التتمةةةةةةةةة املناقيةةةةةةةةة“ ملشةةةةةةةةروع  املةةةةةةةةادتني 
 اييه إ  كاييه أنه سيد كوبش ل أوضح، أعلن ال

ح للتحىلظةةات، كةةان أثرهةةا القةةانون هةةو بوضةةوح تعةةديل الع قةةات بةةني  مةةى مسةةُ
 .(2006)الارف املتحىلظ والارف الذ  أنشئ التحىلظ جتاهه

، وحةةةةذا حةةةةذوها مةةةةؤمتر األمةةةةم 21واعتمةةةةدت اللجنةةةةة املةةةةادة  (12)
املتحةةةةدة لقةةةةانون املعاهةةةةدات بعةةةةد ذلةةةةك ببضةةةةا  ةةةةنوات، علةةةةى إثةةةةر 

أكثةةر ا ةةتلزمها ناةةاق التابيةةق األو ةةا   ت حتريريةةة الإد ةةال تعةةدي
 .1986التىلاقية فيينا لعام 

عنةةةد  21والقبةةةول الوا ةةةا الناةةةاق الةةةذ  حظيةةةت بةةةه املةةةادة  (13)
عاهةةةةةةدات بةةةةةةني الةةةةةةدول اعتمةةةةةةاد مشةةةةةةاريا املةةةةةةواد املتعلقةةةةةةة بقةةةةةةانون امل

فيما بني املنظمةات الدوليةة قةد يةدل علةى أن  واملنظمات الدولية أو
كةةةةان مقبةةةوال ، حةةةةى يف ذلةةةةك احلةةةني، لعتبةةةةاره يع ةةةةس   هةةةذا احل ةةةةم

القضةةةية التةةةادر يف العةةةرف الةةةدويل يف هةةةذا اجملةةةال. وقةةةرار التح ةةةيم 
 بتعيةني حةدود اجلةرف القةار  بةني اململ ةة املتحةدة لربياانيةا املتعلقة

يؤكةةةةد هةةةةذا  العظمةةةةى وأيرلنةةةةدا الشةةةةمالية وبةةةةني اجلمهوريةةةةة الىلرنسةةةةية
 م أبنالتحليل. فقد أقرت هيئة التح ي

القانون الذ  ينظم التحىلظات علةى املعاهةدات املتعةددة األطةراف كةان يشةهد 
مةةةةن  23إىل  19يف املةةةةواد مةةةةن  1969يف عةةةةام  يبلةةةةن غايتةةةةه إال آنةةةةذاك تاةةةةورا  ل

 .(2007)اتىلاقية فيينا لقانون املعاهدات

 1986و 1969مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا لعةةةةام   21إال أن املةةةةادة  (14)
االعرتاض  له أوة آاثر التحىلظ وآاثر قبو حتسم بش ل كامل مسأل ل

أبثةةر هةةذه التةة وك علةةى مضةةمون  تتعلةةق إال عليةةه. فهةةذه املةةادة ال
لةةدول املتعاقةةدة الع قةةات التعاهديةةة بةةني لةةاحب الةةتحىلظ و ةةائر ا

االعةةرتاض يف  مسةةألة أثةةر القبةةول أو . أمةةا(2008)واملنظمةةات املتعاقةةدة
لة اتلىلةة عةن رضا لةاحب الةتحىلظ لاللتةزام لملعاهةدة، وهة  مسةأ

مةن  20بةل املةادة  21حت مهةا املةادة  مسألة أثر التحىلظ نىلسه، ف 
 اتىلاقي  فيينا، وه  املعنونة  قبول التحىلظات واالعرتاض عليها“.

الةةةذ   20غةةةأ أن هةةةذا احل ةةةم، النةةةاتج عةةةن مشةةةروع املةةةادة  (15)
، وعنوانةةةةه  آاثر 1962اعتمدتةةةةه اللجنةةةةة يف القةةةةراءة األوىل يف عةةةةام 

يف مشةةةةةروع  1965، أُدمةةةةةج مةةةةةا ذلةةةةةك يف عةةةةةام (2009)ت“التحىلظةةةةةا
__________ 

اجمللةةةةةةةةةد األول، ، 1977 حوليةةةةةةةةةة ،انظةةةةةةةةةر مدا لةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةيد طبيةةةةةةةةة  ( 2005)  
؛ وانظةر أيضةا  مدا لةة 7، الىلقةرة 98 ، ص1977حزيران/يونيه  6، 1434 اجللسة

 .18، الىلقرة 99 املرجا نىلسه، ص ،السيد دادز 
 .8، الىلقرة 98 املرجا نىلسه، ص ( 2006)  
  (2007 ) helf Case concerning the delimitation of the Continental S

between the United Kingdom … (footnote 24 above), p. 32, para. 38. 
 والتعليق عليه. 4-2-4انظر املبدأ التوجيه   ( 2008)  
 يل  نز مشروع املادة  فيما ( 2009)  

ضةةمين حتىلظةةا ،  إذا أجةةازت أح ةةام معاهةةدة بشةة ل لةةريح أو  )أ(-1 ه 
 انتىلت ضرورة قبول هذا التحىلظ؛

اجلديةةةةةةةةد املعنةةةةةةةةون  قبةةةةةةةةول التحىلظةةةةةةةةات واالعرتاضةةةةةةةةات  19 املةةةةةةةةادة
ن اتىلاقية فيينا لعام م  20 بعد املادة )الذ  ألبح فيما  (2010)عليها“

( بعةةةةةةد إد ةةةةةةال تغيةةةةةةأات ليسةةةةةةت للقليلةةةةةةة تو يةةةةةةا  للوضةةةةةةوح 1969
ضةا  التخلة  إطةار هةذا التغيةأ، قةررت اللجنةة أي . ويف(2011)والبساطة

يف   رةةةروط جةةةواز الةةةتحىلظ، مبةةةاعةةةن الةةةربط بةةةني االعرتاضةةةات وبةةةني
 والغرض منها. ذلك توافقه ما موضوع املعاهدة

دة لقانون املعاهدات،  ضعت الىلقرة ويف مؤمتر األمم املتح (16)
)ب( 4، وُعدلت الىلقرة (2012)األوىل من هذه املادة لتعدي ت مهمة

ا التعةةديل األ ةةأ أتثةةأ ن هلةةذ. وكةةا(2013)منهةةا نتيجةةة تعةةديل  ةةوفيايت
 

املعاهةةةةةدة إىل إلةةةةةدار التحىلظةةةةةات،  ةةةةةرت أح ةةةةةام  تتاةةةةةرق إذا ل  )ب( 
 أدانه. 4إىل  2الىلقرات من 

أدانه،  4و 3ل ةةةةةةةةةتثناء احلةةةةةةةةةاالت املنتةةةةةةةةةوص عليهةةةةةةةةةا يف الىلقةةةةةةةةةةرتني -2  
 تنز املعاهدة على أمر االف  ل وما
ُيضىل  قبول التحىلظ من جانب أ  دولة من الدول الة  مي ةن أن   )أ( 

املتحىلظةةةةة لةةةةىلة الاةةةةرف يف املعاهةةةةدة  املعاهةةةةدة علةةةةى الدولةةةةةتتةةةةبح طرفةةةةا  يف 
 للنسبة لتلك الدولة، وذلك مبجرد د ول املعاهدة حيز النىلاذ؛

حيةةةةول االعةةةةرتاض الةةةةذ  تتةةةةدره دولةةةةة بشةةةةأن حتىلةةةةظ تعتةةةةربه منافيةةةةا    )ب( 
ملوضةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا دون د ةةةول املعاهةةدة حيةةةز النىلةةةاذ بةةةني الدولةةةة 

 الدولة املعرتضة قد أبدت نية االىلة.ل ت ن  ملتحىلظة، مااملعرتضة والدولة ا
أدانه، ي ةةةون أثةةةر  4ل ةةةتثناء احلةةةاالت الةةة  تةةةد ل يف ناةةةاق الىلقةةةرة -3  

علةةةى معاهةةةدة مربمةةةة بةةةني جمموعةةةة لةةةغأة مةةةن الةةةدول  حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات
 ل  مرهوان  بقبول مجيا الدول املعنية هلذا التحىلظ، ما

   ف ذلك؛ أوتنز املعاهدة على   )أ( 
ت ةةةن الةةةدول أعضةةةاء يف منظمةةةة دوليةةةة تابةةةق قاعةةةدة اتلىلةةةة علةةةةى   )ب( 

 املعاهدات املربمة برعايتها.
إذا كانةةةةت املعاهةةةةدة املعنيةةةةة لةةةة ا  أت يسةةةةيا  ملنظمةةةةة دوليةةةةة وجةةةةرى  -4  

االعةرتاض علةةى حتىلةظ مةةن التحىلظةةات، عةاد للهيئةةة املختتةة يف املنظمةةة املعنيةةة 
عاهةةةدة علةةةى  ةةة ف ذلةةةك“ تةةةنز امل ل تحىلظ، مةةةااختةةةاذ القةةةرار بشةةةأن أثةةةر الةةة 

 .(176 ، صA/5209، اجمللد الثان، الوثيقة 1962 حولية)
 .162 ، ص/6009A، اجمللد الثان، الوثيقة 1965 حولية ( 2010)  
انظةةةر التقريةةةر الرابةةةا عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده السةةةأ وىلةةةر    ( 2011)  

 . 5و   4 الىلقرتني ،  50 ، ص Add.1-2و   A/CN.4/177والدوك، املرجا نىلسه، الوثيقة  
(،  .97L./1C./39A/CONFانظةةةةةر التعةةةةةدي ت الةةةةة  اقرتحتهةةةةةا  ويسةةةةةرا )  ( 2012)  

(.  A/CONF.39/C.1/L.150(، وتيلنةةةةد ) A/CONF.39/C.1/L.113وفرنسةةةةا وتةةةةونس ) 
 Official Records of the Unitedوقةد اعُتمةدت هةةذه التعةدي ت أبغلبيةةة كبةأة   

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session … 

(A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 25th meeting, 16 April 1968, p. 135, 

para. 30 . 
  (2013 ) rds of the United Nations Official Reco, 3/L.39A/CONF.

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), pp. 265–266 واعتمد هذا .
وفةةدا  عةةن التتةةويت   30لةةوت  وامتنةةاع  21لةةوت  مقابةةل  49التعةةديل أبغلبيةةة 

Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 332 

above), 10th plenary meeting, 29 April 1969, p. 35, para. 79. See also 
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)ب(  لةةار أ  4رةديد للغايةةة ألنةةه قة لةة ب القرينةة الةةواردة يف الىلقةةرة 
ل يعةرب لةاحبه بوضةوح عةن نيةة  اعرتاض يُعتةرب اعرتاضةا  بسةياا  مةا

االىلةة. وعةة وة علةى ذلةةك، ورغةةم العنةوان غةةأ امل ئةم الةةذ  اُعاةة  
بةةةه، قتةةةود ن امل، فمةةةن الواضةةةح مةةةن منشةةةأ هةةةذا احل ةةةم أ20للمةةةادة 

 االعرتاض عليه.  على وجه ا توص، آاثر التحىلظ وآاثر قبوله أو

من اتىلاقي  فيينةا قةدر  21و 20يشوب املادتني  ،وما ذلك (17)
تعةةةد  مةةةن عةةةدم الوضةةةوح وبعةةةز الثغةةةرات. فىلةةة  ممار ةةةة الةةةدول، ل

، وهةةةة  حالةةةةة 21مةةةةن املةةةةادة  3احلالةةةةة املنتةةةةوص عليهةةةةا يف الىلقةةةةرة 
، (2014)، تُعتةةةرب اليةةةوم حالةةةة  اندرة“ألدىنثةةةر ااالعرتاضةةةات ذات األ

تتةةةةورته اللجنةةةةة يف أول األمةةةةر؛ بةةةةل ألةةةةبحت علةةةةى  علةةةةى حنةةةةو مةةةةا
)ب( مةةةةن 4الع ةةةةس مةةةةن ذلةةةةك، نتيجةةةةة للقرينةةةةة الةةةةواردة يف الىلقةةةةرة 

 ، أكثر حاالت االعرتاض ريوعا . 20 املادة

تقتتةةر علةةى السةةع  إىل حتقيةةق اآلاثر   إال أن ممار ةةة الةةدول ال  ( 18) 
. فالةةةةدول حتةةةةاول بشةةةة ل متزايةةةةد جعةةةةل  3لىلقةةةةرة  ا يف ا ص عليهةةةة املنتةةةةو 

اعرتاضةةاهتا حتةةدل آاثرا  مغةةايرة. وعةةدم اختةةةاذ موقةةف حةةازم مةةن جانةةةب  
ا تةةةارت مبحةةةز إرادهتةةةا حةةة   حمايةةةدا  ومقبةةةوال  مةةةن اجلميةةةا،   اللجنةةةة، إذ 

أدى بةةةةدال  مةةةةن حةةةةل املشةةةة لة إىل  لةةةةق مشةةةةاكل أ ةةةةرى  ةةةةعى دليةةةةل  
 هلا.   املمار ة جاهدا  إىل إجياد حلول 

أيضةةةا  عةةةةن السةةةؤال املتعلةةةةق بابيعةةةةة    21و   20وال جتيةةةب املةةةةادتن   ( 19) 
  19يىلةةةة  بشةةةةروط اجلةةةةواز الةةةةواردة يف املةةةةادة   اآلاثر الةةةة  حيةةةةدثها حتىلةةةةظ ال 

(.  23بشةةةةروط التةةةةحة الشةةةة لية )املةةةةذكورة علةةةةى األ ةةةةز يف املةةةةادة   أو 
نتةةةةةائج لعةةةةةدم لةةةةةحة    21املةةةةةادة   وال   20حتةةةةةدد املةةةةةادة   وبعبةةةةةارة أ ةةةةةرى، ال 

بشةةة ل لةةةريح. ومةةةن املقلةةةق أيضةةةا     حتةةةدداهنا  علةةةى األقةةةل ال  الةةةتحىلظ، أو 
املتعلقةةةةةةة لآلاثر اجملمَّعةةةةةةة للةةةةةةتحىلظ    3علةةةةةةى األ ةةةةةةز أن تابيةةةةةةق الىلقةةةةةةرة  

يقتتر علةى حةاالت التحىلظةات اجلةائزة، أ  الة  أنشةئت   واالعرتاض ال 
. وأقةل  1 هةو عليةه احلةال للنسةبة للىلقةرة  ، على ع ةس مةا 19وفقا  للمادة  

 .  ( 2015) ما“  غامضة إىل حد   21املادة     أن مي ن قوله هو   ما 
ويف ظل هةذه الظةروف، رأت اللجنةة أنةه مةن الضةرور  التمييةز   ( 20) 

،  ( 2016) بةةةةني القواعةةةةد السةةةةارية علةةةةى اآلاثر القانونيةةةةة للةةةةتحىلظ التةةةةحيح 
يف اتىلاقي  فيينةا، وبةني القواعةد    -جزئيا  على األقل    -املنتوص عليها  

 . ( 2017) التحيح لآلاثر القانونية للتحىلظ غأ  املتعلقة  

 
Müller, “1969 Vienna Convention. Article 20: Acceptance of and 

objection to reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 494–

495, para. 14 . 
السةأ وىلةر  ظر التقرير الرابا عةن قةانون املعاهةدات الةذ  أعةده ان ( 2014)  

، Add.1-2و A/CN.4/177، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة 1965 حوليةةةةةةةةة، والةةةةةةةةدوك
 . 55 ص
  (2015 ) 330 Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28 above), p.. 
 من دليل املمار ة. 4-4إىل  1-4انظر الىلروع من  ( 2016)  
 .5-4ر الىلرع انظ ( 2017)  

يتعلةق لإلعة انت التىلسةأية، فةإن  لةو اتىلةاقي  فيينةا   أما فيمةا  ( 21) 
يشةمل، بابيعةة احلةال، آاثرهةا أيضةا . وتشةة ل    ( 2018) مةن أح ةام بشةأهنا 

 هذه اآلاثر موضوع الىلرع السابا من اجلزء احلايل من دليل املمار ة. 

 منظاة ةولية اخرى إنشاء التحفع إزاء ةولة او 4-1
منظاة ةولية إزاء ةولةة  صوغه ةولة اوحفع الذي تيفنشأ الت 

 ملقتضيات منظاة متعاقدة إ ا تان جائزاا و يغ وفقاا  متعاقدة او
الشةةةةةةك  واإلجةةةةةةراءات، وإ ا قبلتةةةةةةه تلةةةةةةك الدولةةةةةةة املتعاقةةةةةةدة 

 املنظاة املتعاقدة. او
 التعليق 

تتوقةةةةف اآلاثر القانونيةةةةة للةةةةتحىلظ التةةةةحيح إىل حةةةةد كبةةةةأ  (1)
دل الةتحىلظ اجلةائز على ردود الىلعل ال   أاثرهةا هةذا الةتحىلظ. وحيةُ

ن الةةةةتحىلظ لىلةةةةة عةةةةن اآلاثر الةةةة  تةةةةنجم عةةةة واملقبةةةةول آاثرا  قانونيةةةةة ات
مةةن اتىلةةاقي   21التةةحيح الةةذ  ي ةةون حمةةل اعةةرتاض. وتقةةيم املةةادة 

، وهةة  1986 فيينةةا هةةذا التمييةةز بتةةورة واضةةحة. فىلةة  لةةيغتها لعةةام
لنامجةةة عةةن حتىلظةةات لةةيغة أكثةةر  ةةوال  مةةن حيةةث تضةةمنها اآلاثر ا

 جاء نتها كالتايل وردود فعل املنظمات الدولية، 
 20و 19 ف آ ةةةةر وفقةةةةا  للمةةةةوادأ  حتىلةةةةظ يوضةةةةا للنسةةةةبة إىل طةةةةر  -1 
  23و

املتحىلظةةةةةةةة، يف هالدوليةةةةةةة  املنظمةةةةةةةة  يغةةةةةةأ، للنسةةةةةةةبة إىل الدولةةةةةةة أو )أ( 
إىل ع قاهتا ما ذلك الارف اآل ر، أح ام املعاهدة ال  يتعلق هبةا الةتحىلظ، 

 املدى الذ  يذهب إليه هذا التحىلظ؛ و

الاةةرف اآل ةةر يغةةأ تلةةك األح ةةام للقةةدر نىلسةةه للنسةةبة إىل ذلةةك  )ب( 
 املنظمة هالدولية  املتحىلظة. يف ع قاته ما الدولة أو

ال يغأ التحىلظ من أح ام املعاهدة للنسةبة إىل األطةراف األ ةرى  -2 
 يف املعاهدة يف ع قاهتا فيما بينها.

قةةد   املنظمةةة الدوليةةة الةة  اعرتضةةت علةةى حتىلةةظ مةةا  ت ةةن الدولةةة أو  إذا ل  -3 
املنظمةة املتحىلظةة،   فيما بينهةا وبةني الدولةة أو   هالنىلاذ  عارضت د ول املعاهدة حيز  

املنظمةةة املتحىلظةةة   تابةةق فيمةةا بةةني الدولةةة أو  فةةإن األح ةةام الةة  يتناوهلةةا الةةتحىلظ ال 
 إىل املدى الذ  يذهب إليه التحىلظ. املنظمة املعرتضة  والدولة املعرتضة أو 

نونية من هذه املادة تتعلق لآلاثر القا  1ويف حني أن الىلقرة   (2)
للتحىلظ الذ   يوضا“ هيُنشأ ، وهو مىلهوم يسةتدع  التوضةيح، 

اآلاثر القانونية للتحىلظ الذ  ي ون حمل اعةرتاض.  3تتناول الىلقرة 
واملقبةةةول، أ   وينبغةة  للتةةةايل التمييةةةز بةةةني حالةةةة الةةةتحىلظ التةةةحيح

__________ 
)تعريةةةف  2-1( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  1انظةةةر الىلقةةةرة ) ( 2018)  

 اإلع انت التىلسأية(.
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الةذ   (2019)التحىلظ  املنشأ“، من جهة، وحالة التحىلظ التحيح
 هة أ رى.ي ون حمل اعرتاض، من ج

قةد ينشةأ مةن تةردد إزاء هةذا املتةالح  وما إدراك اللجنة ملا (3)
يةةةرد لةةةه تعريةةةف يف اتىلةةةاقي  فيينةةةا والةةةذ  قةةةد يبعةةةث علةةةى  الةةةذ  ل

رأت أن هةةذا االعتقةةاد للةةاناع فئةةة جديةةدة مةةن التحىلظةةات، فقةةد 
مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا  21مةةةةن املةةةةادة  1املىلهةةةةوم الةةةةذ  كر ةةةةته الىلقةةةةرة 

يف حتديد آاثر التحىلظات، من دون أن يش ل ي تس  أوية للغة 
فئة معينة من فئات التحىلظات. وعليه، يبدو من املىليد على األقل 
حماولةةة توضةةيح املقتةةود هبةةذا التعبةةأ يف الىلةةرع التمهيةةد  مةةن اجلةةزء 

 اثر التحىلظات من دليل املمار ة.املختز آل
املةةادة  مةةن 1والواقةةا أنةةه وفقةةا  للعبةةارة اال ةةته لية يف الىلقةةرة  (4)

ترتتةةةةةةةةةب اآلاثر القانونيةةةةةةةةةة املنتةةةةةةةةةوص عليهةةةةةةةةةا يف الىلقةةةةةةةةةرتني  ، ال21
الىلرعيتني )أ( و)ب( من تلك الىلقةرة،  ةوى علةى حتىلةظ  أنشةئ“ 

ق تابيةةةق أنةةةه لتحديةةةد ناةةةا . إال23و 20و 19وفقةةةا  ألح ةةةام املةةةواد 
، تقتتةةر اتىلاقيتةةا فيينةةا علةةى إحالةةة، إىل حةةد 21 مةةن املةةادة 1الىلقةةرة 

( 19غةأ موفقةة، إىل األح ةام املتعلقةة جبةواز التحىلظةات )املةةادة  مةا
(، مةن 23( ور ل التحىلظات )املادة 20وقبول التحىلظات )املادة 

دون رةةةرح أوجةةةه الةةةرتابط بةةةني هةةةذه األح ةةةام مبزيةةةد مةةةن التىلتةةةيل. 
ظ الةةذ   يوضةةا“ ن املنا ةةب حتديةةد املةةراد للةةتحىلولةةذلك يبةةدو مةة 

قبةةةل النظةةةر يف  21مةةةن املةةةادة  1هيُنشةةةأ  لملعةةةه املقتةةةود يف الىلقةةةرة 
 آاثره القانونية.

مةن  21من املةادة  1فبموجب العبارة اال ته لية يف الىلقرة  (5)
اتىلاقي  فيينا، ينشأ الةتحىلظ  للنسةبة إىل طةرف آ ةر وفقةا  للمةواد 

لوهلةةةة األوىل، وهةةةذه التةةةيغة الةةة  تبةةةدو واضةةةحة ل“. 23و 20و 19
تىلهةةةةم علةةةةى أهنةةةةا تشةةةةأ إىل التحىلظةةةةات التةةةةحيحة  والةةةة  كثةةةةأا  مةةةةا

منظمةةةةة متعاقةةةةدة، يشةةةةوهبا  واملقبولةةةةة مةةةةن جانةةةةب دولةةةةة متعاقةةةةدة أو
العديد من عنالر عدم الوضوح وعدم الدقة الناجتني عن تغيأ هام 

ريا املةةواد املتعلقةةة بقةةانون قامةةت بةةه اللجنةةة أثنةةاء القةةراءة الثانيةةة ملشةةا
، من جهة، وعن التعدي ت ال  أد لت 1965عاهدات يف عام امل

األمةم مةؤمتر مةن االتىلاقيةة يف أثنةاء  20)ب( من املةادة 4على الىلقرة 
 ، من جهة أ رى.1969 املتحدة لقانون املعاهدات لعام

يف جمملهةا مشة لة. ذلةك  23فأوال ، تثأ اإلحالة إىل املةادة  (6)
ليس هلا يف الواقا أ  أتثةأ  23 دةمن املا 4و 3ن أح ام الىلقرتني أ

بسحب التحىلظات وبعدم  تتعلق إال على إنشاء التحىلظ. وه  ال
 االعرتاض يف حاالت معينة. وجود ضرورة لتأكيد القبول أو

__________ 
ال تشةةةأ إىل لةةةحة  21مةةةن املةةةادة  3ينبغةةة  اإلرةةةارة إىل أن الىلقةةةرة  ( 2019)  

الةةةتحىلظ الةةةةذ  ي ةةةون حمةةةةل اعةةةةرتاض. ومةةةن األحةةةةرى، للتةةةايل، عةةةةدم ا ةةةةتبعاد 
ق اض علةى حتىلةظ غةأ لةحيح؛ وفيمةا يتعلة  راين هذا احل م أيضا  على االعرت 

( مةةةةةةن التعليةةةةةةق علةةةةةةى املبةةةةةةدأ 12( إىل )9النقاةةةةةةة، انظةةةةةةر الىلقةةةةةةرات مةةةةةةن ) هبةةةةةةذه
 .2-5-4 التوجيه 

واثنيةةا ، يتعةةذر، بةةل يسةةتحيل، حتديةةد التةةلة الةة  مي ةةن أن  (7)
االعةةةةرتاض علةةةةى بةةةةدء نىلةةةةاذ  توجةةةةد بةةةةني إنشةةةةاء الةةةةتحىلظ وبةةةةني أثةةةةر

. 20)ب( مةةةةةةةةةن املةةةةةةةةةادة 4دة املنتةةةةةةةةةوص عليةةةةةةةةةه يف الىلقةةةةةةةةةرة املعاهةةةةةةةةة 
أنةةةه يرمةةة ، علةةةى  مي ةةةن اعتبةةةار االعةةةرتاض قبةةةوال  للةةةتحىلظ مبةةةا ال إذ

الع ةةةةةس، إىل  منةةةةةةا الةةةةةتحىلظ مةةةةةةن إحةةةةةدال اآلاثر املتو ةةةةةةاة منةةةةةةه 
. ومةن الواضةح للتةايل (2020)همعارضة  التحىلظ على حنةو آ ةر“ أو

شةةأ  لملعةةه يوضةةا هيُن در بشةةأنه اعةةرتاض الأن الةةتحىلظ الةةذ  لةة 
 .21من املادة  1املقتود يف الىلقرة 

ويسةةةةةةةةمح ا ةةةةةةةةتعراض األعمةةةةةةةةال التحضةةةةةةةةأية بتىلسةةةةةةةةأ هةةةةةةةةذا   (8)
 التناقز“. فىل  مشاريا املواد ال  اعتمةدهتا اللجنةة والة  تضةمنت  

(،  21 )الةةة  ألةةةبحت فيمةةةا بعةةةد املةةةادة   19اإلحالةةةة نىلسةةةها يف املةةةادة  
)الةة  ألةةبحت    17)ب( مةةن املةةادة  4ة  الةةواردة يف الىلقةةر كانةةت القرينةةة  
عةةدم بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة بةةني الدولةةة  ( تر ةة  مبةةدأ  20فيمةةا بعةةد املةةادة  

املتحىلظةةةة والدولةةةة املعرتضةةةة. وللنظةةةر إىل عةةةدم بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةةدة،  
يةةةةدعو إىل حتديةةةةد اآلاثر القانونيةةةةة للةةةةتحىلظ علةةةةى   ي ةةةةن هنةةةةاك مةةةةا  ل 

وقد أوضح تعليق اللجنة أن  الىلقرتني    مضمون الع قات التعاهدية. 
لآلاثر القانونيةة املرتتبةة    من هذه املةادة حتةددان القواعةد املتعلقةة  2و  1

ما افرتاض بدء  ،  18و   17و   16على حتىلظ أُنشئ وفقا  ألح ام املواد  
يف أثنةاء املةؤمتر مةن   يظهةر  التنةاقز“ إال  . ول ( 2021) “ * نىلاذ املعاهةدة 

، عقةةةب  20)ب( مةةةن املةةةادة  4  الىلقةةةرة جةةةراء ع ةةةس القرينةةةة الةةةواردة يف 
رينةةة اجلديةةدة، تظةةل  . ونتيجةةة هلةةذه الق ( 2022) اعتمةةاد التعةةديل السةةوفيايت 

املعاهةةةةدة انفةةةةذة إزاء الدولةةةةة لةةةةاحبة الةةةةتحىلظ حةةةةى يف حالةةةةة لةةةةوغ  
يعه أن التحىلظ ي ون قد أنشئ   اعرتاض بسيط عليه. ل ن ذلك ال 

 . 21لملعه املقتود يف املادة  
ل يف اعتبةةةةاره، يف ىلةةةةر  والةةةةدوك للىلعةةةة وقةةةةد وضةةةةا السةةةةأ و (9)

ىلظ بولةةةىله رةةةرطا  تقريةةةره األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات، قبةةةول الةةةتح
 18ل ةةةة  حيةةةةدل الةةةةتحىلظ آاثره القانونيةةةةة. وأوضةةةةح مشةةةةروع املةةةةادة 

 يل   الذ  اقرتح ت ريسه ملسألة  قبول التحىلظات وآاثره“ ما
تةةةةةيغتها إن الةةةةةتحىلظ، ب ةةةةةم هدفةةةةةه املتمثةةةةةل يف تعةةةةةديل بنةةةةةود املعاهةةةةةدة ب 

هنا أبةدت يىلرتض أ دت قبوهلا، أوإزاء الدولة ال  أب حيدل أثرا  إال املعتمدة، ال
 .(2023)قبوهلا، لذلك التحىلظ، وفقا  ألح ام الىلقرات التالية من هذه املادة

__________ 
)تعريةةةةةةةةف االعرتاضةةةةةةةةات علةةةةةةةةى  1-6-2التةةةةةةةةوجيه   املبةةةةةةةةدأانظةةةةةةةةر  ( 2020)  

 التحىلظات(. 
، 209 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةة ( 2021)  

 .19تعليق على املادة ( من ال1الىلقرة )
دليةل املمار ةة، مةن ( أع ه من مقدمة اجلزء الرابا 16انظر الىلقرة ) ( 2022)  

 .2013وخبالة احلارية 
، .1Addو .144/4A/CN، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1962 حوليةةةةةةةةةة ( 2023)  
 .61 ص
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ورةةةةددت حم مةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة أيضةةةةا  يف فتواهةةةةا بشةةةةأن  (10)
 عاقبةة عليهةاالتحىلظات على اتىلاقية منا جرميةة اإللدة اجلماعيةة وامل

علةةةةى هةةةةذا املبةةةةدأ األ ا ةةةة  يف قةةةةانون التحىلظةةةةات، بةةةةل يف قةةةةانون 
 املعاهدات 

جيةةةةةوز إلةةةةةزام الدولةةةةةة يف ع قاهتةةةةةا التعاهديةةةةةة مةةةةةن دون  مةةةةةن الثابةةةةةت أنةةةةةه ال 
ي ون  ار  املىلعول جتاه دولة من الدول مةن  رضاها، وللتايل فإن التحىلظ ال

 .(2024)دون موافقتها عليه

مةن اتىلةاقي   21مةن املةادة  1رة  إليةه الىلقة تشةأ وهذه الىل رة هة  مةا
 .20ينبغ  فهمه من اإلحالة إىل املادة  فيينا، وه  ما

غةةه عنةةه   وبنةةاء علةةى ذلةةك، يشةة ل قبةةول الةةتحىلظ رةةرطا  ال  ( 11) 
دل آاثره. ول ةن   فةا  ملةا  ذهةب إليةه   ل   يعترب التحىلظ ُمنشةأ  وحيةُ

الشةةرط  ، فةإن القبةةول لةيس هةو  ( 2025) بعةز أنتةار مدر ةةة  احلجيةة“ 
، يف آن  21مةن املةادة    1يد. وتشأ العبةارة اال ةته لية يف الىلقةرة  الوح 

( واجلةةةواز  20واحةةةد، إىل كةةةل مةةةن قبةةةول الةةةتحىلظ )اإلحالةةةة إىل املةةةادة  
(. وعليه، فةإن القبةول وحةده  23( والتحة الش لية )املادة 19)املادة 

لإلضةةافة    ، ينبغةة   ي ىلةة  ل ةة  يُنةةتج الةةتحىلظ آاثره  العاديةةة“. إذ  ال 
، وأن  19ن ي ون التحىلظ جائزا  لملعه املقتود يف املادة  أ   ، إىل ذلك 

يتةةةاغ وفقةةةا  للقواعةةةد اإلجرائيةةةة والشةةة لية املنتةةةوص عليهةةةا يف املةةةادة  
لجتمةةةاع هةةةذه الشةةةروط. وقةةةد تبنةةةت    يُنشةةةأ“ الةةةتحىلظ إال  . وال 23

حم مةةةةة البلةةةةدان األمري يةةةةة حلقةةةةوق اإلنسةةةةان هةةةةذا املوقةةةةف يف فتواهةةةةا  
أثر التحىلظات على بدء نىلاذ  بشأن  1982 بتمرب ول/  أيل  24املؤر ة 

، حيث  لتت مةن درا ةة نظةام  االتىلاقية األمري ية حلقوق اإلنسان 
مةةن ميثةةةاق  ةةان  و ةةةيه،    75حة املةةادة  فيينةةا )الةةذ  تشةةةأ إليةةه لةةةرا 

كو ةةةةةتاري ا( إىل أنةةةةةه  جيةةةةةوز للةةةةةدول الةةةةة  تتةةةةةدق علةةةةةى االتىلاقيةةةةةة  
__________ 

  (2024 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 17. See 

also Müller, “1969 Vienna Convention. Article 20: Acceptance of and 

objection to reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 496–

498, paras. 18–22 . 
هةةةة  نقةةةةيز مدر ةةةةة  اجلةةةةواز“. وخبتةةةةوص هةةةةاتني املدر ةةةةتني، انظةةةةر   ( 2025)  

التعليةةق العةةام علةةى اجلةةزء الثالةةث مةةن دليةةل املمار ةةة )جةةواز التحىلظةةات واإلعةة انت  
(. انظةةةر أيضةةةا  التقريةةةر األول عةةةن القةةةانون واملمار ةةةة  4التىلسةةةأية(، وخبالةةةة الىلقةةةرة ) 

، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء األول(،  1995 ليةةة حو املتعلقةةني للتحىلظةةات علةةى املعاهةةدات،  
 ,Koh  ؛ وانظةةر أيضةةا   105-101، الىلقةةرات  228و   227 ، ص A/CN.4/470الوثيقةةة  

“Reservations to multilateral treaties …” (footnote 1443 above), 

pp. 71–116; Redgwell, “The law of reservations …” (footnote 1590 

above), pp. 263–269; Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados … 

(footnote 150 above), pp. 73–82; Sinclair, The Vienna Convention on 

the Law of Treaties (footnote 129 above), p. 81, footnote 78; and Pellet, 

“1969 Vienna Convention. Article 19: Formulation of reservations”, in 

Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of 

Treaties … (footnote 30 above), pp. 425–426, paras. 49–53 . 

تتنةا  مةا   حتىلظةات ال   مةا إلةدار أيةة   بةذلك تنضم إليهةا أن تقةوم   أو 
، و لتةةةت احمل مةةةةة أيضةةةةا  إىل أن  ( 2026) “ * موضةةةوعها والغةةةةرض منهةةةةا 

نةةا  مةةةا  تت  االتىلاقيةةة تشةةأ ضةةمنا  إىل قبةةول مجيةةةا التحىلظةةات الةة  ال 
 موضوعها والغرض منها. 

ويُستمد هذا اجلما الضرور  بني التةحة والقبةول أيضةا  مةن   (12)
الةةةة  توضةةةةح أن الةةةةتحىلظ    21مةةةةن املةةةةادة    1العبةةةةارة الةةةةواردة يف الىلقةةةةرة  

يوضةةةا هيُنشةةةأ   للنسةةةبة إىل طةةةرف آ ةةةر“. فمةةةن الناحيةةةة املناقيةةةة،  
هةو  مي ن أن ي ون الةتحىلظ لةحيحا  إزاء طةرف آ ةر فحسةب. ف  ال 

ختضةا،   ي ةون كةذلك. فهةذه املسةألة ال  ال  إما أن ي ون لحيحا  أو 
املنظمةةةةةات املتعاقةةةةةدة   مةةةةةن حيةةةةةث املبةةةةةدأ، إلرادة الةةةةةدول املتعاقةةةةةدة أو 

يبقى مةن عةدم اليقةني بشةأن احتمةال أن تقةرر   ، رهنا  مبا ( 2027) األ رى 
املنظمةةةةةةات، بنةةةةةةاء  علةةةةةةى اتىلةةةةةةاق بينهةةةةةةا،  إجةةةةةةازة“   هةةةةةةذه الةةةةةةدول أو 

تج للةةةةةتحىلظ التةةةةةحيح   ة أ ةةةةةرى، ال . ومةةةةةن انحيةةةةة ( 2028) الةةةةةتحىلظ  حيةةةةةُ
أب ةةرى. وتنشةةأ يف   املنظمةةات الةة  قبلتةةه باريقةةة أو  إزاء الةةدول أو  إال 

ول بني لاحب الةتحىلظ والدولةة  هذه احلالة ع قة ثنائية مبوجب القب 
إزاء ذلةك   يُنشةأ الةتحىلظ إال  املنظمةة املتعاقةدة الة  رضةيت بةه. وال  أو 

 ات معه. يف الع ق  ينتج آاثره إال  الارف وال 
ويبدو من الضرور  للتايل التأكيد جمددا  يف دليل املمار ة  (13)

على أن إنشاء التحىلظ يتحقق نتيجة اجتماع ر رط  لحته وقبوله 
منظمةةة دوليةةة متعاقةةدة أ ةةرى.  جانةةب دولةةة متعاقةةدة أ ةةرى أومةةن 

رأت اللجنةةةة أنةةةه لةةةيس مةةةن املنا ةةةب االكتىلةةةاء مبجةةةةرد  ،ومةةةا ذلةةةك
وال   21من املادة  1ته لية الواردة يف الىلقرة ا تنسا  العبارة اال 

تشةةرح املقتةةود بتعبةةأ  حتىلةةظ يوضةةا“ هحتىلةةظ يُنشةةأ  مةةن  ةةة ل 
اتىلةةةاقي  فيينةةةا الةةة  ا ةةةُتمد منهةةةا اإلحالةةةة إىل األح ةةةام األ ةةةرى يف 

حيمةةةل املعةةةه نىلسةةةه  1-4هةةةذا احل ةةةم. والواقةةةا أن املبةةةدأ التةةةوجيه  
ول نةةةةه، بةةةةدال  مةةةةن اللجةةةةوء إىل اإلحالةةةةة إىل أح ةةةةام أ ةةةةرى، يبةةةةني 
موضوع كل ح ةم مةن هةذه األح ةام  إن عبةارة  إذا كةان جةائزا “ 

ضةةيات ، وعبةةارة  لةةين وفقةةا  ملقت(2029)19تقابةةل اإلحالةةة إىل املةةادة 
إىل املادة  21من املادة  1قابل إحالة الىلقرة الش ل واإلجراءات“ ت

__________ 
  (2026 ) The effect of American Court of Human Rights, -Inter

reservations on the entry into force of the American Convention on 

Human Rights (arts. 74 and 75), advisory opinion OC-2/82 of 24 

September 1982, Series A: Judgments and Opinions, No. 2, para. 26  .
ا ةةتنادا  إىل الابيعةة ا الةة ل تىلاقيةةة، رأت احمل مةة أن التحىلظةات علةةى    غةأ أنةه 

(؛ ل ةن هةذا  ibid., para. 37هذه االتىلاقية  ال تتالب قبول الدول األطةراف“ ) 
يسةةر  إال بشةأن بةةدء نىلةةاذ االتىلاقيةةة   االعتبةار، كمةةا أوضةةحت احمل مةة الحقةةا ، ال 

تعليةةق علةةى املبةةدأين التةةوجيهيني  وفيمةةا يتعلةةق هبةةذه النقاةةة، انظةةر ال   -  38)الىلقةةرة  
 أدانه(.   5-2-4و   4-2-2
 .3-3-3انظر املبدأ التوجيه   ( 2027)  
التةةوجيه   املبةةدأليةةق علةةى ( مةةن التع13( إىل )8انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 2028)  
3-3-3. 
 )التحىلظات اجلائزة(.  1-3انظر املبدأ التوجيه   ( 2029)  
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املنظمةةةةةةة  ، وعبةةةةةةارة  إذا قبلتةةةةةةه تلةةةةةةك الدولةةةةةةة املتعاقةةةةةةدة أو(2030)23
 .20املتعاقدة“ تقابل اإلحالة إىل املادة 

، من زاوية أ رى، عن 1-4وختتلف ليغة املبدأ التوجيه   (14)
مةةن اتىلةةاقي   21مةةن املةةادة  1رة العبةةارة اال ةةته لية الةةواردة يف الىلقةة 

، يتنةةةةاول املبةةةةدأ (2031)فيينةةةةا  بةةةةدال  مةةةةن اإلرةةةةارة إىل  طةةةةرف آ ةةةةر“
إزاء دولةةةة التةةةوجيه  احلةةةاالت الةةة   يُنشةةةأ هفيهةةةا  الةةةتحىلظ ه...  

. ويرجةةةا  ةةةبب اال ةةةت ف إىل أن “*منظمةةةة متعاقةةةدة متعاقةةةدة أو
ن تسر  على اآلاثر  الىلعلية“ للتحىلظ وتىلرتض ضمنا  أ 21املادة 

نمةةةا ي تىلةةة  املبةةةدأ املعاهةةدة الةةة  يتعلةةةق هبةةةا الةةةتحىلظ انفةةةذة فعةةة  ، بي
 قةادرا  بتوضيح الشروط ال  يتبح التحىلظ مبوجبها  1-4يه  التوج

مةةن الناحيةةة القانونيةةة علةةى إحةةدال اآلاثر الةة  ينشةةدها لةةاحبه إذا  
 مى بدأ نىلاذها. كانت املعاهدة انفذة أو

أتكيةد القاعةدة العامةة دون    لى ع   1-4ويقتتر املبدأ التوجيه    (15)
الةةةتحىلظ قةةةد أنشةةةئ.  إذا كةةةان   أن يقةةةدم إجابةةةة وافيةةةة بشةةةأن حتديةةةد مةةةا 

منهةةا علةةةى    4مةةن اتىلةةةاقي  فيينةةا الةةة  تةةنز الىلقةةةرة    20والواقةةا أن املةةةادة  
النتةةةائج القانونيةةةة العاديةةةة املتعلقةةةة بقبةةةول الةةةتحىلظ والةةة  تشةةة ل بةةةذلك  

للىلعةةةةةةل     ةةةةةةتثناءات تتضةةةةةةمن ا   ( 2032) حجةةةةةةر الزاويةةةةةةة لنظةةةةةةام فيينةةةةةةا املةةةةةةرن 
يتعلةةق إبعةةراب الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة األ ةةرى عةةن   فيمةةا 

تسةةةةر    بوضةةةةوح إىل أهنةةةةا ال   4قبوهلةةةةا للةةةةتحىلظ. وكةةةةذلك تشةةةةأ الىلقةةةةرة  
تةةةةةنز   ل  تشةةةةةملها الىلقةةةةةرات السةةةةةابقة، ومةةةةةا  يف  احلةةةةةاالت الةةةةة  ال  إال 

جيةب ت ييةف إنشةاء الةتحىلظ،    ، املعاهدة على ح م االف“. ومةن   
املعاهةةدة، وكةةذلك وفقةةا    عةة الةةتحىلظ أو الةة رةةرط القبةةول، تبعةةا  لابي وخب 

أل  ح م يدرو يف املعاهةدة يف هةذا الشةأن. وتعةاجل املبةادئ التوجيهيةة  
احلاالت ا الةة الة  تنتىلة  فيهةا ضةرورة    3-1-4و   2-1-4و   4-1-1

الة  جيةب فيهةا اإلعةراب   قبول الةدول املتعاقةدة واملنظمةات املتعاقةدة، أو 
 بتورة مجاعية.  إلمجاع أو عنه ل 

والغةةةةةةةرض مةةةةةةةن ا ةةةةةةةتخدام عبةةةةةةةارة  إزاء دولةةةةةةةة همتعاقةةةةةةةدة   (16)
منظمةةةةةةةة هدوليةةةةةةةة متعاقةةةةةةةدة أ ةةةةةةةرى “، الةةةةةةةواردة يف نةةةةةةةز املبةةةةةةةدأ  أو

عنوانةةه، هةةو اإلرةةارة بوضةةوح إىل أن هةةذا املبةةدأ  ويف 1-4التةةوجيه  
دل فيهةا إنشةاء الةتحىلظ  ةوى آاثر  خيز احلالة العاديةة الة  ال حيةُ

__________ 
 5-1-2)رةةةة ل التحىلظةةةةات( و 1-1-2انظةةةةر املبةةةةادئ التوجيهيةةةةة  ( 2030)  

)التأكيةةةد الرمسةةة  للتحىلظةةةات الةةة  تتةةةاغ عنةةةد  1-2-2)إبةةة غ التحىلظةةةات( و
إىل  مقتضةيات  التوقيا على املعاهدة(. وعلى وجه العموم، فةإن هةذه اإلرةارة

اإلجةةةةراءات“ حتيةةةةل إىل الشةةةةروط اإلجرائيةةةةة املبينةةةةة يف اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا ويف دليةةةةل 
 ملمار ة وكذلك، يف بعز احلاالت، يف املعاهدة ال  يتعلق هبا التحىلظ.ا
 20و 19* وفقةةا  للمةةواد طةةرف آ ةةر أ  حتىلةةظ يوضةةا للنسةةبة إىل  ( 2031)  
 ه... “. 23و
،  207 ، ص /1Rev./6309Aثةةان، الوثيقةةة  ، اجمللةةد ال 1966 حوليةةة انظةةر   ( 2032)  

 Bowett, “Reservations to. انظةر أيضةا    17( من التعليق على املادة  21الىلقرة ) 

non-restricted …” (footnote 150 above), p. 84 and Müller, “1969 Vienna 

Convention. Article 20: Acceptance of and objection to reservations”, in 

Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of 

Treaties … (footnote 30 above), p. 490, para. 1. 

املنظمةةة الدوليةةة الةة    لةةاحب الةةتحىلظ وبةةني الدولةةة أونسةةبية، بةةني
يشةرتط فيهةا قبةول  قبلته، على الع س من احلاالت ا الة الة  ال

دل  دولةةة متعاقةةدة أ ةةرى أو منظمةةة دوليةةة متعاقةةدة أ ةةرى ل ةة  حيةةُ
( 3-1-4و 1-1-4الةةةةةةةةتحىلظ آاثره )انظةةةةةةةةر املبةةةةةةةةدأين التةةةةةةةةوجيهيني 

املتعاقةةةدة واملنظمةةةةات  احلةةةاالت الةةة  يشةةةرتط فيهةةةا إمجةةةاع الةةةدول أو
 (. 2-1-4ة على قبول التحىلظ )انظر املبدأ التوجيه  املتعاقد

تتعلةةةق،  مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا فةةة  21مةةةن املةةةادة  2أمةةةا الىلقةةةرة  (17)
علةةةةى وجةةةةه الدقةةةةة، لآلاثر القانونيةةةةة للةةةةتحىلظ وإمنةةةةا لنعةةةةدام األثةةةةر 
 القةةةةانون للةةةةتحىلظ علةةةةى الع قةةةةات القانونيةةةةة بةةةةني الةةةةدول املتعاقةةةةدة

املنظمةةةةةة لةةةةةاحبة الةةةةةتحىلظ،  لةةةةةة أوواملنظمةةةةةات املتعاقةةةةةدة غةةةةةأ الدو 
لحته. وهذه املسةألة يعاجلهةا  بترف النظر عن إنشاء التحىلظ أو

 من دليل املمار ة. 6-4الىلرع 
 إنشاء التحفع الذي جتيزه املعاهدة  راحة 4-1-1

ال يتطلةةب الةةتحفع الةةذي جتيةةزه املعاهةةدة  ةةراحة اي  -1 
املتعاقةدة األخةرى، ملتعاقةدة واملنظاةات قبول الحق مر الةدول ا

 م تند املعاهدة  لى  لك. ما
يفنشأ التحفع الذي جتيزه املعاهةدة  ةراحة إزاء الةدول  -2 

املتعاقةةدة واملنظاةةات املتعاقةةدة األخةةرى إ ا جةةرى  ةةوغه وفقةةاا 
 ملقتضيات الشك  واإلجراءات.

 التعليق 
ن القاعةةةةدة  إىل اال ةةةةتثناء مةةةة   1-1-4يشةةةةأ املبةةةةدأ التةةةةوجيه    (1)

  20مةةن املةةادة    1املتعلقةةة إبنشةةاء التحىلظةةات والةةواردة يف الىلقةةرة    العامةةة 
مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا، ويقةةةيم يف نىلةةةس الوقةةةت لةةةلة مةةةا تعبةةةأ  حتىلةةةظ  
يوضا“ هحتىلظ يُنشأ . فبما أن التحىلظ الذ  جتيزه املعاهدة لراحة  

ت  تعاقةةدة واملنظمةةا ي ةةون، ب ةةم تعريىلةةه، جةةائزا  ومقبةةوال  مةةن الةةدول امل 
ه ي ىلةة ، إلنشةةائه، إلةةداره وفقةةا  للقواعةةد السةةارية علةةى  املتعاقةةدة، فإنةة 

لوغ وإب غ التحىلظات. ومن   ي ون ذا حجية جتةاه مجيةا الةدول  
 املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة. 

مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا علةةةةى أن    20مةةةةن املةةةةادة    1وتةةةةنز الىلقةةةةرة   (2)
بةول  الحةق“  يتالةب أ  ق  حة ال التحىلظ الذ  جتيةزه املعاهةدة لةرا 

هةةةةذه    1نةةةةب الةةةةدول املتعاقةةةةدة واملنظمةةةةات املتعاقةةةةدة. والىلقةةةةرة  مةةةةن جا 
تعةةةين مةةةا ذلةةةك إعىلةةةاء الةةةتحىلظ مةةةن رةةةرط قبةةةول الةةةدول املتعاقةةةدة   ال 

واملنظمةةات املتعاقةةدة، وإمنةةا تعةةرب فقةةط عةةن ف ةةرة أن القبةةول ال حةةق  
بةةل أن  أن تلةةك الةةدول واملنظمةةات قةةد أبةةدت قبوهلةةا ق  غةةأ ضةةرور  مبةةا 
نةز املعاهةدة نىلسةها. وعة وة علةى    ظ أل  ، وذلةك يف يتاغ التحىل 

تةنز املعاهةدة علةى ذلةك“ الةواردة يف نةز   ذلك، فةإن عبةارة  مةا ل 
تىلةةةرض هةةةذا التىلسةةةأ بوضةةةوح. والتحىلظةةةةات    ( 2033) هةةةذه الىلقةةةرة ذاهتةةةا 
__________ 

تةةةةةنز   أدرو املقةةةةةرر ا ةةةةةاص، السةةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةةدوك، عبةةةةةارة  مةةةةةا ل  ( 2033)  
املعاهةةةدة علةةةى ذلةةةك“ مةةةن أجةةةل مراعةةةاة  احلالةةةة ه...  الةةة  جتيةةةز فيهةةةا املعاهةةةدة  

دة  نسةةبة حمةةد  ول ةةن بشةةرط قبوهلةةا مةةن جانةةب عةةدد حمةةدد أو التحىلظةةات لةةراحة،  
، اجمللةد الثةان،  1965 حوليةة من األطراف“ )التقريةر الرابةا عةن قةانون املعاهةدات،  
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املشةةةمولة فعةةة   هبةةةذا االتىلةةةاق املسةةةبق هةةة  التحىلظةةةات الوحيةةةدة الةةة   
اقيةةة، منشةةأة   ، مةةن الناحيةةة املن قةةا  وتتةةبح للتةةايل تسةةتلزم قبةةوال  الح  ال 

 . ( 2034) اعتبارا  من اللحظة ال  تتدر فيها على النحو التحيح 
ول تقتةةةةر مشةةةةاريا املةةةةواد الةةةة  اعتمةةةةدهتا اللجنةةةةة يف القةةةةراءة   (3)

إم انيةةةة القبةةةول علةةةى التحىلظةةةات الةةة  جتيزهةةةا    1966الثانيةةةة يف عةةةام  
ملسةموح  ل أيضةا  التحىلظةات ا املعاهدة  لراحة“، وإمنا جعلتها تشةم 

تلق  الضوء على املعةه الةذ    ، ول ن أعمال اللجنة ال هبا  ضمنا “ 
مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون   . ويف ( 2035) ينبغةةة  إعاةةةا ه هلةةةذا املىلهةةةوم 

املعاهةةةةدات، أعربةةةةت وفةةةةود عةةةةدة عةةةةن رةةةة وكها بشةةةةأن  ةةةة مة هةةةةذا  
، واقرتحةةةةةةةةت تعةةةةةةةةدي ت ترمةةةةةةةة  إىل حةةةةةةةةذف عبةةةةةةةةارة  أو  ( 2036) احلةةةةةةةةل 

. وكةةةةةان  ( 2038) تقةةةةةرر األ ةةةةةذ بةةةةةه ، وهةةةةةو التعةةةةةديل الةةةةةذ   ( 2037) ضةةةةةمنا “ 
والدوك، ا بأ اال تشار  يف املةؤمتر، قةد اعةرتف بنىلسةه أبن  عبةارة  

قد احُتىلظ هبا فيما يبدو    17من املادة    1’أو ضمنا ‘ الواردة يف الىلقرة  
يف مشاريا املواد كأثر من آاثر املاضة  نةتج مةن مشةاريا  ةابقة أكثةر  

.  ( 2039) منية للتحىلظةات“ ظر الضمين واإلجازة الضة تىلتي   تتناول احل 
إىل    20مةةةةن املةةةةادة    1تشةةةةأ الىلقةةةةرة   ولةةةةذا فقةةةةد كةةةةان مةةةةن التةةةةواب أال 

 التحىلظات ال  جتيزها املعاهدة ضمنا . 

 
(. وقةةةد أد لةةةت جلنةةةة التةةةياغة تعةةةدي    50 ، ص Add.1-2و   A/CN.4/177الوثيقةةة  

  29،  813طىليىلةةةةةةا  علةةةةةةى هةةةةةةذه التةةةةةةيغة )املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، اجمللةةةةةةد األول، اجللسةةةةةةة  
،  ضةةةةةةعت هةةةةةةةذه  1966 عةةةةةةام  (. ويف 30، الىلقةةةةةةرة  265 ، ص 1965زيران/يونيةةةةةةه  ح 

التيغة لتعديل طىليف مرة أ رى من دون أن تتضمن احملاضر املوجزة للجلسةات  
 . توضيحا  أل باب هذا التعديل 

دل آاثرهةةةةةا دون  ( 2034)    تتةةةةةدر“ ولةةةةةيس  تتةةةةةاغ“، وذلةةةةةك ألهنةةةةةا حتةةةةةُ
تعليةةةةةةق علةةةةةةى املبةةةةةةدأ ( مةةةةةةن ال6تسةةةةةةتلزم أ  إجةةةةةةراء إضةةةةةةايف. انظةةةةةةر الىلقةةةةةةرة ) أن 

 . )التحىلظات اجلائزة( 1-3 التوجيه 
؛ 202 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةة ( 2035)  

، وهةةةة  اتتةةةةرة للغايةةةةة 17( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املةةةةادة 18وانظةةةةر أيضةةةةا  الىلقةةةةرة )
 . 207 املرجا نىلسه، ص ،توضح هذه النقاة بش ل كبأ وال
 Indiaنةةةةد والةةةةوالايت املتحةةةةدة وإثيوبيةةةةا  انظةةةةر بيةةةةاانت ممثلةةةة  اهل ( 2036)  

(Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 above), 24th 

meeting, p. 128, para. 30), the United States (ibid., p. 130, para. 53) and 

Ethiopia (ibid., 25th meeting, 16 April 1968, p. 134, para. 15) . 
  وتيلنةةةةد  انظةةةةر التعةةةةدي ت املقرتحةةةةة مةةةةن فرنسةةةةا وتةةةةونس، و ويسةةةةرا،   ( 2037)  

France and Tunisia (A/CONF.39/C.1/L.113), Switzerland 

(A/CONF.39/C.1/L.97) and Thailand (A/CONF.39/C.1/L.150) (Official 

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and 

Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 135) . 
اعُتمةةةةةةةةةةةةةدت التعةةةةةةةةةةةةةدي ت الث ثةةةةةةةةةةةةةة الراميةةةةةةةةةةةةةة إىل حةةةةةةةةةةةةةذف عبةةةةةةةةةةةةةارة   ( 2038)  
لةةوت  وامتنةةاع    18لةةوت  مقابةةل    55)انظةةر احلارةةية السةةابقة( أبغلبيةةة   ضةةمنا “   أو 
 Official Records of the United Nations Conference  فدا  عن التتويت  و   12

on the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (footnote 35 

above), 25th meeting, 16 April 1968, p. 135, para. 30 . 
  (2039 ) 14, para. 127–126, pp. 1968April  16th meeting, 24, Ibid. . 

، إىل أن املعاهةةةدة  ( 2040) رأى الةةةبعز  ولةةو كةةةان قةةةد انُتهةةة ، كمةةةا  (4)
فئةةةات معينةةةة مةةةن التحىلظةةةات، فهةةة ،   حةةةني حتظةةةر حتىلظةةةات معينةةةة أو 

يعةين أن تُقلةب القرينةة   األ رى، ما   ب م الواقا، جتيز مجيا التحىلظات 
، فةإن مةن الواضةح أن هةذا  19الواردة يف الىلقةرة الىلرعيةة )ب( مةن املةادة  

وبةةني    20ة  مةةن املةةاد   1التىلسةأ كةةان  ينشةةئ تناقضةةا  واضةةحا  بةني الىلقةةرة  
. فوفةةق هةذه الىلرضةةية، ي ىلة  أن يةُةدرو يف املعاهةدة بنةةد حيظةةر  19املةادة  

ىلةةل احلريةةة ال املةةة إللةةدار أ   التحىلظةةات علةةى ح ةةم معةةني ل ةة  ُت  
ر  حتىلظ آ ر خب ف التحىلظةات احملظةورة لةراحة، ومةن   يتةبح معيةا 

 ةةةبق للجنةةةة   . وقةةةد ( 2041) موضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا عةةةدمي األثةةةر 
)جةةةواز التحىلظةةةات    3-1-3ا التىلسةةةأ يف املبةةةدأ التةةةوجيه   ا ةةةتبعاد هةةةذ 

ت الة   حتظرها املعاهدة( الذ  يةنز بوضةوح علةى أن التحىلظةا  ال  ال 
ن  مي ةن للتةايل، ومة  حتظرها املعاهدة ليسةت جةائزة ب ةم الواقةا، وال  ال 

 لب أوىل، اعتبارها قد أنشئت وقبلت وفقا  ألح ام املعاهدة ذاهتا.  

ها، ورغةةةم افتقةةةار اتىلةةةاقي  فيينةةةا إىل الدقةةةةة ولأل ةةةباب نىلسةةة  (5)
مي ن أن تُعترب اإلجازة العامة للتحىلظات يف  بشأن هذه النقاة، ال

ملعاهةدة مبثابةةة قبةةول مسةةبق مةن جانةةب الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات ا
ميةةا األطةةراف املتعاقةةدة أل  حتىلةةظ مهمةةا كةةان. فةةالقول إنةةه حيةةق جل

هةةةذا احلةةةق غةةةأ حمةةةدود، يعةةةين أن  لةةةوغ حتىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدة ال
فضةة   عةةن أن يُعتةةرب، جملةةةرد إدراو هةةذا البنةةد العةةام يف املعاهةةةدة، أن 

تةةةةاغ علةةةةى هةةةةذا النحةةةةو قةةةةد  وضةةةةعت“ مجيةةةةا التحىلظةةةةات الةةةة  ت
. 21مةةةةن املةةةةةادة  1هأُنشةةةةئت  لملعةةةةه املقتةةةةود يف مسةةةةةتهل الىلقةةةةرة 

فقبول حةق غةأ حمةدود يف لةوغ التحىلظةات يف ظةل هةذه الظةروف 
تىلعلةةةه اإلجةةةازة  نظةةةام فيينةةةا مةةةن معنةةةاه. وكةةةل مةةةا مةةةن رةةةأنه أن جيةةةرد

العامة للتحىلظات هو اإلحالةة إىل النظةام العةام، وهةو النظةام الةذ  
يتجسةةد يف اتىلةةاقي  فيينةةا ويرت ةةز علةةى مبةةدأ أ ا ةة  ميلةةك مبوجبةةه 

 األطراف يف املعاهدة احلق يف لوغ التحىلظات. 

فةةةةةإن مىلهةةةةةوم الةةةةةتحىلظ املسةةةةةموح بةةةةةه لةةةةةراحة لةةةةةيس    ، وكةةةةةذلك  ( 6) 
أكدتةه   ملىلهوم الةتحىلظ احملةدَّد. وهةذا مةا   ( 2042) معادال   هوما  ماابقا  أو مىل 

__________ 
  (2040 )  Reservations and Interpretative Declarations …Horn, 

(footnote 25 above), p. 132 . 
 انظةةر، علةةى وجةةه ا تةةوص، االنتقةةادات الةة  أبةةداها تومورةةات   ( 2041)  

Tomuschat, “Admissibility and legal effects of reservations …” 

(footnote 1080 above), p. 475. 
لتحىلظةةةةات احملةةةةدَّدة مشةةةةمولة يف تعبةةةةأ ذلةةةةك أن ا يؤكةةةةد أمبةةةةأ مةةةةا ( 2042)  

 التحىلظ الةذ  جتيةزه املعاهةدة لةراحة“. ويشةأ، دعمةا  هلةذا التىلسةأ، إىل أن 
حتةةةد أب  رةةة ل كةةةان مةةةن حةةةق الةةةدول املتعاقةةةدة يف  ال 20مةةةن املةةةادة  1الىلقةةةرة 

عةةةن ف ةةةرة  تعةةةرب إال إبةةةداء اعةةةرتاض علةةةى حتىلةةةظ مسةةةموح بةةةه لةةةراحة، وأهنةةةا ال
ىلظة تتبح طرفا  متعاقدا  حةال إيةداعها لةك تتةديقها ولة املتحمىلادها أن الد

 see Imbert, “La question des réserves dans la décisionانضةمامها   أو

arbitrale du 30 juin 1977 …” (footnote 1016 above), pp. 52–57 وهةو .
جةه ، ول نةه يةربر هن20ينىل  أن هذا احلل يتعارض بوضوح ما أح ام املادة  ال

الة إىل أعمال مؤمتر األمةم املتحةدة لقةانون املعاهةدات. انظةر أيضةا  الىلقةرة لإلح
 . 2-1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  11)
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ف القةار   بتعيةني حةدود اجلةر القضةية املتعلقةة  هيئة التح يم بوضةوح يف  
بني اململ ة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلنةدا الشةمالية وبةني اجلمهوريةة  

قةةار  لعةةام  اتىلاقيةةة اجلةةرف ال  مةةن   12يتعلةةق بتىلسةةأ املةةادة   فيمةةا   الىلرنسةةية 
 يل     ما  منها على   1ال  تنز الىلقرة    1958

ن ُتتةةةةةدر االنضةةةةةمام، أ التتةةةةةديق أو جيةةةةةوز أليةةةةةة دولةةةةةة، عنةةةةةد التوقيةةةةةا أو 
 .3و 2و 1حتىلظات على مواد من االتىلاقية غأ املواد 

رك فيه أنه جيوز ل ل دولة، مبوجب هذا احل م، أن جتعل  ومما ال
رضةةةةاها لاللتةةةةزام لتىلاقيةةةةة اجلةةةةرف القةةةةار  مشةةةةروطا  بتةةةةوغ حتىلةةةةظ 

بعبارة أ رى، أ  حتىلظ يتعلق لملواد   حمدَّد“ على هذا النحو، أو
مةن اتىلةاقي   19)ب( من املةادة  قرة الىلرعية، وفقا  للىل15إىل  4من 

يعةةةين أن أ  حتىلةةةظ يتةةةاغ علةةةى  الرت ةةةيز“ الفيينةةةا. ل ةةةن هةةةذا  
يعةةةين لألحةةةرى أن األطةةةراف  ، وال(2043)هةةةذا النحةةةو جةةةائز للضةةةرورة

، أ  12مةةةةةةةةةن املةةةةةةةةةادة  1األ ةةةةةةةةرى قةةةةةةةةةد قبلةةةةةةةةةت، مبوجةةةةةةةةةب الىلقةةةةةةةةةرة 
. ورأت حم مةة التح ةيم أن 15 إىل 4يتاغ بشأن املواد مةن  حتىلظ
 ذا احل م ه

بقا  أ  حتىلظ على مواد  غةأ ال مي ن أن يىلهم منه أنه يلزم الدول أبن تقبل مس
ي ةةةةةاد يعةةةةةين مةةةةةنح الةةةةةدول  12ه... . فهةةةةةذا التىلسةةةةةأ للمةةةةةادة  3و 2و 1املةةةةةواد 

 .(2044)املتعاقدة ر تة لتياغة معاهدة  الة هبا

وتؤيةةةةةد ممار ةةةةةة الةةةةةدول الةةةةةنهج الةةةةةذ  أ ةةةةةذت بةةةةةه حم مةةةةةة  (7)
عشةةرة دولةةة قةةد ألةةدرت اعرتاضةةات علةةى  التح ةةيم. وكةةون إحةةدى
، رغةم أن (2045)بشأن اتىلاقية اجلرف القار التحىلظات ال  ليغت 

الةةة   3إىل  1هةةةذه التحىلظةةةات كانةةةت تتعلةةةق مبةةةواد غةةةأ املةةةواد مةةةن 
مةةن االتىلاقيةةة، هةةو فضةة    12مةةن املةةادة  1 يةُةذكر  ةةواها يف الىلقةةرة ل

 عن ذلك مبثابة مؤرر إىل التىلسأ الواجب اعتماده. 

 وجيةةةةب أن تىلسةةةةر عبةةةةارة  الةةةةتحىلظ الةةةةذ  جتيةةةةزه املعاهةةةةدة (8)
مةةن  1لةةراحة“ تىلسةةأا  ضةةيقا  مةةن أجةةل حتقيةةق اهلةةدف مةةن الىلقةةرة 

بتعيةةةني حةةةدود اجلةةةرف القةةةار  بةةةني  القضةةةية املتعلقةةةة . ويف20املةةةادة 
اململ ة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشةمالية وبةني اجلمهوريةة 

 أنه  التح يم، عن حق،، اعتربت حم مة الىلرنسية

إذا كانت  قية قد قبلت مسبقا  حتىلظا  معينا  إالال مي ن اعتبار أن أطراف االتىلا
 .(2046)املادة قد أجازت إلدار حتىلظات حمددة

__________ 
)جةةةواز  4-1-3انظةةةر، خبتةةةوص هةةةذه املسةةةألة، املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 2043)  

 التحىلظات احملدَّدة( والتعليق عليه. 
  (2044 ) rning the delimitation Case conce, 1977June  30Decision of 

of the Continental Shelf between the United Kingdom … (see footnote 

24 above), p. 32, para. 39 . 
  (2045 ) 4(footnote 37 above), chap. XXI.Multilateral Treaties … . 
  (2046 ) , Case concerning the delimitation 1977June  30Decision of 

of the Continental Shelf between the United Kingdom … (see footnote 

24 above), p. 32, para. 39. 

تتالب قبوال  انىلراداي   ولتحديد التحىلظات  اجملازة لراحة“ ال  ال
الحقةةةا ، ينبغةةة  حتديةةةد التحىلظةةةات الةةة   ةةةبق أن أبةةةدت األطةةةراف 

ه  عنةةةدما هةةةذا التةةدد، أرةةةأ إىل أنةةة  وهلةةا إايهةةةا يف املعاهةةةدة. ويفقب
ي ون حمتوى التحىلظات املسةموح هبةا حمةددا  مسةبقا ، مي ةن مناقيةا  
اعتبةةةةةةار أن قبوهلةةةةةةا قةةةةةةد   بتةةةةةةورة مسةةةةةةبقة يف وقةةةةةةت املوافقةةةةةةة علةةةةةةى 

 .(2047)املعاهدة“

نةةوعني  20مةةن املةةادة  1وحسةةب هةةذا الةةرأ ، تشةةمل الىلقةةرة  (9)
طةةراف اإلم انيةةة اجملةةردة تقبةةل مبوجبهمةةا األ بق المةةن الرت ةةيز املسةة 

غ حتىلظةةةات وحسةةةب، بةةةل حتةةةدد أيضةةةا  حتديةةةدا  دقيقةةةا  ومسةةةبقا  لتةةةو 
التحىلظةةةةةةات املةةةةةةر ز إبلةةةةةةدارها. فمةةةةةةةن جهةةةةةةة، جيةةةةةةب أن يعتةةةةةةةرب 

التادر وفقا  لبند متعلق للتحىلظات يسمح لألطراف أبن  التحىلظ
جةةةةزء كامةةةةل مةةةةن  أو (2048)تسةةةةتبعد ب ةةةةل بسةةةةاطة تابيةةةةق ح ةةةةم مةةةةا

هةةةةذه  ويفمبثابةةةةة حتىلةةةةظ  جتيةةةةزه املعاهةةةةدة لةةةةراحة“.  (2049)ملعاهةةةةدةا
احلالة، مي ن أن تقّدر الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة األ ةرى 
علةةةةةى وجةةةةةه الدقةةةةةة عنةةةةةد إبةةةةةرام املعاهةةةةةدة الشةةةةة ل الةةةةةذ   ةةةةةتتخذه 
الع قةةةات التعاقديةةةة مةةةا األطةةةراف الةةة  تسةةةتخدم إم انيةةةة إلةةةدار 

. ومن جهةة أ ةرى، مي ةن أن تُعتةرب التحىلظات وفقا  لبند اال تبعاد
أيضا  حتىلظات حمةدَّدة. فهنةاك  (2050)و ض عليها“التحىلظات  املتىلا

جتيز ب ل بساطة للةدول  يف الواقا بعز االتىلاقيات الدولية ال  ال
ذاك، بةةةل حتتةةةو   األطةةةراف إلةةةدار حتىلظةةةات علةةةى هةةةذا احل ةةةم أو

علةةةةةةى قائمةةةةةةة حتةةةةةةرية للتحىلظةةةةةةات الةةةةةة  جيةةةةةةب أن ختتةةةةةةار الةةةةةةدول 
__________ 

  (2047 ) Reservations and Interpretative Declarations … Horn, 

(footnote 25 above), p. 133. 
مةةةةن االتىلاقيةةةةة  20املةةةةادة مةةةةن    1الىلقةةةةرة  انظةةةةر، علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةال،  ( 2048)  

   جيةوز ل ةل 1930 ل املتتلة بتنةازع قةوانني اجلنسةية لعةاماملتعلقة ببعز املسائ
التتةةديق علةةى هةةذه االتىلاقيةةة  مةةن األطةةراف السةةامية املتعاقةةدة، عنةةد التوقيةةا أو

أكثةةةر مةةةةن  االنضةةةمام إليهةةةا، أن يرفةةةةق حتىلظةةةا  لةةةةرحيا  يسةةةتبعد أ  ح ةةةةم أو أو
ىلظةةةات جتيةةز املعاهةةدات حت “. وكثةةةأا  مةةا21 واملةةادة 17إىل  1 أح ةةام املةةواد مةةن

 see Imbert, Les réserves aux  تستبعد تابيق ح م يتعلق بتسوية املنازعات 

traités multilatéraux (footnote 25 above), p. 169 (footnote 27) and 

Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), 

pp. 135–136 . 
عةةةةام املةةةةةنقح لتسةةةةةوية املنازعةةةةةات الدوليةةةةةة  مةةةةةن التةةةةةك ال   38انظةةةةر املةةةةةادة   ( 2049)  

مةن االتىلاقيةة األوروبيةة لتسةوية املنازعةات    34املةادة   ، أو 1949 للو ائل السلمية لعام 
. وجتمةةةةا االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة لملعةةةةايأ الةةةةدنيا للضةةةةمان  1957 للو ةةةةائل السةةةةلمية لعةةةةام 

تابيةةةةق  (، إضةةةةافة إىل ذلةةةةك، بةةةةني إم انيةةةةة ا ةةةةتبعاد  102 )رقةةةةم   1952االجتمةةةةاع ،  
( )انظةر  2فتول كاملة وحتديةد عةدد أدىن مةن الىلتةول الواجبةة التابيةق فعليةا  )املةادة  

  1967والورثةةةةة،    مةةةةن االتىلاقيةةةةة املتعلقةةةةة إبعةةةةاانت العجةةةةز والشةةةةيخو ة   2أيضةةةةا  املةةةةادة  
  2 املةةةادة  ، أو 1961 مةةةن امليثةةةاق االجتمةةةاع  األورويب لعةةةام   20املةةةادة   (، أو 128 )رقةةةم 

 Riquelme  (. انظةةر أيضةةا   1964 للضةةمان االجتمةةاع  لعةةةام مةةن املدونةةة األوروبيةةة  

Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), p. 134 . 
( مةن التعليةق علةى املبةةدأ  10الىلقةرة ) ا املىلهةوم،  انظةر أيضةا ، بشةأن هةذ  ( 2050)  

 Gormley, “The modification of  . انظةةةةر كةةةةذلك  6-1-1التةةةةوجيه   

multilateral conventions …” (footnote 115 above), pp. 75–76; and Imbert, 

Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), pp. 196–199 . 
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أيضةةةةا   . ويسةةةةمح هةةةةذا اإلجةةةةراء(2051)نظمةةةةات الدوليةةةةة مةةةةن بينهةةةةاوامل
للةةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةةةات املتعاقةةةدة أبن تقةةةيس علةةةةى حنةةةو دقيةةةةق 
ومسةةةةبق وقةةةةا الةةةةتحىلظ وأثةةةةره علةةةةى الع قةةةةات التعاهديةةةةة. فالدولةةةةة 

املنظمةةة الدوليةةة، عنةةدما تعةةرب عةةن رضةةاها لاللتةةزام لالتىلاقيةةة،  أو
 ات اجملازة مبوجب  القائمة“.تعا  موافقتها على مجيا التحىلظ

احلةالتني، ي ةون مضةةمون التحىلظةات حمةددا   ةةلىلا  ويف كلتةا  (10)
ا  ةهةةة ةي ىلةةة  العتبارهةةةا مةةةن التحىلظةةةات الةةة   جتيزه يف املعاهةةةدة مبةةةا

مةةةن  20مةةن املةةةادة  1املعاهةةدة لةةةراحة“ لملعةةه املقتةةةود يف الىلقةةةرة 
تعاقةةدة مدركةةة اتىلةةاقي  فيينةةا. وت ةةون الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات امل

 تةةنجم عةةن لةةةوغ حتىلةةظ مةةن هةةةذا مقةةدما  للع قةةات التعاهديةةة الةةة 
القبيةةل وت ةةون قةةد قبلتةةه يف نةةز املعاهةةدة نىلسةةه. فلةةيس هنةةاك أيةةة 

 أ  انتهاك ملبدأ الرتاض .  مىلاجأة أو

وقةةةةد رمسةةةةت اللجنةةةةة أيضةةةةا  ا اةةةةوط األوليةةةةة ملعيةةةةار يسةةةةمح  (11)
مةةن  ةة ل تعريةةف للتمييةةز بةةني اتلةةف فئةةات التحىلظةةات احملةةددة 

 4-1-3يف املبةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   مىلهةةةةةوم التحىلظةةةةةات اجملةةةةةازة لةةةةةراحة
 يل    )جواز التحىلظات احملدَّدة(. وينز هذا احل م على ما

إذا كانةةةت املعاهةةةدة تةةةنز علةةةى إم انيةةةة لةةةوغ حتىلظةةةات حمةةةددة دون أن  
منظمةة دوليةة أن تتةوغ مةن التحىلظةات إال  جيوز لدولة أو تعنّي مضموهنا، ف 

 . ون غأ متناف ما موضوع املعاهدة والغرض منهاي  ما

وعلةةى  ةةبيل اال ةةتدالل للضةةد، يُعتةةرب الةةتحىلظ احملةةدد الةةذ  تعةةنّي 
املعاهدة مضمونه حتىلظا  جائزا ، ب ةم الواقةا، وُمنشةأ ، بىلعةل احل ةم 

 الذ  جييز التحىلظات لراحة. 

نةةةةةز  1-1-4مةةةةةن املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   1وتستنسةةةةةخ الىلقةةةةةرة  (12)
ن هةةذا . ورغةةم أ1986مةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةام  20ادة املةة  مةةن 1الىلقةرة 

الت رار ليس ضةروراي  متامةا  وأن املبةدأ الةوارد يف هةذا الةنز ينةتج مةن 
مةةن املبةةدأ التةةوجيه   2وللىلقةةرة  1-4قةةراءة متأنيةةة للمبةةدأ التةةوجيه  

، فإنةه يتىلةةق مةةا املمار ةة الرا ةةخة الةة  دأبةت اللجنةةة علةةى 4-1-1
يف إدراو أح ةام االتىلاقيةة، بقةدر اإلم ةان، يف اتباعها وال  تتمثةل 

تعدل اللجنة التياغة رغم أن  يل املمار ة. وهلذا السبب أيضا  لدل
 . (2052)تنز املعاهدة على ذلك“ تبدو بديهية عبارة  ما ل

إىل القاعةةةةدة    1-1-4مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه     2وتشةةةةأ الىلقةةةةرة   (13)
جتيزهةةةةا املعاهةةةةدة    احملةةةةددة الةةةة  تسةةةةر  علةةةةى إنشةةةةاء التحىلظةةةةات الةةةة  

  1-4اردة يف املبةدأ التةوجيه   لراحة، كا تثناء من القاعدة العامة الو 
ومةةن  ةة ل وضةةا الشةةرط الوحيةةد الةةذ  جيةةب الوفةةاء بةةه ل ةة  يُنشةةأ  

__________ 
 ,Las Riquelme Cortadoل ط ع على ممار ة جملس أورول، انظر   ( 2051)  

reservas a los tratados … (footnote 150 above), pp. 130–131 . 
انظر، ما ذلك، الشرح الذ  قدمه السأ وىلر  والةدوك )احلارةية  ( 2052)  

 D Müller, “1969 Vienna Convention. Article؛ وانظر أيضا    أع ه(  2033

21: Legal effects of reservations and of objections to reservations”, in 

Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of 

Treaties … (footnote 30 above), pp. 540–541, para. 7. 

التحىلظ الذ  جتيزه املعاهدة لراحة  لوغه وفقا  ملقتضيات الشة ل  
 . ( 2053) راءات واإلج 

ام ال  تستخدم يف مجيا األح  ويف الىلقرتني كلتيهما، كما (14)
نظمةةات املتعاقةةدة“، تغاةة  هةةذه العبةةارة عبةةارة  الةةدول املتعاقةةدة وامل

ثةة ل حةةاالت  احلالةةة الةة  ت ةةون فيهةةا دول فحسةةب هةة  املعنيةةة، 
واحلالةةةة اال ةةةتثنائية بدرجةةةة أكةةةرب الةةة  ت ةةةون فيهةةةا منظمةةةات دوليةةةة 

تعاقةةةدة، والىلرضةةةية الو ةةةاى الةةة  ي ةةةون فيهةةةا مثةةةة دول فقةةةط هةةة  امل
 ومنظمات متعاقدة. متعاقدة 

وينبغةة  التأكيةةد أيضةةا  علةةى أنةةه مةةى ثبةةت بوضةةوح أن حتىلظةةا    (15)
، فةةةإن قبولةةةه مةةةن جانةةةب  20مةةةن املةةةادة    1ينةةةدرو يف إطةةةار الىلقةةةرة   مةةةا 

األطراف األ ةرى يتةبح غةأ ضةرور ، وفضة   عةن ذلةك تُعتةرب هةذه  
يرتتةب علةى ذلةك مةن   قبلته فع   وبتورة هنائية ب ل مةا األطراف قد 

واز  ومةن اآلاثر املرتتبةةة حتديةةدا  علةةى هةةذا النظةةام ا ةةاص عةةدم جةة   آاثر. 
.  ( 2054) اعةةةرتاض األطةةةراف األ ةةةرى علةةةى هةةةذا النةةةوع مةةةن التحىلظةةةات 

فقبةةول الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة مسةةبقا  هلةةذا الةةتحىلظ يف  
 مبةا أن   ع   مةن االعةرتاض عليةه الحقةا . ف نز املعاهدة ذاته مينعها ف 

أهنةةا جعلةةت   ظ، ومبةةا أن وافقةةت علةةى جةةواز الةةتحىل األطةةراف قةةد  ةةبق  
هةةةذا اجلةةةواز موضةةةا اتىلةةةاق لةةةريح بينهةةةا، فإهنةةةا قةةةد ختلةةةت عةةةن حةةةق  

. وقةةةد تضةةةمن  ( 2055) االعةةةرتاض علةةةى هةةةذا الةةةتحىلظ يف وقةةةت الحةةةق“ 
قةةةةةانون  يف أثنةةةةةاء مةةةةؤمتر األمةةةةةم املتحةةةةةدة ل   ( 2056) تعةةةةديل اقرتحتةةةةةه فرنسةةةةةا 

التةةةياغة.  يُعتمةةد مةةن جانةةب جلنةةة   املعاهةةدات الىل ةةرة ذاهتةةا، ل نةةه ل 
)الاةابا النهةائ  لقبةول الةتحىلظ(    13-8-2ولذا فإن املبدأ التةوجيه   

ينابةةق لألحةةرى علةةى التحىلظةةات املسةةموح هبةةا لةةراحة. فهةة  تُعتةةرب  
 جيوز للتايل االعرتاض عليها.  مقبولة وال 

 معاهدة يلزم تطبيقها ابلكام إنشاء التحفع  لى  4-1-2

واملنظاات املتفاوضة  ندما يتب ، مر العدة احملدوة للدول  
موضةةةةةو ها وال ةةةةةرأ منهةةةةةا، ان تطبيةةةةةق  يشةةةةةأن املعاهةةةةةدة ومةةةةةر

املعاهدة ابلكام  ية   يةع األطةراف شةر  اساسة  ملوافقةة تة  
طةةرف  لةةى االلتةةزام هبةةا، يفنشةةأ الةةتحفع  لةةى هةةذه املعاهةةدة إزاء 

__________ 
 اإلجةراءات“، انظةر احلارةية  فيما يتعلةق لملعةه احملةدد ملقتضةيات ( 2053)  

 أع ه. 2030
  (2054 ) restricted …” (footnote 150 -Bowett, “Reservations to non

above), p. 84, or Coccia, “Reservations to multilateral treaties …” 

(footnote 196 above), p. 9 . 
  (2055 ) 50 restricted …” (footnote 1-Bowett, “Reservations to non

above), pp. 84–85 . 
  (2056 ) 169L./1C./39A/CONF. مةن املةادة الوحيةدة الة   2. وتنز الىلقةرة

القةةانون  مةةن مشةةروع جلنةةة 17و 16دعةةا اقةةرتاح فرنسةةا إىل إح هلةةا حمةةل املةةادتني 
مي ةةةن أن خيضةةةا  الةةةدويل علةةةى أن  الةةةتحىلظ الةةةذ  جتيةةةزه املعاهةةةدة لةةةراحة ال

تةةةةنز املعاهةةةةدة علةةةةى  ل العةةةةرتاض مةةةةن جانةةةةب الةةةةدول املتعاقةةةةدة األ ةةةةرى، مةةةةا
 Official Records of the United Nations Conference on the Lawذلةك“  

of Treaties, First and Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) 

(footnote 54 above), p. 133. 
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اقةةةدة واملنظاةةةات املتعاقةةةدة األخةةةرى إ ا تةةةان جةةةائزاا الةةةدول املتع
ت الشةةك  واإلجةةراءات، وإ ا قبلتةةه  يةةع و ةةيغ وفقةةاا ملقتضةةيا

 .األخرىتعاقدة الدول املتعاقدة واملنظاات امل
 التعليق 

مةةةةن  20مةةةةن املةةةةادة  2تتعلةةةةق حالةةةةة حمةةةةددة تتناوهلةةةةا الىلقةةةةرة  (1)
تابيقهةةةةةا  اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا للتحىلظةةةةةات علةةةةةى املعاهةةةةةدات الةةةةة  يلةةةةةزم

لل امةةةةل. حيةةةةث يسةةةةتبعد هةةةةذا احل ةةةةم تابيةةةةق النظةةةةام املةةةةرن علةةةةى 
عاهةةةدات الةةة  ي ةةةون تابيقهةةةا ال امةةةل فيمةةةا بةةةني مجيةةةا األطةةةراف امل

ا  لقبول كل طرف من األطراف االلتزام هبا. فىل  تلك ررطا  أ ا ي
 احلالة، يتالب إنشاء أ  حتىلظ قبول األطراف لإلمجاع.

يتزمةةةةةةوريس كةةةةةةان قةةةةةةد ميةةةةةةز بةةةةةةني ورغةةةةةةم أن السةةةةةةأ جأالةةةةةةد ف (2)
قةةةةرب إىل املعاهةةةةدات املعاهةةةةدات احملةةةةدودة األطةةةةراف الةةةة  اعتربهةةةةا أ

مةةةةةن جهةةةةةة الثنائيةةةةةة، مةةةةةن جهةةةةةة، واملعاهةةةةةدات املتعةةةةةددة األطةةةةةراف، 
يف التقريةةر األول  تةةربز أويةةة هةذا التمييةةز بوضةةوح إال ، ل(2057)أ ةرى

 20مةةن املةةادة  2الةةذ  أعةةده السةةأ وىلةةر  والةةدوك. وكانةةت الىلقةةرة 
احلاليةةة مثةةرة التولةةل إىل حةةل و ةةط بةةني أعضةةاء اللجنةةة الةةذين ظلةةوا 

ني متامةةةا  مبةةةزااي النظةةةام التقليةةةد  القةةةائم علةةةى اإلمجةةةاع وأنتةةةار مقتنعةةة 
، وكانةةةةةت (2058)املةةةةةرن الةةةةذ  اقرتحةةةةةه السةةةةأ وىلةةةةةر  والةةةةدوك النظةةةةام

تشةةةة ل يف ذلةةةةك الوقةةةةت املعقةةةةل األ ةةةةأ الةةةةذ  متسةةةةك بةةةةه أنتةةةةار 
مزيةةدا  مةةن  2 املبةةدأ نىلسةةه الةةذ  تسةةتند إليةةه الىلقةةرةيثةةر  اإلمجةةاع. ول

يف  القراءة الثانية ملشروع والةدوك أواجلدل  واء دا ل اللجنة إلن 
 اء مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات.أثن
ت مةةن يف مبةةدأ قبةةول التحىلظةةات   ل ةةن املشةة لة الرئيسةةية ال  (3)

لبنةةد الوقةةائ  والةة   لإلمجةةاع، وإمنةةا يف حتديةةد املعاهةةدات الةة  ختضةةا ل 
عةةةام    يتعةةني للتةةةايل ا ةةتبعادها مةةةن ناةةاق تابيةةةق النظةةام املةةةرن. وحةةى 

، اقتتةةةر املقةةةةررون ا الةةةةون واللجنةةةةة علةةةةى اإلرةةةةارة إىل معيةةةةار  1965
. وقةد اعةرتف السةأ وىلةر  والةدوك يف  ( 2059) عدد األطةراف )احملةدود( 

__________ 
انظةةةةةةةر التقريةةةةةةةر األول عةةةةةةةن قةةةةةةةانون املعاهةةةةةةةدات الةةةةةةةذ  أعةةةةةةةده و. غ.   ( 2057)  

 . 97، الىلقرة 127 ، ص A/CN.4/101، اجمللد الثان، الوثيقة  1956 حولية فيتزموريس، 
متةث ن ركيةزة التةوازن    2  والىلقةرة  4ردد املقرر ا ةاص علةى أن  الىلقةرة ه  ( 2058)  

  19،  664، اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةة  1962 حوليةةةةةة إليةةةةةه املةةةةةادة كلهةةةةةا“ ) الةةةةةذ  تسةةةةةتند  
كةةةةل مةةةةن السةةةةيد    مدا لةةةةة (. انظةةةةر أيضةةةةا   17، الىلقةةةةرة  230 ، ص 1962حزيران/يونيةةةةه  

،  229و   228 ، ص 1962حزيران/يونيةةةةةةه    18،  663غةةةةةةروس )املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، اجللسةةةةةةة  
 . ( 87، الىلقرة  228 )املرجا نىلسه، ص ( والسيد آغو 97الىلقرة  
يف التقريةر  38بق ذلك علةى و. غ. فيتزمةوريس )مشةروع املةادة ينا ( 2059)  

، اجمللةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةةة 1956 حوليةةةةةةةةةةة ،األول عةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةانون املعاهةةةةةةةةةةدات
A/CN.4/101الىلقةةرة الىلرعيةة )د( مةةن ( وعلةى السةأ وىلةةر  والةدوك )115 ، ص
، اجمللةةد 1962 حوليةةة ،يف التقريةةر األول عةةن قةةانون املعاهةةدات 1مشةةروع املةةادة 

مةةن مشةةروع  3(. وتشةةأ الىلقةةرة 31 ، صAdd.1و A/CN.4/144ان، الوثيقةةة الثةة 
إىل املعاهةةدات  1962 الةة  اعتمةةدهتا اللجنةةة يف القةةراءة األوىل يف عةةام 20املةةادة 
، A/5209بةةةني جمموعةةةة لةةةغأة مةةةن الةةةدول“ )املرجةةةا نىلسةةةه، الوثيقةةةة ”املربمةةةة 
 . (176 ص

ن  تقريةةةةةره الرابةةةةةةا، آ ةةةةةذا  يف االعتبةةةةةةار االنتقةةةةةةادات الةةةةة  أثةةةةةةأت بشةةةةةةأ 
ا تخدام معيار العدد وحده، أبنه  ال مي ن وضا تعريف هلذه الىلئة  

. واقةرتح يف الوقةت نىلسةه اال ةتناد  ( 2060) بدقة مالقةة“ من املعاهدات 
إىل نيةةة األطةةراف   جيةةب أن يُنظةةر إىل تابيةةق أح ةةام املعاهةةدة فيمةةا  

.  ( 2061) هلحة  املعاهدة“  ل بني مجيا األطراف بولىله ررطا  أ ا يا  
نية األطراف احلىلاظ على   مة املعاهةدة تشة ل املعيةار  وعليه، فإن 

نظةةام املةةرن واأل ةذ للنظةةام التقليةةد   الةذ  يسةةمح ل ةةتبعاد تابيةق ال 
 ةةرة إبد ةةال تعةةديل  القةةائم علةةى اإلمجةةاع. وقةةد تبنةةت اللجنةةة هةةذه الىل 
 .( 2062) احلالية   2طىليف على لياغة النز الذ  ألبح الىلقرة  

وجدير للذكر ما ذلةك أن فئةة املعاهةدات املشةار إليهةا يف  (4)
تعةةةةد هةةة  نىلسةةةةها الةةة  كانةةةت مقتةةةةودة حةةةى عةةةةام  ذلةةةك احل ةةةم ل

. وتتميةةةز اإلرةةةارة إىل عنتةةةر النيةةةة مبيةةةزة مزدوجةةةة تتمثةةةل، مةةةن 1962
انحيةةة، يف تضةةمني النظةةام املةةرن معاهةةدات أبرمةةت بةةني عةةدد حمةةدود 

عامةةة املتعةةددة األطةةراف، مةةن الةةدول ل نهةةا أقةةرب إىل املعاهةةدات ال
ومن انحية اثنية، يف ا تبعاد املعاهدات ال  أبرمت بني عدد أكرب 

جتعل من الضرور  احلىلاظ على   متها. من الدول ل ن طبيعتها  
وي حةظ هنةا التحةةول مةن مىلهةوم  املعاهةةدات احملةدودة األطةةراف“ 

 .(2063)اهدات ال  جيب احلىلاظ على   متهاإىل مىلهوم املع
يةةةةتم التخلةةةة  متامةةةةا  عةةةةن معيةةةةار العةةةةدد الةةةةذ    مةةةةا ذلةةةةك، ل و  (5)
ه تغةأت،  . ل ةن وظيىلتة 20احلالية من املةادة    2يزال واردا  يف الىلقرة  ال 
إذا   هةةةو املعيةةةار الوحيةةةد لتحديةةةد مةةةا   1965  حةةةني كةةةان قبةةةل عةةةام  فىلةةة 

ختضا للنظام املةرن، ألةبح يسةتخدم يف   ال  كانت املعاهدة ختضا أو 
فقةةةد هةةةذا    ، الوقةةةت احلاضةةةر إللقةةةاء الضةةةوء علةةةى نيةةةة األطةةةراف. ولةةةذا 

املعيار جزءا  من أتثةأه يف حتديةد طةابا املعاهةدة بعةد أن ألةبح معيةارا   
 .  ( 2064) ب التابيق ، ول نه ظل لسوء احلظ غأ دقيق ولع مساعدا  

واقةةةرتح السةةةةأ وىلةةةةر  والةةةةدوك معةةةةايأ أ ةةةةرى  مسةةةةاعدة“  (6)
مي ةةةةن أن تسةةةةاعد يف القيةةةةام لملهمةةةةة التةةةةعبة بابيعتهةةةةا املتمثلةةةةة يف 
حتديد نية األطراف. وه ذا، فقد ذكر أيضا  يف تقريره الرابا مسألة 

__________ 
، .1Add-2و .177/4A/CN ، اجمللد الثان، الوثيقة1965 حوليةانظر  ( 2060)  
 . 7، الىلقرة 51 ص
 . (19من مشروع املادة  2)الىلقرة  50 املرجا نىلسه، ص ( 2061)  
،  1965حزيران/يونيةةةةةه    29،  813املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةة     ( 2062)  
متوز/يوليةةةةةةةه    2،  816اجللسةةةةةةةة  املرجةةةةةةةا نىلسةةةةةةةه،  ، و 53-36، الىلقةةةةةةةرات  260-258 ص 

 . 49-43، الىلقرات 284و   283 ، ص 1965
  (2063 ) (footnote Les réserves aux traités multilatéraux See Imbert, 

25 above), p. 115 . 
 ,Imbertانظةةر، علةةى وجةةه ا تةةوص، االنتقةةادات الةة  وجههةةا أمبةةأ    ( 2064)  

ibid., pp. 112–113  انظةةر أيضةةا  االقةةرتاح الةةذ  قدمتةةه الةةوالايت املتحةةدة يف مةةؤمتر .
ت والرام  إىل حذف اإلرارة إىل أ  معيةار آ ةر غةأ  األمم املتحدة لقانون املعاهدا 

 Official Records of the United Nationsمعيةار النيةة بسةبب هةذه التةعولت   

Conference on the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) 

(footnote 35 above), 21st meeting, 10 April 1968, p. 108, para. 9 . 
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تىلسأ أ باب التحةول  دون. و (2065)طبيعة املعاهدة وظروف إبرامها
من اقرتاحات الوالايت املتحدة ال  ظلت متمس ة إبدراو وللرغم 

، كةةان معيةةار موضةةوع وغةةرض (2066)طبيعةةة املعاهةةدة ضةةمن التعريةةف
املعاهدة املعنية هو املعيار  املساعد“ اآل ر الوحيد الذ  اعتمدته 

ات يف اللجنةةةة أوال    اعتمةةةده مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون املعاهةةةد
إىل  (2067)وضوع املعاهدة والغرض منهاوقت الحق. ويىلتقر معيار م

الدقة بش ل كبأ، رأنه يف ذلك رأن معيار العةدد، إىل درجةة أن 
ذهةةب الةةبعز إىل القةةول إن هةةذا املعيةةار، بةةدال  مةةن توضةةيح تىلسةةأ 

 .(2068)، يزيد هذا التىلسأ غموضا  وذاتية2الىلقرة 
  20مةن املةادة    2ق الىلقةرة  وع وة على ذلك، فإن نااق تابي  (7)

يتةةعب علةةى األقةةل حتديةةده،   وحةةده الةةذ  ي تنىلةةه الغمةةوض أو لةةيس  
ل ةةةةن ذلةةةةك يسةةةةر  أيضةةةةا  علةةةةى النظةةةةام القةةةةانون الواجةةةةب التابيةةةةق.  

، جيةةةةةةب قبةةةةةةول التحىلظةةةةةةات مةةةةةةن جانةةةةةةب مجيةةةةةةا  2فبموجةةةةةةب الىلقةةةةةةرة  
ا ةةةةتنتاو حقيقتةةةةني اثبتتةةةةني   مي ةةةةن يف ضةةةةوء ذلةةةةك إال  األطةةةةراف. وال 

رن املشةةار إليةةه  ختضةةا للنظةةام املةة  ه التحىلظةةات ال فقةةط، أوالوةةا أن هةةذ 
نىلسةةةةها حيةةةث حتتةةةر ناةةةةاق    4تؤكةةةده الىلقةةةرة   ، وهةةةو مةةةةا 4يف الىلقةةةرة  

تشةملها الىلقةرات السةابقة“. واثنيتهمةا   تابيقها يف  احلاالت ال  ال 
أن تلك التحىلظةات تةرهتن يف واقةا األمةر لإلمجةاع علةى قبوهلةا، فهة   

 اف“. األطر    مجيا تستلزم قبوهلا من جانب  

تقةةدم ردا  واضةةحا  بشةةأن  ال 20مةةن املةةادة  2بيةةد أن الىلقةةرة  (8)
 يتعةةةني عليهةةا للىلعةةةل قبةةول الةةةتحىلظ. واملؤكةةةد أن حتديةةد اجلهةةةة الةة 

أن هةةةةةذه اإلرةةةةةارة  نةةةةةز هةةةةةذه الىلقةةةةةرة يشةةةةةأ إىل  األطةةةةةراف“، إال
ليسةةةت كافيةةةة. فمةةةن املشةةة وك فيةةةه أن ي ةةةون رةةةرط قبةةةول الةةةتحىلظ 

املنظمةات  ط، أ  مجيةا الةدول أوحمتورا  يف مجيا  األطةراف“ فقة 
املعاهدة انفذة الدولية ال  وافقت على االلتزام لملعاهدة وألبحت 

__________ 
، .1Add-2و .177/4A/CN، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةة 1965 وليةةةةةةةةح ( 2065)  
 . 7، الىلقرة 51 ص
 127L./1C./39A/CONF.  Official Records of theانظر التعديل   ( 2066)  

United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 135 . 
)تنةةةةةةايف الةةةةةةتحىلظ مةةةةةةا موضةةةةةةوع  5-1-3انظةةةةةةر املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 2067)  

)حتديةةةةةةد موضةةةةةةوع  1-5-1-3 منهةةةةةةا( واملبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  والغةةةةةةرض  املعاهةةةةةةدة
ورأت حم مةة البلةدان األمري يةة حلقةوق اإلنسةان، يف  املعاهدة والغةرض منهةا(. 

 واجبةة غةأ 20من املةادة  2، أن  الىلقرة 1982أيلول/ بتمرب  24فتواها املؤر ة 
التابيق، وذلك أل ةباب منهةا أن موضةوع االتىلاقيةة والغةرض منهةا لةيس تبةادل 
حقةةةوق قائمةةةة علةةةى املعاملةةةة لملثةةةل بةةةني عةةةدد حمةةةدود مةةةن الةةةدول، وإمنةةةا محايةةةة 
حقةةوق اإلنسةةان ل ةةل البشةةر يف األمةةري تني، بتةةرف النظةةر عةةن جنسةةيتهم“  
The effect of reservations on the entry into force of the American 

Convention on Human Rights (arts. 74 and 75) (see footnote 2026 

above), para. 27. 
  (2068 ) See Tomuschat, “Admissibility and legal effects of 

reservations …” (footnote 1080 above), p. 479, and Imbert, Les 

réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above), pp. 114–115 . 

. 2 )ز( مةةةن املةةةادة1للنسةةةبة إليهةةةا، وفقةةةا  للتعريةةةف الةةةوارد يف الىلقةةةرة 
ويتعةةارض هةةذا األمةةر مةةا الىل ةةرة األ ا ةةية املتمثلةةة يف أن املعاهةةدة 

ق ب املهةةةةةةا بةةةةةةني مجيةةةةةةا األطةةةةةةر  اف، احلاليةةةةةةة منهةةةةةةا ينبغةةةةةة  أن تابةةةةةةَّ
ينةاقز ذلةك قةد يىلةرغ إىل حةد بعيةد مىلهةوم  واملستقبلية. والقول مبا

 لقبول لإلمجاع من معناه.ا

تةةربط  20مةةن املةةادة  5وعةة وة علةةى ذلةةك، رغةةم أن الىلقةةرة  (9)
، فإن تابيق القبول 2املىلهوم ضمنا  للىلقرة  مبدأ القبول الضمين أو

يظةةل  2 شةةار إليهةةا يف الىلقةةرةاملىلهةةوم ضةةمنا  يف  ةةياق املعاهةةدات امل
لةةة املتعاقةةدة جيةوز للدو  تعةين أنةةه ال 20مةن املةةادة  5 غامضةا . فةةالىلقرة

عنةةةدما تتةةةبح طرفةةةةا  يف  املنظمةةةة املتعاقةةةدة أن تقةةةدم اعرتاضةةةا  إال أو
منظمةةة مةةن املنظمةةات  فةةإن دولةةة مةةن الةةدول أو ،املعاهةةدة. ومةةن  

ف حةةائ   دون املوقّ عةةة علةةى معاهةةدة حمةةدودة األطةةراف مي ةةن أن تقةة 
تتةن اعرتاضةا  رمسيةا  عليةه،  اإلمجاع علةى قبةول الةتحىلظ حةى وإن ل

ال ةةةةتحالة افةةةةرتاض قبوهلةةةةا إايه قبةةةةل انقضةةةةاء املهلةةةةة الزمنيةةةةة  وذلةةةةك
احملةةددة لثةةين عشةةر رةةهرا . وه ةةذا، فةةإن تابيةةق االفةةرتاض الةةوارد يف 

قةةد حيةةدل أثةةرا  هةةو الع ةةس متامةةا  مةةن األثةةر  20مةةن املةةادة  5الىلقةةرة 
الع قةةات التعاهديةةة  وهةةو حتقيةةق اال ةةتقرار السةةريا يف ملنشةةود، أالا

. وهلةةةذا السةةةبب (2069)ملتحىلظةةةة للنسةةةبة للمعاهةةةدةمركةةةز الدولةةةة ا ويف
، مشأا  إىل إضىلاء املرونة 1962اعترب املقرر ا اص يف عام   ،حتديدا  

يتعلةق للةدول الة   على املهلة الزمنية احملددة لثين عشر رةهرا  فيمةا
 بح بعد أطرافا  يف املعاهدة، أنتت ل

املعاهةةةدات احملةةةدودة  ت ييةةةف القاعةةةدة علةةةى هةةةذا النحةةةو لةةةيس مم نةةةا  يف حالةةةة
األطةراف ألن التةأ ر يف اختةةاذ قةرار يف هةذه احلالةةة مةن رةأنه إبقةةاء مركةز الدولةةة 

 .(2070)املتحىلظة معلقا  إزاء مجيا الدول املشاركة يف املعاهدة

ق هةةةةةةذه مثةةةةةةأة للدهشةةةةةةة، وأوجةةةةةةه القتةةةةةةور وعةةةةةةدم االتسةةةةةةا (10)
الةةذ  اقرتحةةه والةةدوك يف عةةام  18 يف ضةةوء مشةةروع املةةادة  تولةةا  

وميز فيه بوضوح بني القبةول الضةمين والقبةول املىلهةوم ضةمنا   1962
يف حالةةةةةة املعاهةةةةةدات  احملةةةةةدودة األطةةةةةراف“، مةةةةةن جهةةةةةة، وحالةةةةةة 

. بيةةد أن هةةذه (2071)املعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف، مةةن جهةةة أ ةةرى
القةةةةةةانون   حةةةةةةددت علةةةةةةى أكمةةةةةةل وجةةةةةةه النظةةةةةةاماإليضةةةةةةاحات الةةةةةة 
 20مةن املةادة  2املعاهدات املشةار إليهةا يف الىلقةرة  للتحىلظات على

قةةةد جةةةرى التخلةةة  عنهةةةا جلعةةةل األح ةةةام املتتةةةلة للتحىلظةةةات أقةةةل 
 تعقدا  وأكثر إجيازا .
__________ 

  (2069 ) : 20Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), pp. 502–503, paras. 41–42. 
، اجمللةةةد الثةةةان، 1962 حوليةةةةالتقريةةةر األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات،  ( 2070)  

 .(16)، الىلقرة 67 ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 
 .62و 61 صاملرجا نىلسه،  ( 2071)  
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وللتغلةةةةةب علةةةةةى أوجةةةةةه عةةةةةدم اليقةةةةةني هةةةةةذه، يوضةةةةةح املبةةةةةدأ  (11)
ت ا النةةةةةوع مةةةةةن املعاهةةةةةدايتعلةةةةةق هبةةةةةذ أنةةةةةه فيمةةةةةا 2-1-4التةةةةةوجيه  

لتةةةه مجيةةةا الةةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةةات إذا  قب يُنشةةةأ الةةةتحىلظ إال ال
املتعاقةةةةدة األ ةةةةرى“، حيةةةةث تشةةةةأ هةةةةذه العبةةةةارة إىل مجيةةةةا الةةةةدول 

الةة  تقةةوم  واملنظمةةات الدوليةةة الةة  لةةدقت فعةة   علةةى املعاهةةدة أو
 بذلك   ل االثين عشر رهرا  التالية لتوغ التحىلظ.

 ة املعقةةدة نسةةبيا  الةة  ا ةةتخدمتها اللجنةةة يفالتةةياغ وترجةةا (12)
إىل حرلةةةةها علةةةةى التقيةةةةد قةةةةدر اإلم ةةةةان  2-1-4املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
، مةةةا إيةةةةراد مجيةةةا الشةةةروط ال زمةةةةة 20مةةةةن املةةةادة  2بتةةةيغة الىلقةةةرة 

إلنشاء التحىلظات على املعاهدات املذكورة،  أا  على منوال املبدأ 
 يف هذا الشأن. 1-4التوجيه  

 معاهةدة  بواملعياران املستخدمان إلثبةات أن األمةر يتعلةق  (13)
يلةةةةزم تابيقهةةةةا لل امةةةةل“ )العةةةةدد احملةةةةدود للةةةةدول الةةةة  رةةةةاركت يف 
التىلاوض، وموضةوع املعاهةدة والغةرض منهةا( وةا معيةاران إررةاداين 

 جامعني. وليسا للضرورة تراكميني أو

 إنشاء التحفع  لى  ك  سي   ملنظاة ةولية 4-1-3
ا تكةةةةةون املعاهةةةةةدة  ةةةةةكاا  سي ةةةةةياا ملنظاةةةةةة ةوليةةةةةة، دم نةةةةة  

الةةةةةةتحفع  لةةةةةةى هةةةةةةذه املعاهةةةةةةدة إزاء الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة  يفنشةةةةةةأ
واملنظاةةةةةات املتعاقةةةةةدة األخةةةةةرى إ ا تةةةةةان جةةةةةائزاا و ةةةةةيغ وفقةةةةةاا 
ملقتضةةةيات الشةةةك  واإلجةةةراءات، وإ ا   قبولةةةه وفقةةةاا للابةةةاةئ 

 .11-8-2إىل  8-8-2التوجيهية مر 
 التعليق 

مةةةةن النظةةةةام  املةةةةرن“  -واأل ةةةةأ  -اء الثالةةةةث ثن ةةةةتإن اال (1)
من اتىلاقي  فيينا منتوص عليه يف  20من املادة  4الوارد يف الىلقرة 

مةةةن تلةةةك املةةةادة، وهةةةو يتعلةةةق للواثئةةةق املنشةةةئة ملنظمةةةات  3الىلقةةةرة 
 دولية. ومبوجب هذه الىلقرة 

ة هةةدتةةنز املعا ل حينمةةا تشةة ل املعاهةةدة وثيقةةة منشةةئة ملنظمةةة دوليةةة، ومةةا 
علةةةةى ح ةةةةم اةةةةالف، فةةةةإن الةةةةتحىلظ يسةةةةتلزم أن يقبةةةةل بةةةةه اجلهةةةةاز املخةةةةتز يف 

 املنظمة. تلك

ويتبةةةني مبجةةةرد قةةةراءة هةةةذا احل ةةةم أن إنشةةةاء الةةةتحىلظ علةةةةى  (2)
التةةةك التأ يسةةة  ملنظمةةةة دوليةةةة يسةةةتلزم قبةةةول اجلهةةةاز املخةةةتز يف 

 11-8-2إىل  8-8-2املنظمةةةةةة. وتتنةةةةةاول املبةةةةةادئ التوجيهيةةةةةة مةةةةةن 
يقةةةةات عليهةةةةا معةةةةين هةةةةذا قبةةةةول، وتوضةةةةح التعلطرائةةةةق لةةةةوغ هةةةةذا ال

 احل م وتتف أعماله التحضأية.

وال يبدو من الضرور  التذكأ جمددا  لأل باب ال  دفعت  (3)
مةةةةةن  20مةةةةةن املةةةةةادة  3اللجنةةةةةة واملةةةةةؤمتر إىل اعتمةةةةةاد أح ةةةةةام الىلقةةةةةرة 
 وافيةةةا  يعةةةرب تعبةةأا   8-8-2اتىلةةاقي  فيينةةةا. ورغةةم أن املبةةةدأ التةةوجيه  

تز يف املنظمةةة للةةتحىلظ، فقةةد رأت قبةةول اجلهةةاز املخةة  عةةن ضةةرورة

اللجنةةةةةة أن مةةةةةن املىليةةةةةد التةةةةةذكأ، يف اجلةةةةةزء املختةةةةةز لتنةةةةةاول آاثر 
التحىلظةةات، هبةةذا الشةةرط احملةةدد. فةةالواقا أن قبةةول اجلهةةاز املخةةتز 

غةةةه عنةةةه إلنشةةةاء الةةةتحىلظ علةةةى التةةةك التأ يسةةة   يعةةةد رةةةرطا  ال
دل ملنظمةةةةةة دوليةةةةةة. وال  هبةةةةةذا القبةةةةةول ة إالالةةةةةتحىلظ آاثره كافةةةةة  حيةةةةةُ

اجلمةةةةاع . ومةةةةن املؤكةةةةد أن القبةةةةول الىلةةةةرد  للةةةةتحىلظ مةةةةن جانةةةةب 
أنةةةه قبةةةول  األعضةةةاء اآل ةةةرين يف املنظمةةةة لةةةيس لألمةةةر احملظةةةور، إال

 .(2072)أثر له على إنشاء التحىلظ ال
 آاثو التحفع املفنشأ 4-2

 التعليق 
يف الىلةةةرع  ترتتةةةب علةةةى الةةةتحىلظ  املنشةةةأ“ لملعةةةه املقتةةةود (1)
ال  يهدف إليها لاحب التحىلظ، وه ، حسبما  آلاثرا كل  4-1

تعةةةديل  األثةةةر القةةةانون  ، ا ةةةتبعاد أو1-1ورد يف املبةةةدأ التةةةوجيه  
يتعلةق بةبعز  للمعاهدة ك ةل فيمةا ألح ام معينة من املعاهدة، أو

احملةةةددة“. وبةةةذلك يتحقةةةق موضةةةوع الةةةتحىلظ علةةةى النحةةةو  اجلوانةةب
   يهدف إليه“ لاحب التحىلظ. الذ  ينشده أو

ا تبعاد األثر  وال يقتتر أثر إنشاء التحىلظ على تعديل أو (2)
أكثةةر مةةن أح ةةام املعاهةةدة، بةةل إنةةه أيضةةا   م واحةةد أوالقةةانون حل ةة 

منظمةةةة متعاقةةةدة يف  جيعةةةل مةةةن لةةةاحب الةةةتحىلظ دولةةةة متعاقةةةدة أو
املعاهةةةةةدة. فبعةةةةةد إنشةةةةةاء الةةةةةتحىلظ، تنشةةةةةأ الع قةةةةةة التعاهديةةةةةة بةةةةةني 

املنظمةةات املتعاقةةدة الةة   اقةةدة أولةةاحب الةةتحىلظ وبةةني الةةدول املتع
آاثر على وضا الدولةة أُنشئ التحىلظ جتاهها، وت ون هلذه الع قة 

(، وعلى بدء 1-2-4املنظمة املتعاقدة )املبدأ التوجيه    املتعاقدة أو
(، وعلةةةةى وجةةةةود ع قةةةةةة 2-2-4نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة )املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

لتحىلظ إزاءها تعاهدية بني لاحب التحىلظ واألطراف ال  أنشئ ا
 (، وعلةةى الع قةات التعاهديةةة الناجتةةة عةةن3-2-4)املبةدأ التةةوجيه  

 (. 5-2-4و 4-2-4ذلك )املبدآن التوجيهيان 
 وضع  احب التحفع املفنشأ 4-2-1

 ذجةةةةةةةةةرة إنشةةةةةةةةةاء الةةةةةةةةةتحفع وفقةةةةةةةةةاا للابةةةةةةةةةاةئ التوجيهيةةةةةةةةةة 
، يصةةبع  ةةاحب الةةتحفع ةولةةة متعاقةةدة 3-1-4إىل  1-4مةةر 
 ملعاهدة.منظاة متعاقدة يف ا او

 التعليق 
يرتتةةب علةةةى إنشةةاء الةةةتحىلظ، للنسةةبة لتةةةاحبه، عةةدد مةةةن  (1)

اآلاثر املتعلقةةةة بوجةةةود الع قةةةات التعاهديةةةة ذاتةةةه وبوضةةةا لةةةةاحب 
الةةتحىلظ إزاء  ةةائر الةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة. بةةل وقةةةد 

__________ 
)رد فعةل العضةو يف منظمةة دوليةة بشةأن    12-8-2انظر املبدأ التوجيه    ( 2072)  

الةةةدول    10-8-2   التحىلظةةةات علةةةى التةةةك التأ يسةةة (   ال مينةةةا املبةةةدأ التةةةوجيه 
املنظمةةةةات الدوليةةةةة األعضةةةةاء يف منظمةةةةة دوليةةةةة مةةةةن اختةةةةاذ موقةةةةف بشةةةةأن جةةةةواز   أو 
م ءمةةةة حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات علةةةى التةةةك التأ يسةةة  للمنظمةةةة. وي ةةةون هةةةذا   أو 

 .ألثر من الناحية القانونية“ الرأ  يف حد ذاته عدمي ا 
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ينةةةةةةةتج عنةةةةةةةه أيضةةةةةةةا  بةةةةةةةدء نىلةةةةةةةاذ املعاهةةةةةةةدة للنسةةةةةةةبة جلميةةةةةةةا الةةةةةةةدول 
ذه اآلاثر مباررة عن الىلقرة ية املتعاقدة. وتنشأ هاملنظمات الدول أو
مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا  يتعلةةةةق أول هةةةةذين  20)أ( و)و( مةةةةن املةةةةادة 4

احل مةةني إبنشةةاء الع قةةات التعاهديةةة بةةني لةةاحب الةةتحىلظ وبةةني 
املنظمة املتعاقدة الة  تقبلةه )أ  الدولةة املتعاقةدة  الدولة املتعاقدة أو

يف حةةةةةني أن أنشةةةةئ الةةةةةتحىلظ جتاههةةةةةا(، املنظمةةةةة املتعاقةةةةةدة الةةةةة   أو
إذا كانةةت موافقةةة الدولةةة املتحىلظةةة  احل ةةم الثةةان يتنةةاول مسةةألة مةةا

إذا   املنظمة الدولية املتحىلظة انفذة املىلعول أو، بعبارة أ رى، ما أو
منظمةة متعاقةدة يف  كان لاحب الةتحىلظ يتةبح دولةة متعاقةدة أو

  1986ينا لعام يل  نز احل مني يف اتىلاقية في املعاهدة. وفيما
تنز املعاهدة  ل تشملها الىلقرات السابقة، وما يف احلاالت ال  ال -4 

 على ح م االف، فإن 

جيعل من الدولة  املنظمة املتعاقدة حتىلظا  ما قبول الدولة املتعاقدة أو )أ( 
املنظمةةةة  املنظمةةةة الدوليةةةة املتحىلظةةةة طرفةةةا  يف املعاهةةةدة للنسةةةبة إىل الدولةةةة أو أو

مةةى ألةةبحت انفةةذة املىلعةةول  عاهةةدة انفةةذة املىلعةةول أوقبلتةةه، إذا كانةةت املالةة  
 املنظمة ال  قبلت التحىلظ؛ املنظمة املتحىلظة والدولة أو للنسبة للدولة أو

 ه...  )ب( 

املنظمةةةة الدوليةةةة لالرتبةةةاط  أ  تتةةةرف يعةةةرب عةةةن رضةةةا الدولةةةة أو )و( 
دولةة  جرد أن تقبةل الةتحىلظيتبح انفذ املىلعول مب لملعاهدة ويتضمن حتىلظا  ما

 منظمة متعاقدة واحدة على األقل. متعاقدة واحدة أو

 الةةةةةذ ) 17ويتضةةةةمن تعليةةةةةق اللجنةةةةةة علةةةةةى مشةةةةةروع املةةةةةادة  (2)
 ( تىلسأا  واضحا  ملوضوع هذه األح ام  20ألبح املادة 

تشةةةمل القواعةةةد الةةةث ل األ ا ةةةية الةةة  يقةةةوم عليهةةةا النظةةةام  املةةةرن“    4الىلقةةةرة   
يتعلةةةق للتحىلظةةةات علةةةى مجيةةةا   املتعاقةةةدة فيمةةةا أن حت ةةةم وضةةةا الةةةدول    والةةة  ينبغةةة  

املعاهدات املتعددة األطراف غةأ املشةمولة للىلقةرات السةابقة. وتةنز الىلقةرة الىلرعيةة  
جيعةةل مةةن الدولةةة املتحىلظةةة طرفةةا    )أ( علةةى أن قبةةول دولةةة متعاقةةدة أ ةةرى لةةتحىلظ مةةا 

مةى بةةدأ   نىلاذهةا أو دأ  ملعاهةدة قةد بة ، إذا كانةت ا للنسةبة إىل تلةك الدولةة يف املعاهةدة  
 .  (  2073ه) نىلاذها ه...  

وتةةنز الىلقةةرة الىلرعيةةة )و( علةةى أن أ  تتةةرف يعةةرب عةةن موافقةةة الدولةةة علةةى   
االلتزام ويتضمن حتىلظا  من التحىلظات يتبح انفذ املىلعةول مبجةرد أن تقبةل الةتحىلظ  

ألنةةه حيةةدد  دولةةة واحةةدة علةةى األقةةل مةةن الةةدول املتعاقةةدة األ ةةرى. وهةةذا احل ةةم مهةةم  
ألةةةبحت أبيةةةة   قبلتهةةا أو  تُعتةةةرب الدولةةة املتحىلظةةةة قةةد لةةةدقت علةةى املعاهةةةدة أو مةةى  

 . ( 2074) طريقة أ رى ملتزمة هبا 
__________ 

ض علةةةةى تتعلةةةةق الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )ب( يف املقةةةةام األول آباثر االعةةةةرتا ( 2073)  
مةةةةن دليةةةةل  3-4حتىلةةةةظ لةةةةحيح. وخبتةةةةوص هةةةةذه النقاةةةةة، انظةةةةر أدانه الىلةةةةرع 

)أثةةر االعةةرتاض يف بةةدء نىلةةاذ  1-3-4 ةةيما املبةةدآن التوجيهيةةان  املمار ةةة، وال
)عدم بدء نىلةاذ  5-3-4املعاهدة بني لاحب االعرتاض ولاحب التحىلظ( و

 املعاهدة بني لاحب التحىلظ ولاحب االعرتاض ذ  األثر األقتى(.
، 207 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةة ( 2074)  

 .17( من التعليق على املادة 21الىلقرة )

)الةة     1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    20)أ( مةةن املةةادة  4والىلقةةرة   ( 3) 
تقةةدم حةة   ملسةةألة حتديةةد   ( ال 3-2-4يةةرد جوهرهةةا يف املبةةدأ التةةوجيه   

ب الةةةةتحىلظ قةةةةد انضةةةةم إىل  اعتبةةةةار أن لةةةةاح التةةةةاريخ الةةةةذ  مي ةةةةن فيةةةةه  
املنظمةةةات الدوليةةةة املتعاقةةةدة. وقةةةد أدرجةةةت   جمموعةةة الةةةدول املتعاقةةةدة أو 

)و( يف االتىلاقيةة بقتةد  ةد هةذه الىلجةوة. وقةد أوضةح  4اللجنة الىلقرة  
 السأ وىلر  والدوك هذه املسألة أيضا  يف تقريره الرابا كالتايل  

علةةةق للشةةةروط املالوبةةةة  ألن األمةةةر يت   إن املسةةةألة ليسةةةت جمةةةرد مسةةةألة لةةةياغة،  
العتبةةةار الدولةةةة املتحىلظةةةة  طرفةةةا “ يف معاهةةةدة متعةةةددة األطةةةراف يف إطةةةار النظةةةام  

الواقةا، حتةث احل ومةة األ ةرتالية، وكةذلك احل ومةة الدامنركيةة، اللجنةة    املرن“. ويف 
علةةةى اختةةةاذ موقةةةف لةةةريح مةةةن هةةةذه املسةةةألة، للنظةةةر إىل أهنةةةا قةةةد تةةةؤثر علةةةى حتديةةةد  

مي ةن أن تثةأه مةن لةعولت للنسةبة للوديةا. ويعتقةد   املعاهةدة، وملةا ريةخ بةدء نىلةاذ  ت 
املقةةرر ا ةةاص أن الوضةةا يف إطةةار النظةةام  املةةرن“ هةةو أن الدولةةة املتحىلظةةة جيةةب أن  
تُعتةةةرب  طرفةةةا “ يف املعاهةةةدة إذا قامةةةت، ومةةةى قامةةةت، دولةةةة أ ةةةرى أثبتةةةت موافقتهةةةا  

مةةةن    3ضةةةمنيا  وفقةةةا  للىلقةةةرة   ا  أو ظ قبةةةوال  لةةةرحي علةةةى االلتةةةزام لملعاهةةةدة بقبةةةول الةةةتحىل 
 . ( 2075) اجلديدة الواردة أدانه(   20من املادة   4احلالية )الىلقرة    19املادة 

إذا كانةةت اجلهةةةة   ومةةا مي ةةةن حتديةةده علةةةى وجةةه اليقةةةني هةةو مةةةا  ( 4) 
منظمةةةة متعاقةةةدة ومةةةى يةةةتم   لةةةاحبة الةةةتحىلظ تتةةةبح دولةةةة متعاقةةةدة أو 

عاهةةةةدة،  ةةةةواء   ن تةةةةرتبط لمل إذا كانةةةةت قةةةةد  رضةةةةيت أب  ذلةةةةك، أ  مةةةةا  )و( مةةن املةةادة  1تةةد ل“ )الىلقةةرة   ل  د لةةت املعاهةةدة حيةةز هالنىلةةاذ  أو 
الة     20)و( مةن املةادة  4(. وهذه املسألة هة  حتديةدا  موضةوع الىلقةرة  2

ت تىلةةة  بةةةذكر أن أ   تتةةةرف يعةةةرب عةةةن رضةةةا هلةةةاحب الةةةتحىلظ   
مبجةرد أن  *  يتةبح انفةذ املىلعةول  لالرتباط لملعاهدة ويتضمن حتىلظا  مةا 

 ل التحىلظ دولة واحدة على األقل من الدول املتعاقدة األ رى“. تقب 

)و(  4 ورغةةم أن القاعةةدة العامةةة تبةةدو حمةةددة بوضةةوح يف الىلقةةرة  ( 5) 
أ  أن لاحب التحىلظ يتبح دولةة    -من اتىلاقي  فيينا    20من املادة  
التةحيح دولةة متعاقةدة   أن تقبةل حتىلظةه  منظمةة متعاقةدة مةا  متعاقدة أو 

فةةإن تابيقهةةا العملةة     -علةةى األقةةل   منظمةةة متعاقةةدة واحةةدة  ة أو واحةةد 
يزال يىلتقر إىل االتساق والتجانس. فاجلهات الرئيسية املعنية بتابيةق   ال 

جلهةات الوديعةة، تابقهةا يف معظةم احلةاالت بتةةورة  هةذه القاعةدة، أ  ا 
 تقريبية إىل حد كبأ. 

حةدة، بتةةىلته  وعلةى  ةبيل املثةةال، يقبةل األمةةني العةام لألمةةم املت  ( 6) 
عةةةةةن املوافقةةةةةة علةةةةةى االلتةةةةةزام مبعاهةةةةةدة مةةةةةن املعاهةةةةةدات وي ةةةةةون مقةةةةةروان   يةةةود ع أ  لةةةك يُعةةةر ب فيةةةه    وديعةةةا  للمعاهةةةدات املتعةةةددة األطةةةراف، أن 

قوم، ما امتناعةه عةن اختةاذ أ  موقةف بشةأن مسةألة لةحة  بتحىلظ، وي 
آاثره،  لإلرةةةةةارة إىل التةةةةةاريخ الةةةةةذ  ينبغةةةةة  يف األحةةةةةوال   الةةةةةتحىلظ أو 

ة أن يبةةةدأ فيةةةه نىلةةةاذ التةةةك وفقةةةا  ألح ةةةام املعاهةةةدة، تركةةةا  ل ةةةل  العاديةةة 
ظةةات  يةةراه منا ةةبا  مةةن اآلاثر القانونيةةة للتحىل  طةةرف أمةةر ا ةةتخ ص مةةا 

ينتظةةةر األمةةةني العةةةام احلتةةةول علةةةى   أ ةةةرى، ال . وبعبةةةارة  ( 2076) املعنيةةةة“ 
__________ 

، .1Add-2و .177/4A/CN، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةة 1965 حوليةةةةةةةة ( 2075)  
 .11، الىلقرة 53و 52 ص
  (2076 ) (see General … -Summary of Practice of the Secretary

footnote 75 above), para. 187. 
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موافقةةة  واحةةدة  علةةى األقةةل ليقبةةل اإليةةداع النهةةائ  لتةةك مةةن لةة وك  
م مقةةرون بةةتحىلظ، بةةل يتعامةةل مةةا هةةذه التةة وك  االنضةةما  التتةةديق أو 

 انضمام غأ مقرون بتحىلظ   يتعامل ما أ  لك تتديق أو  كما 
يف هةةةةذا األمةةةةر، فإنةةةةه    ونظةةةةرا  ألنةةةةه مةةةةن غةةةةأ املىلةةةةرتض أن يىلتةةةةل األمةةةةني العةةةةام  
يسةةةةةعه البةةةةةت يف اآلاثر احملتملةةةةةة للتةةةةةك الةةةةةذ  يتضةةةةةمن حتىلظةةةةةات مقرونةةةةةة بةةةةةه،   ال 
عاهةدة تةد ل حيةز النىلةاذ بةني الدولةة املتحىلظةة وأ   إذا كانةت امل   يما حتديد ما  وال 

دولةةةةةة أ ةةةةةرى، ولألحةةةةةرى بةةةةةني الدولةةةةةة املتحىلظةةةةةة والدولةةةةةة املعرتضةةةةةة إن كانةةةةةت مثةةةةةة  
ت األح ةام ا تاميةة للمعاهةةدة تةنز علةى أن املعاهةةدة  عرتاضةات. وعليةه، فةإذا كانةة ا 

ول  القبةةة  املوافقةةةة أو  يبةةةدأ نىلاذهةةةا مبجةةةرد إيةةةداع عةةةدد معةةةني مةةةن لةةة وك التتةةةديق أو 
االنضةةةمام، فةةةإن األمةةةني العةةةام بتةةةىلته وديعةةةا ، ومةةةا مراعةةةاة االعتبةةةارات الةةةواردة يف   أو 

لبةةةةدء نىلةةةةاذ  عمليةةةةة عةةةةد التةةةة وك ال زمةةةةة  الىلقةةةةرة التاليةةةةة،  ةةةةيأ ذ يف احلسةةةةبان يف  
غةةةأ مقرونةةةة   املعاهةةةدة مجيةةةا التةةة وك الةةة  قُبةةةل إيةةةداعها،  ةةةواء كانةةةت مقرونةةةة أو 

 . ( 2077) عرتاضات من عدمه بتحىلظات و واء قوبلت تلك التحىلظات ل 

ا ةةةةتنادا  إىل مضةةةةمون  (2078)وتعةةةةرض هةةةةذا املوقةةةةف ل نتقةةةةاد (7)
مةن اتىلةاقي  فيينةا )مقةروءة لالقةرتان مةا  20)و( من املةادة 4الىلقرة 
 (. وبرر األمني العام هذا املوقف أبنه 20من املادة  5الىلقرة 

ول ل يسةةةبق أبةةةدا  أن اعرتضةةةةت دولةةةة علةةةةى بةةةدء نىلةةةاذ معاهةةةةدة تشةةةارك فيهةةةةا د
تةه دولةة حُيتسب لك قدم ألدرت حتىلظات. وأ أا ، مي ن القول إنه ل   ال

لةةةزم لةةةذلك أن تعةةةرتض مجيةةةا الةةةدول املتعاقةةةدة مةةةن الةةةدول، فمةةةن املتتةةةور أنةةةه ي
األ ةرى، دون ا ةتثناء، علةى مشةاركة الدولةة املتحىلظةة، ولةيس ذلةك فحسةب، 

نيتهةا أن مينةا بل أن تعرّب أيضا  تلك الةدول املعرتضةة مجيعهةا بشة ل قةاطا عةن 
 .(2079)اعرتاضها بدء نىلاذ املعاهدة بينها وبني الدولة هاملتحىلظة 

وإلعاةةةاء مثةةةال حةةةديث، انضةةةمت لكسةةةتان إىل االتىلاقيةةةة  (8)
حزيران/يونيةه  17الدولية لقما متويل اإلرهاب مبوجب إرعار مؤر  

 14و 11. وكةةةان هةةةذا التةةةك مقةةةروان  بتحىلظةةةات علةةةى املةةةواد 2009
. ورغم هذه التحىلظات، اعتةرب األمةني العةام (2080)من االتىلاقية 24و

 أن  2009نيه حزيران/يو  19يف إرعار الوديا املؤر  
وفقةةةا   2009متوز/يوليةةةه  17االتىلاقيةةة  ةةةيبدأ نىلاذهةةا للنسةةةبة لباكسةةتان يف  

 يل    من االتىلاقية ال  تنز على ما 26من املادة  2ألح ام الىلقرة 

__________ 
  (2077 ) 184, para. Ibid. . 
  (2078 ) See Imbert, “À l’occasion de l’entrée en vigueur de la 

Convention de Vienne …” (footnote 601 above), pp. 524–541; Gaja, 

“Unruly treaty reservations” (footnote 28 above), pp. 323–324; 

Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados … (footnote 150 above), 

pp. 245–250; or Müller, “1969 Vienna Convention. Article 20: 

Acceptance of and objection to reservations”, in Corten and Klein 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … (footnote 30 

above), pp. 503–504, para. 43. 
  (2079 ) General … -Summary of Practice of the Secretary

(footnote 75 above), para. 186 . 
  (2080 ) (footnote 37 above), chap. Multilateral Treaties … 

XVIII.11. 

توافةةةق  تقبلهةةةا أو التىلاقيةةةة أو للنسةةةبة إىل كةةةل دولةةةة تتةةةدق علةةةى ا  
املوافقةةةةة  قبةةةةول أوال تنضةةةةم إليهةةةا بعةةةةد إيةةةداع وثيقةةةةة التتةةةديق أو أو عليهةةةا
االنضمام الثانية والعشةرين، يبةدأ  ةراين االتىلاقيةة يف اليةوم الث ثةني مةن  أو

موافقتهةةةةةةةةا  قبوهلةةةةةةةةا أو تريةةةةةةةةخ إيةةةةةةةةداع تلةةةةةةةةك الدولةةةةةةةةة وثيقةةةةةةةةة تتةةةةةةةةديقها أو
 .(2081)انضمامها“ أو

تان لة ا  انفةذ املىلعةول يف احلةال الوديا لةك لكسة ومن  ، اعترب 
مةةةةن  20)و( مةةةةن املةةةةادة 4 بتةةةةرف النظةةةةر عمةةةةا تةةةةنز عليةةةةه الىلقةةةةرة

. وألةةبحت لكسةةتان للنسةةبة للوديةةا مةةن 1969اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 
الدول املتعاقدة، بل من األطراف، يف االتىلاقية الدوليةة لقمةا متويةل 

ا قد انلت قبول واحد إذا كانت حتىلظاهت اإلرهاب بغز النظر عما
 .(2082)على األقل من األطراف املتعاقدة األ رى

املمار ة املتبعة فيما يبدو منذ  ةنوات عديةدة، وهة  وهذه  (9)
، اتبعتهةةا أيضةةا  1969 ممار ةةة  ةةابقة علةةى اعتمةةاد اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام

دول وديعةةةةة أ ةةةةرى. وه ةةةةذا، فةةةةإن جهةةةةات وديعةةةةةة  مؤ سةةةةات أو
يف عام وميني ية وجملس أورول، قد ردت اتلىلة، مثل اجلمهورية الد

املمار ةةةةةة الةةةةة  تتبعهةةةةةا علةةةةةى ا ةةةةةتبيان األمةةةةةني العةةةةةام بشةةةةةأن  1965
، أبن الدولة املتحىلظة (2083)يتعلق للتحىلظات اجلهات الوديعة فيما

 تةةةةةد ل يف احلةةةةةال يف حسةةةةةاب عةةةةةدد البلةةةةةدان الةةةةة زم لبةةةةةدء نىلةةةةةاذ 
ا علةةى وبعبةةارة أ ةةرى، حاملةةا تعةةرب عةةن موافقتهةة  - (2084)االتىلاقيةةة“

ة بتحىلظ. وأفادت جهات وديعة االلتزام حى لو قرنت تلك املوافق
مثةةل الةوالايت املتحةةدة األمري يةةة ومنظمةة الةةدول األمري يةةة  أ ةرى،

، لتباعها ممار ة اتلىلة إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةو 

__________ 
؛ متةةةةاح علةةةةى  .TREATIES2009.371C.N.-1إرةةةةعار الوديةةةةا رقةةةةم  ( 2081)  

http://treaties.un.org (Depositary notifications). 
انظةةةةةر أيضةةةةةا ، علةةةةةى  ةةةةةبيل املثةةةةةال، حتىلةةةةةظ السةةةةةلىلادور الةةةةةذ  اقةةةةةرتن   ( 2082)  
، علةةةةةى اتىلاقيةةةةةة ا ةةةةةت هول بشةةةةةأن امللةةةةةواثت  2008أاير/مةةةةةايو    27تتةةةةةديقها، يف  ب 

  11العضةةةةةوية الثابتةةةةةة. فقةةةةةد أكةةةةةد إرةةةةةعار الوديةةةةةا التةةةةةادر عةةةةةن األمةةةةةني العةةةةةام يف  
أن السةةةلىلادور  ةةةُتعترب دولةةةة طرفةةةا   يف اليةةةوم التسةةةعني التةةةايل    2008حزيران/يونيةةةه  

املنظمةةةةةة اإلقليميةةةةةة للت امةةةةةل االقتتةةةةةاد  لتةةةةةك   لتةةةةةاريخ إيةةةةةداع هةةةةةذه الدولةةةةةة أو 
مةةن هةةذه االتىلاقيةةة    26انضةةمامها“ وفقةةا  للمةةادة   قبوهلةةا أو  أو   إقرارهةةا  تتةةديقها أو 

 (C.N.436.2008.TREATIES-5  )  ibid. هوريةةةةة إيةةةةران  ؛ وانظةةةةر كةةةةذلك إعةةةة ن مج
اإل ةةةةة مية املتةةةةةاحب لتةةةةةك انضةةةةةمامها إىل اتىلاقيةةةةةة حقةةةةةوق األرةةةةةخاص ذو   

  ؛ .ibid(   C.N.792.2009.TREATIES-37اإلعاقةةةةة وإرةةةةعار الوديةةةةا املتتةةةةل بةةةةه ) 
وحتىلظةةات لكسةةةتان علةةى اتىلاقيةةةة مناهضةةةة التعةةذيب وغةةةأه مةةن ضةةةروب املعاملةةةة  

أُرفقةةت بتةةك انضةةمامها )أودع  املهينةةة الةة    ال إنسةةانية أو  العقوبةةة القا ةةية أو  أو 
(   C.N.406.2010.TREATIES-1؛ إرةةةةةةةةةعار الوديةةةةةةةةةا  2010حزيران/يونيةةةةةةةةه    23يف  

ibid.  الةةدويل للتنميةةة الزراعيةةةة  ؛ وحتىلةةظ أوزب سةةتان علةةى اتىلاقيةةة إنشةةاء التةةندوق
)إرةةةةةةةةةعار الوديةةةةةةةةةا    2011رةةةةةةةةةباط/فرباير   19املرفةةةةةةةةةق بتةةةةةةةةةك االنضةةةةةةةةةمام املةةةةةةةةةؤر   

C.N.78.2011.TREATIES-1   )ibid.. 
ممار ة الودعاء فيمةا يتعلةق للتحىلظةات  تقريةر لألمةني العةام مقةدم  ( 2083)  

، ، اجمللةةةةد الثةةةةان1965 حوليةةةةة ،(14-لء )د 1452وفقةةةةا  لقةةةةرار اجلمعيةةةةة العامةةةةة 
 .98 ، صA/5687الوثيقة 

 املرجا نىلسه. ( 2084)  

http://treaties.un.org/
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تعتةرب الةدول املتحىلظةة مةن الةدول  حد ما، فه  من حيةث املبةدأ ال
 .(2085)دةاملتعاق
وتةةةرى اللجنةةةة، دون أن تقتةةةد اختةةةاذ موقةةةف بشةةةأن مةةةدى  (10)

)و( 4، أنةه للةرغم مةن أن تابيةق الىلقةرة (2086)مار ةة ة مة هةذه امل
يقةةال عنةةه إنةةه غةةأ متسةةق،  مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا أقةةل مةةا 20مةةن املةةادة 

تىلقد حجيتها. فه   فإن القاعدة املنتوص عليها يف هذا احل م ل
النظةام الةذ  حي ةم التحىلظةات، علةى  تش ل بدون رك جزءا  من

، والةةةذ  التزمةةةت 1986و 1969أقرتةةةه اتىلاقيتةةةا فيينةةةا لعةةةام   حنةةةو مةةةا
يةةرد  . ووفقةةا  ملةا(2087)يناقضةه اللجنةة مببةدأ ا ةةت ماله وعةدم وضةةا مةا

يتبح لاحب  من اتىلاقي  فيينا، ال 20)و( من املادة 4 يف الىلقرة
إعةةراب واحةةةدة بعةةد  منظمةةة متعاقةةدة إال الةةتحىلظ دولةةة متعاقةةدة أو

دة املنظمةةةةات املتعاقةةةة  علةةةةى األقةةةةل مةةةةن الةةةةدول املتعاقةةةةدة األ ةةةةرى أو
حيةةدل  ال األ ةةرى عةةن قبوهلةةا للةةتحىلظ، إمةةا قبةةوال  لةةرحيا ، وهةةو مةةا

قبةةةوال  ضةةةمنيا  يتحقةةةق بعةةةد انقضةةةاء املهلةةةة الزمنيةةةة  فيمةةةا نةةةدر، أو إال
والة  يشةأ إليهةا املبةدآن  20من املادة  5الىلقرة  يف املنتوص عليها

)القبول  2-8-2)مهلة لوغ االعرتاضات( و  12-6-2التوجيهيان  
أ ةةةةوأ احلةةةةاالت، يرتتةةةةب علةةةةى التابيةةةةق  ظةةةةات(. ويفالضةةةةمين للتحىل

التةةارم هلةةذا احل ةةم أت ةةر بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة ملةةدة اثةةين عشةةر رةةهرا  
للنسةةةةبة لتةةةةاحب الةةةةتحىلظ. ومةةةةن املؤكةةةةد أن هةةةةذا التةةةةأ أ مي ةةةةن 

أن لةاحب الةتحىلظ هةو الاةرف اعتباره أمرا  غأ مرغوب فيه؛ غأ 
أعربت واحدة على املتسبب فيه، وهو أت أ مي ن تقتأ أمده إذا 

املنظمةةات املتعاقةةدة األ ةةرى  األقةةل مةةن الةةدول املتعاقةةدة األ ةةرى أو
 عن قبوهلا التريح للتحىلظ. 

حيدل يف احلاالت االعتيادية، بيد أن ليغة املبدأ  وهذا ما (11)
الت االعتياديةةةةةةة، افة إىل احلةةةةةةاتشةةةةةةمل، لإلضةةةةةة  1-2-4التةةةةةةوجيه  

مةةن  20 مةةن املةةادة 3و 2و 1احلةةاالت ا الةةة الةة  تتناوهلةةا الىلقةةرات 
. وهلةةةةةذا السةةةةةبب، فةةةةةإن املبةةةةةدأ 1986و 1969اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا لعةةةةةام  

ليس جمرد ت رار للشرط الوحيد املتمثل يف توافر  1-2-4التوجيه  
ا يتنةةاول دة أ ةةرى، وإمنة منظمةة متعاقةةدة واحة  قبةول دولةة متعاقةةدة أو

. فهةةذه التةةيغة تسةةمح مةةث  ، يف املبةةدأ (2088)ألة إنشةةاء الةةتحىلظمسةة 
يتالب إنشةا ها  التوجيه  نىلسه، بشمول حالة التحىلظات ال  ال
. والةتحىلظ (2089)قبول طرف آ ر ألن املعاهدة تنز عليهةا لةراحة

الذ  يُنشةأ علةى هةذا النحةو جيعةل لةاحب الةتحىلظ دولةة متعاقةدة 
 متعاقدة. منظمة  أو

__________ 
 املرجا نىلسه. ( 2085)  
 عليه. ( من التعليق 4والىلقرة ) 2-2-4انظر أدانه املبدأ التوجيه   ( 2086)  
؛ 481 الىلقةةةرة، 209ص ، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان(، 1995 حوليةةةة ( 2087)  

 ( من مقدمة دليل املمار ة هذا.6الىلقرة ) وانظر أيضا  
 ( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه 3( و)2انظةةةر أيضةةةا  الىلقةةةرتني ) ( 2088)  
4-2-3. 
( مةةةةةةةةةةةن 15( و)1والىلقةةةةةةةةةةةرتني ) 1-1-4انظةةةةةةةةةةةر املبةةةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةةةوجيه   ( 2089)  
 عليه. يقالتعل

وكان ذلك، على  بيل املثال، هو اال تدالل الةذ  ا ةتندت   (12)
،  1982إليةةه حم مةةة البلةةدان األمري يةةة حلقةةوق اإلنسةةان، يف فتواهةةا لعةةام  

لةةةتخلز إىل أن الدولةةةة الةةة  تتةةةوغ حتىلظةةةا  تُعتةةةرب مةةةن الةةةدول املتعاقةةةدة  
ا  من الدول األطراف ابتداء من تريةخ التتةديق. ومةن املؤكةد أن هةذ  أو 

ا ةةةةا ملىلهةةةةوم  الةةةةتحىلظ الةةةةذ  جتيةةةةزه  وم علةةةةى تىلسةةةةأ و اال ةةةةتدالل يقةةةة 
. بيةةةد أن اال ةةةتنتاو  ( 2090) ( 20مةةةن املةةةادة    1املعاهةةةدة لةةةراحة“ )الىلقةةةرة  

  يثأ   فا   املتعلق آباثر التحىلظ املنشأ على هذا النحو ال 
 75بنةاء  علةةى ذلةةك، ولغةةرض هةةذا التحليةل، فةةإن اإلرةةارة الةةواردة يف املةةادة  

إذن لريح  اهلدف منه هو  إذا ُفهمت على أهنا هلا إالمعه  من اتىلاقية فيينا ال
تتعةارض تلةك  مت ني الدول مةن إلةدار أ  حتىلظةات تراهةا منا ةبة، بشةرط أال

التحىلظات ما موضوع املعاهةدة والغةرض منهةا. وهبةذه التةىلة، مي ةن أن تُعتةرب 
يةةةة فيينةةةا، وللتةةةايل ( مةةةن اتىلاق1)20 هةةةذه التحىلظةةةات  اضةةةعة ألح ةةةام املةةةادة

 .(2091)  قبول أ  دولة طرف أ رىتقتض ال

وبناء على هذه امل حظات، رأت اللجنة أن من الضةرور  أن   (13)
ي ةةةةن   الةةةذ  وإن ل   1-2-4يةةةدر و يف دليةةةل املمار ةةةة املبةةةةدأ التةةةوجيه   

، فهةو يعةرب عةن مضةموهنا.  20)و( مةن املةادة  4ا تنسا ا  حرفيا  للىلقرة  
  1-4ئ التوجيهيةة مةن  فبمجرد إنشاء التحىلظ لملعةه املقتةود يف املبةاد 

انضمام لاحب التحىلظ ل ا    ، يتبح لك تتديق أو 3-1-4 إىل 
انفةةةةةذ املىلعةةةةةول ويغةةةةةدو لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ تبعةةةةةا  لةةةةةذلك دولةةةةةة متعاقةةةةةدة  

منظمةةةةة متعاقةةةةدة. ويعةةةةين هةةةةذا أن لةةةةاحب الةةةةتحىلظ يتةةةةبح دولةةةةة   أو 
يرتتةةةةب علةةةةى ذلةةةةك مةةةةن آاثر إذا   منظمةةةةة متعاقةةةةدة مةةةةا مةةةةا  و متعاقةةةةدة أ 

يتةبح طرفةةا  يف املعاهةةدة   ، أو ( 2092) دأ نىلاذهةا بعةةد ت ةن املعاهةةدة قةد بةة  ل 
يبةةدأ نىلاذهةةا مبوجةةب التةةك الةةذ    إذا كانةةت قةةد بةةدأ نىلاذهةةا فعةة   أو 

 .( 2093) يعرب عن موافقة لاحب التحىلظ على االلتزام 
 املعاهدة اثر إنشاء التحفع يف يدء نفا   4-2-2

تكر املعاهدة قد يدا نفا ها يعد، يدوَج  احب  إ ا م -1 
ر العدة املطلةوب مةر الةدول املتعاقةدة واملنظاةات التحفع ضا

 فا  املعاهدة ذجرة إنشاء التحفع.املتعاقدة لبدء ن

جيوز مع  لك إةواج  ةاحب الةتحفع يف اتويةخ سةايق  -2 
الةةةةدول لتةةةةاويخ إنشةةةةاء الةةةةتحفع ضةةةةار العةةةةدة املطلةةةةوب مةةةةر 
تعةاوأ  املتعاقدة واملنظاات املتعاقدة لبدء نفا  املعاهدة، إ ا م

 منظاة متعاقدة. اي ةولة متعاقدة او لك 

__________ 
  (2090 ) American Court of Human Rights, Advisory Opinion -Inter

OC-228 of 24 September 1982, The effect of reservations on the 

entry into force of the American Convention on Human Rights (arts. 74 

and 75) (see footnote 2026 above) para. 36. 
  (2091 ) 35, para. Ibid.. 
 .2-2-4انظر املبدأ التوجيه   ( 2092)  
 .3-2-4انظر املبدأ التوجيه   ( 2093)  
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 التعليق 
   عنةةةةةةةد تابيةةةةةةةق القاعةةةةةةةدة العامةةةةةةةة الةةةةةةةواردة يف املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   (1)
ياةرح   قةد  ، جيب التمييز بني حالة عدم بدء نىلاذ املعاهدة، ممةا 4-2-1

، وحالةةةة  2-2-4يتناوهلةةةا املبةةةدأ التةةةوجيه    مشةةةاكل معقةةةدة إىل حةةةد مةةةا 
 .  3-2-4يتناوهلا املبدأ التوجيه     نىلاذها، وه  حالة أقل إر اال  ب ثأ 

يبةةدأ نىلاذهةةا بعةةد، فةةإن إنشةةاء   والواقةةا أنةةه إذا كانةةت املعاهةةدة ل  (2)
ولحة التك الذ  أعةرب بةه لةاحب الةتحىلظ عةن موافقتةه    التحىلظ 

علةةةى االلتةةةزام لملعاهةةةدة قةةةد يرتتةةةب عليهمةةةا بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة للنسةةةبة  
فيهةةةةةةا لةةةةةةاحب   مبةةةةةةا   ، قةةةةةدة جملموعةةةةةة الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة واملنظمةةةةةةات املتعا 

التحىلظ. وينابق هذا األمر إذا كان مةن أثةر إضةافة لةاحب الةتحىلظ،  
اف املتعاقةةةدة يف املعاهةةةدة أن يةةةتم الوفةةةاء  بعةةةد إنشةةةاء حتىلظةةةه، إىل األطةةةر 

بشةةروط بةةدء نىلاذهةةا. ويتوقةةف حتقةةق هةةذه النتيجةةة إىل حةةد بعيةةد علةةى  
عليهةا   يما رروط بدء نىلاذ املعاهدة الة  تةنز   ظروف كل حالة، وال 
وعةةدد الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة، وغةةأ   أح امهةةا ا تاميةةة، 

ة عامةة يف هةذا التةدد، فيمةا  ذلك. ومن املتعذر إذن ا ةتخ ص قاعةد 
عةدا وجةةوب إدراو لةةاحب الةةتحىلظ املنشةأ ضةةمن العةةدد املالةةوب مةةن  

املنظمات املتعاقدة لبدء نىلاذ املعاهةدة. وهةذا هةو املبةدأ الةذ    الدول أو 
 . 2-2-4من املبدأ التوجيه     1عليه الىلقرة    تنز 
، فاملقتةةود هبةةا أن أت ةةذ يف االعتبةةار املمار ةةة 2أمةةا الىلقةةرة  (3)

دومنةا إلةدار  - يرجَّح كوهنةا املمار ةة الغالبةة للجهةات الوديعةة ال 
ح ةةةم بشةةةأن مةةةدى لةةةحة هةةةذه املمار ةةةة )وهةةة ، علةةةى أ  حةةةال، 

تحةةةةةدة الةةةةةوارد بياهنةةةةةا املمار ةةةةةة الةةةةة  يتبعهةةةةةا األمةةةةةني العةةةةةام لألمةةةةةم امل
، وال  تتمثل يف اعتبار لاحب التحىلظ دولة متعاقدة (2094)أع ه(

التةك الةةذ  يعةرب عةةن موافقتةه علةةى  منظمةة متعاقةةدة فةور إيةةداع أو
 عدم لحته. االلتزام، دون أن تؤ ذ يف احلسبان لحة التحىلظ أو

وكةةان الةةدافا لتةةياغة هةةذه الىلقةةرة الثانيةةة هةةو احلةةرص علةةى  (4)
تسةةبب حةةى اآلن لةةعولت معينةةة، مةةا  ر ةةة يبةةدو أهنةةا لمراعةةاة مما

ة الوقت نىلسه يف قاعدة واضحة جةدا  وغةأ قابلة عدم التش يك يف 
من اتىلاقي  فيينا.   20)و( من املادة 4لتىلسأات رى ترد يف الىلقرة  

واالكتىلةةةاء بةةةذكر إم انيةةةة تولةةةل األطةةةراف إىل اتىلةةةاق اةةةالف هلةةةذه 
بةني هةذين الشةاغلني  فضة   عةن كان ليسمح للتوفيةق  القاعدة ما
املبادئ التوجيهية الواردة يف دليل املمار ةة لةيس هلةا  ةوى  أن مجيا

وأنةةةةه يظةةةةل لألطةةةةراف حريةةةةة ا ةةةةروو عنهةةةةا لتىلةةةةاق  قيمةةةةة إررةةةةادية
)لحيح( فيما بينها، قد تثور ر وك جدية يف إم انية القةول أبن 
 اتىلاقةةةةا  قةةةةد   جملةةةةرد  ةةةة وت مجيةةةةا األطةةةةراف األ ةةةةرى. ومةةةةن هةةةةذا
املنالةةق، رفضةةت حم مةةة العةةدل الدوليةةة يف فتواهةةا التةةادرة يف عةةام 

أن تعتةةرب جمةةرد اللجةةوء إىل مؤ سةةة وديعةةة موافقةةة  علةةى مجيةةا  1951
 قواعد تلك اجلهة الوديعة وممار اهتا  

__________ 
  ( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه 10( إىل )6الىلقةةةةةرات مةةةةةن ) ( 2094)  
4-2-1. 

يشةةةة ل يف  ال مةةةةن اجلةةةةدير لمل حظةةةةة، أوال ، أن وجةةةةود ممار ةةةةة إداريةةةةة مةةةةا 
د ي ةةةةون لةةةةدى الةةةةدول املتعاقةةةةدة يف قةةةة  ذاتةةةةه عنتةةةةرا  حامسةةةةا  يف حتديةةةةد مةةةةا حةةةةد
شةةةةةأن احلقةةةةةوق وااللتزامةةةةةات النارةةةةةئة عةةةةةن اإللدة اجلماعيةةةةةة مةةةةةن آراء ب ىلاقيةةةةةةات

 .(2095)االتىلاقية

تعتةةرب اللجنةةة أن مةةن امل ئةةم اإلرةةارة إىل املمار ةةة املعتةةادة   ولملثةةل، ل 
، ألن هةةةةذا قةةةةد  ( 2096) الةةةة  يتبعهةةةةا الوديةةةةا دون تقةةةةدمي توضةةةةيح إضةةةةايف 

تتعارض    يا اللجوء إىل هذه املمار ات ال  يؤد  إىل ت ريس وتشج 
 من اتىلاقي  فيينا.   20من املادة    )و( 4ما نز وروح الىلقرة  

والتةيغة الة    األ ةذ هبةا، واملتمثلةة يف إضةافة فقةرة اثنيةةة،  (5)
هةة  لةةيغة ت تىلةة  بولةةف ممار ةةة بعةةز اجلهةةات الوديعةةة بولةةىلها 

لةةةاحب بةةةدي   للقاعةةةدة. وتع ةةةس عبةةةارة  جيةةةوز مةةةا ذلةةةك إدراو 
الةةةةةتحىلظ“ الاةةةةةابا اال تيةةةةةار  هلةةةةةذه املمار ةةةةةة املخالىلةةةةةة للقاعةةةةةدة، 

تعارض ذلك أ  دولة متعاقةدة  التوضيح النهائ  القائل  إذا ل أما
منظمة متعاقدة“، فهو حيافظ على تابيق املبدأ املنتةوص عليةه  أو

إذا اعرتضةةةةةت علةةةةةى ذلةةةةك اإلدراو أ  دولةةةةةة متعاقةةةةةدة  1يف الىلقةةةةرة 
 منظمة متعاقدة. أو
ومن انحية أ رى، يقتد بعبارة  يف تريخ  ابق“ احملافظةة   (6)

ر كبةةةةأ مةةةةن املرونةةةةة يف املمار ةةةةات الةةةة  مي ةةةةن أن تُتبةةةةا يف  علةةةةى قةةةةد 
يف إلغةاء أ  أجةل   املستقبل، وعلى  بيل املثال، اإلم انية املتمثلة ال 

زمين بني إعراب لاحب التحىلظ عن موافقته على االلتزام لملعاهةدة  
املنظمةةةة املتعاقةةةدة، وإمنةةةا يف   ىلة الدولةةةة املتعاقةةةدة أو وبةةةني اكتسةةةابه لةةة 
يقةةل عةةن  ةةنة كاملةةة. ول ةةن، يف تلةةك   األجةةل إىل مةةا ا تتةةار هةةذا  

 احلالة، تظل تلك املمار ة  اضعة ملبدأ عدم وجود أ  اعرتاض.  
اثر إنشاء التحفع يف وضةع  ةاحب الةتحفع يو ةفه  4-2-3

 طرفاا يف املعاهدة
رفةةةةاا يف املعاهةةةةدة ابلن ةةةةبة جيعةةةة  إنشةةةةاء الةةةةتحفع  ةةةةاحبه ط 

املتعاقدة ال  انش  التحفع إزاءهةا لدول املتعاقدة واملنظاات ل
 م  يدا نفا ها. إ ا تان  املعاهدة انفذة او

 التعليق 
إن القاعةةدة الةة  تقضةة  أبن ينشةةئ قبةةول الةةتحىلظ التةةحيح   (1)

املنظمةة الدوليةة الة    ع قة تعاهدية بني لةاحب الةتحىلظ والدولةة أو 
__________ 

  (2095 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p 25. 
  مثلمةةةةةا فعلةةةةةت ذلةةةةةك يف حةةةةةاالت أ ةةةةةرى؛ انظةةةةةر املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  ( 2096)  
تةةةنز املعاهةةةدة علةةةى ح ةةةم  )قبةةةول لةةةوغ الةةةتحىلظ املتةةةأ ر(   مةةةا ل 2-3-1

*، مار ةةةة الرا ةةةخة الةةة  تتبعهةةةا اجلهةةةة الوديعةةةة اتلىلةةةةت ةةةن امل ل اةةةالف أو مةةةا
ولةةةةةةة متعاقةةةةةةدة يعتةةةةةرب لةةةةةةوغ الةةةةةةتحىلظ املتةةةةةةأ ر مقبةةةةةوال  إال إذا ل ت ةةةةةةن أ  د ال
منظمةة متعاقةةدة قةةد عارضةت هةةذا التةةوغ املتةةأ ر عنةد انقضةةاء مهلةةة االثةةين  أو

 عشر رهرا  التالية لتاريخ تلق  اإلرعار للتحىلظ“.
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ال  تظهةر أبرة   التحىلظ ه  قاعدة ميليها املناق السليم. وهة  قبلت 
رةةةةةى يف مشةةةةةاريا مجيةةةةةا املقةةةةةررين ا الةةةةةني املعنيةةةةةني مبسةةةةةألة قةةةةةانون  
املعاهةةةةدات. والىلةةةةرق الوحيةةةةد بةةةةني هنةةةةج السةةةةأ وىلةةةةر  والةةةةدوك وهنةةةةج  
أ ةة فه يتمثةةل يف عةةدد حةةاالت القبةةول ال زمةةة لتحقيةةق هةةذا األثةةر.  

وائةةةةل املتمسةةةة ون للنظةةةةام التقليةةةةد   فةةةةاملقررون ا الةةةةون الث ثةةةةة األ 
بعد أن ت ون   تنشأ إال  ون أن الع قة التعاهدية ال لإلمجاع كانوا يعترب 

مجيةةةةةةا الةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة واملنظمةةةةةةات املتعاقةةةةةةدة األ ةةةةةةرى قةةةةةةد قبلةةةةةةت  
يف إطةةةةار الةةةةنهج املةةةةرن الةةةةذ  أ ةةةةذ بةةةةه السةةةةأ وىلةةةةر    الةةةةتحىلظ. أمةةةةا 
ليةة( أبن تقةرر  يُسمح فحسب ل ل دولةة )أو منظمةة دو  والدوك، ف  

ل حتجةاو بةه إزاءهةا، بةل إن  إذا كةان الةتحىلظ قةاب     بتورة فردية مةا 
قبوهلةةةا الىلةةةرد  هةةةذا يُنشةةةئ أيضةةةا  آاثرا  بتةةةرف النظةةةر عةةةن ردود فعةةةل  

املنظمةةات الدوليةةة األ ةةرى، ول نهةةا آاثر تقتتةةر، مناقيةةا ،   الةةدول أو 
علةةةةى الع قةةةةات الثنائيةةةةة بةةةةني لةةةةاحب الةةةةتحىلظ واجلهةةةةة الةةةة  قبلةةةةت  

  20تحىلظ. وقةةد أوضةةةحت اللجنةةة يف تعليقهةةا علةةةى مشةةروع املةةةادة  الةة 
 مي ن   املعتمد يف القراءة األوىل أن تابيق هذا النظام املرن 

للتأكيةةةةد أن يىلضةةةة  إىل وضةةةةا ت ةةةةون فيةةةةةه الدولةةةةة املتحىلظةةةةة طرفةةةةا  يف املعاهةةةةةدة  
(، رغةم ارتبةاط  اد (، وغةأ طةرف فيهةا للنسةبة إىل الدولةة )لة ني للنسبة للدولة )  

ا يتعلةةةةق األمةةةةر  ( فيمةةةةا بينهمةةةةا لملعاهةةةةدة. ول ةةةةن عنةةةةدم اد ( و)لةةةة ني ولتني ) ةةةة الةةةةد 
معاهدة مربمة بني عدد كبأ مةن الةدول، يبةدو   مبعاهدة عامة متعددة األطراف أو 

( أبن حتةةةةةول،  اد للجنةةةةةة أن هةةةةةذه النتيجةةةةةة أقةةةةةل  ةةةةةوءا  مةةةةةن السةةةةةماح للدولةةةةةة )لةةةةة 
( الةةة   ني لدولةةةة ) ةةة لعرتاضةةةها، دون بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة بةةةني الدولةةةة املتحىلظةةةة وا 

 .  ( 2097) قبلت التحىلظ 

النظةةةةةةام القةةةةةةائم علةةةةةةى املشةةةةةةاركة  النسةةةةةةبية“ يف  ول ةةةةةةن هةةةةةةذا   (2)
يف احلالةةةة  العاديةةةة“ إلنشةةةاء الةةةتحىلظ.   ينابةةةق إال  ال   ( 2098) املعاهةةةدة 

مي ن تابيقه يف احلاالت ال  ي ةون فيهةا القبةول   فمن الواضح أنه ال 
هةةةذا الةةةتحىلظ  لإلمجةةةاع الزمةةةا  إلنشةةةاء الةةةتحىلظ. ول ةةة  ت ةةةون ملثةةةل  

نىلةاذ املعاهةدة للنسةبة لتةاحب   يف ذلةك بةدء  اآلاثر املتو اة منه، مبا 
الةةتحىلظ، جيةةب أن توافةةق مجيةةا الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة  

. وبنةةةةةاء  علةةةةةى ذلةةةةةك، فةةةةةإن نىلةةةةةاذ املعاهةةةةةدة يبةةةةةدأ  ( 2099) علةةةةى الةةةةةتحىلظ 
للضةرورة للاريقةةة نىلسةةها للنسةةبة جلميةةا الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات  

رى. ويقتض   ملتعاقدة، من انحية، ولاحب التحىلظ، من انحية أ  ا 
األمةةر حةة   ممةةةاث   يف حالةةة الةةةتحىلظ علةةى التةةةك التأ يسةة  ملنظمةةةة  
دولية، حيث ي ون قبول اجلهاز املختز هو السبيل الوحيةد إلنشةاء  
الةةةةةةةتحىلظ وإد ةةةةةةةال لةةةةةةةاحب الةةةةةةةتحىلظ يف دائةةةةةةةرة الةةةةةةةدول املتعاقةةةةةةةدة  

ل علةةةى هةةةذا القبةةةول،  يةةةتم احلتةةةو أن   . ومةةةا ( 2100) واملنظمةةةات املتعاقةةةدة 

__________ 
(  23، الىلقةةرة ) 181 ، ص /5209A، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة  1962 حوليةةة  ( 2097)  

،  A/6309/Rev.1، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة  1966 حوليةةةةة مةةةةن التعليةةةةق. انظةةةةر أيضةةةةا   
 .17( من التعليق على مشروع املادة 22، الىلقرة ) 208و   207 ص 
 . املرجا نىلسه ( 2098)  
 أع ه. 2-1-4انظر املبدأ التوجيه   ( 2099)  
 أع ه. 3-1-4انظر املبدأ التوجيه   ( 2100)  

ع قةةات تعاهديةةة مةةا مجيةةا الةةدول املتعاقةةدة  يقةةيم لةةاحب الةةتحىلظ  
 واملنظمات املتعاقدة األ رى دومنا ضرورة ملوافقة كل منها على حدة.  

ويف ضوء هذه امل حظةات، ينبغة  اإلرةارة مةا ذلةك إىل أنةه   (3)
  1-4  وجيهية من مى أنشئ التحىلظ وفقا  للقواعد املبينة يف املبادئ الت 

ظ و تائز املعاهةدة، تقةام ع قةة  ، وتبعا  لابيعة التحىل 3-1-4إىل 
املنظمة  الدول املتعاقدة )أو   تعاهدية بني لاحب التحىلظ والدولة أو 

املنظمةةات املتعاقةةدة( الةة  أنشةةئ الةةتحىلظ إزاءهةةا  الدولةةة املتعاقةةدة  أو  
ديةةةةة“(،  املنظمةةةةة املتعاقةةةةدة الةةةة  قبلةةةةت الةةةةتحىلظ )يف احلالةةةةة  العا  أو 

احلةةاالت األ ةةرى(.   اقةةدة )يف ومجيةةا الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتع 
وي ىل  للتايل التذكأ هبذه القاعةدة الة  متثةل جةوهر نظةام فيينةا دون  

منهةةةا. احلاجةةةة إىل التمييةةةز جمةةةددا  بةةةني القاعةةةدة العامةةةة واال ةةةتثناءات  
مر تتيح يف واقا األ 3-1-4إىل  1-4فتيغة املبادئ التوجيهية من 

 .    يُنشأ إزاءها التحىلظ وتقام معها ع قة تعاهديةحتديد اجلهة ال
نتةةةةائج هةةةةذا املبةةةةدأ،  3-2-4ويسةةةةتخلز املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (4)

، يف حالة كون املعاهدة 1-2-4املنتوص عليه يف املبدأ التوجيه  
لسةةبب  أو 2-2-4انفةةذة )أو بةةدء نىلاذهةةا مبوجةةب املبةةدأ التةةوجيه  

أن يتةةةةبح بةةةةذلك  ، ي ةةةةون مةةةةن البةةةةديه تلةةةةك احلالةةةةة (. ويفآ ةةةةر
لاحب التحىلظ املنشأ طرفا  يف املعاهةدة لملعةه املقتةود يف الىلقةرة 

، ولةةيس فقةةط دولةةة 1986مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  2)ز( مةةن املةةادة 1
)و( من 1منظمة متعاقدة وفقا  للتعريف الوارد يف الىلقرة  متعاقدة أو

 تلك املادة نىلسها.
 التعاهدية  نشأ يف العالقاتاثر التحفع املف  4-2-4

يعةةدل  إن إنشةةاء الةةتحفع إزاء طةةرف آخةةر ي ةةتبعد او -1 
املنظاة الدولية املتحفظة، يف  القااا مةع  ابلن بة إىل الدولة او

 لك الطرف اآلخر، األثر القانون ألحكام املعاهدة ال  يتعلةق 
يتعلةق يةبعض  فياةااألثر القانون للاعاهدة تكة   هبا التحفع او

 يند  ليه التحفع.  حدوة ماجلوانب احملدةة، يفا

ي ةتبعد الةةتحفع املفنشةأ األثةر القةانون لةةبعض  يقةدو مةا -2 
تكةةون  يكةةون لصةةاحب الةةتحفع حقةةوق وال احكةةام املعاهةةدة، ال

 ليةةه التزامةةات ذوجةةب هةةذه األحكةةام يف  القاتةةه مةةع األطةةراف 
 تكةةةون هلةةةذه إزاءهةةةا. وابمل ةةة ، الاألخةةةرى الةةة  انشةةة  الةةةتحفع 
 ليها التزامات ذوجب هذه   تكون األطراف األخرى حقوق وال

 األحكام يف  القااا مع  احب التحفع.
يعةةد ل الةةتحفع املفنشةةأ األثةةر القةةانون لةةبعض  يقةةدو مةةا -3 

احكةام املعاهةةدة، يكةون لصةةاحب الةتحفع حقةةوق وتكةون  ليةةه 
ها املعدلةةةةة ذوجةةةةب التزامةةةةات ذوجةةةةب هةةةةذه األحكةةةةام، يصةةةةي ت

انشة  الةتحفع  القاته مةع األطةراف األخةرى الة التحفع، يف  
إزاءهةةةا. ويكةةةون هلةةةذه األطةةةراف األخةةةرى حقةةةوق وتكةةةون  ليهةةةا 
التزامةةةةات ذوجةةةةب هةةةةذه األحكةةةةام، يصةةةةي تها املعدلةةةةة ذوجةةةةب 

 التحفع، يف  القااا مع  احب التحفع.
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 التعليق 
تتناوهلا الىلقةرات الةث ل الة  يتةألف يل  العنالر ال   فيما (1)

  4-2-4 بدأ التوجيه منها امل
)أ( مةةةن 1تةةةنز الىلقةةةرة األوىل علةةةى املبةةةدأ الةةةوارد يف الىلقةةةرة  - 
من اتىلاقي  فيينةا، مةا بعةز التعةدي ت ال زمةة ألغةراض  21املادة 

 دليل املمار ة؛
لةى وحتدد الىلقرة الثانية النتائج ال  يستتبعها هذا املبدأ، وع - 

لقانون ألح ام معينة األ ز عندما يستبعد التحىلظ املنشأ األثر ا
 من املعاهدة؛

وحتدد الىلقةرة الثالثةة تلةك النتةائج يف احلالةة الة  يعةّدل فيهةا  - 
 القانون. التحىلظ املنشأ هذا األثر

وا ةةةتخدمت اللجنةةةة يف احلةةةاالت الةةةث ل )ويف عنةةةوان املبةةةدأ   (2)
لولةةةف مجيةةةا النتةةةائج الةةة  يسةةةتتبعها  التةةةوجيه  نىلسةةةه( لةةةيغة املىلةةةرد  

لةا  منهةةا  ظ للةةرغم مةن أهنةةا متباينةة يف الواقةا، وذلةةك حر إنشةاء الةتحىل 
مةن    2)د( مةن املةادة  1على لياغة املبدأ التوجيه  على منوال الىلقرة  
( الةةة  ُتسةةةتخدم  1-1اتىلةةةاقي  فيينةةةا )املستنسةةةخة يف املبةةةدأ التةةةوجيه   

يضةةةةا  بةةةةني التحىلظةةةةات الةةةة   فيهةةةةا لةةةةيغة املىلةةةةرد. وذلةةةةك احل ةةةةم مييةةةةز أ 
والتحىلظةةات الةة  هتةةدف إىل  تغيةةأ األثةةر    هتةةدف إىل  اال ةةتبعاد“ 

ون ألح ةةةام معينةةةة يف املعاهةةةدة لةةةدى تابيقهةةةا“ علةةةى لةةةاحب  القةةةان 
على أن أ  حتىلةظ ُمنشةأ    21من املادة    1التحىلظ، بينما تنز الىلقرة  

تةةةنز    يغةةةأ ه...  أح ةةةام املعاهةةةدة الةةة  يتعلةةةق هبةةةا الةةةتحىلظ“ وال 
 ةةن ببسةةاطة  مي  ال   ، علةةى إم انيةةة إحةةدال أثةةر ا ةةتبعاد . ومةةا ذلةةك 

 املاابقة بني التحىلظات  التعديلية“ والتحىلظات  اال تبعادية“. 
ولةةةةةةةزايدة توضةةةةةةةيح مضةةةةةةةمون التزامةةةةةةةات وحقةةةةةةةوق لةةةةةةةاحب  (3)

الدولية ال  أنشةئ الةتحىلظ إزاءهةا، مةن  املنظمة التحىلظ والدولة أو
هةةةةةورن  التحىلظةةةةةات ذات األثةةةةةر أمسةةةةةاه  احل مةةةةةة التمييةةةةةز بةةةةةني مةةةةةا

ىلظةةات ذات األثةةر اال ةةتبعاد “، التعةةديل “، مةةن جهةةة، و التح
. وهةةذا التمييةةز لةةيس  ةةه   دائمةةا ، ومي ةةن أن (2101)مةةن جهةةة أ ةةرى

ي ةةون للةةتحىلظ نىلسةةه أثةةر ا ةةتبعاد  وأثةةر تعةةديل  يف الوقةةت ذاتةةه. 
فةةةإن حتىلظةةةا  يهةةةدف بةةةه لةةةاحبه إىل تضةةةييق ناةةةاق تابيةةةق  ،وه ةةةذا

د  ليقتتر على فئةة معينةة مةن األرةخاص فقةط، مي ةن التزام تعاه
تةزام لى أنةه حتىلةظ ذو أثةر تعةديل  )يعةدل األثةر القةانون ل لفهمه ع

األويل بتضةةييقه دائةةرة األرةةخاص املعنيةةني( مثلمةةا مي ةةن فهمةةه علةةى 
أنةةةه حتىلةةةظ ذو أثةةةر ا ةةةتبعاد  )يهةةةدف إىل ا ةةةتبعاد تابيةةةق االلتةةةزام 

ينتمةةةةةةون إىل الىلئةةةةةةة  الالتعاهةةةةةةد  علةةةةةةى مجيةةةةةةا األرةةةةةةخاص الةةةةةةذين 
ر ن لةةةةةتحىلظ ا ةةةةةتبعاد  آاث. ومي ةةةةةن أيضةةةةةا  أن ي ةةةةةو (2102)احملةةةةةددة(

__________ 
  (2101 ) (footnote  Reservations and Interpretative Declarations …Horn, 

25 above), pp. 80–87. 
انظةةةةر مةةةةث   حتىلةةةةظ متةةةةر علةةةةى اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا للع قةةةةات القنتةةةةلية   ( 2102)  

املتعلقةةةة لإلعىلةةةاء الضةةةري  فقةةةط علةةةى املةةةوظىلني القنتةةةليني  49 تسةةةر  املةةةادة 

تعديلية غأ مباررة. وملراعاة أوجه عةدم اليقةني هةذه، تبةدأ الىلقةرتن 
أن التمييةةةز يسةةةمح بتحديةةةد أوضةةةح  بعبةةةارة  بقةةةدر مةةةا“. إال 3و 2

للحةةةةةةالتني األكثةةةةةةر رةةةةةةيوعا . ومي ةةةةةةن تتةةةةةةنيف األغلبيةةةةةةة السةةةةةةاحقة 
 إحةةدى هةةاتني الىلئتةةني أو، علةةى األقةةل، فهمهةةا مةةن للتحىلظةةات يف

 راء هذا التمييز.   ل إج
مةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا، بتةةةةورة    21)أ( مةةةةن املةةةةادة  1وحتةةةدد الىلقةةةةرة   (4)

عامة، أثر الةتحىلظ املنشةأ علةى مضةمون الع قةات التعاهديةة لتةاحب  
   1986يل  نز هذا احل م يف اتىلاقية فيينا لعام   التحىلظ. وفيما 

  23و 20و 19يوضا للنسبة إىل طرف آ ر وفقا  للمواد  أ  حتىلظ 

املتحىلظةةةةةةةة، يف هالدوليةةةةةةة  املنظمةةةةةةةة  يغةةةةةةأ، للنسةةةةةةةبة إىل الدولةةةةةةة أو )أ( 
ع قاهتا ما ذلك الارف اآل ر، أح ام املعاهدة ال  يتعلق هبةا الةتحىلظ، إىل 

 املدى الذ  يذهب إليه هذا التحىلظ.

 ةتبعادية بةرغم أهنةا ولإلضافة إىل عدم ذكر التحىلظةات اال (5)
ني تنةةةاقز آ ةةةر أكثةةةر وردت ضةةةمن تعريةةةف التحىلظةةةات، مي ةةةن تبةةة 

اتىلةةةاقي  فيينةةةا وبةةةني  اةةةورة بةةةني تعريةةةف متةةةالح  الةةةتحىلظ“ يف 
  يف حةةةني تةةةنز 21مةةةن املةةادة  1اآلاثر املنتةةوص عليهةةةا يف الىلقةةرة 

على أن التحىلظ يعدل  أح ام املعاهدة“، فةإن الغةرض  21املادة 
هةةةةةةو تعةةةةةةديل  2 )د( مةةةةةةن املةةةةةةادة1مةةةةةةن الةةةةةةتحىلظ، مبوجةةةةةةب الىلقةةةةةةرة 

تغةب  هةدة“. وللقةانون ألح ةام معينةة يف املعاا تبعاد  األثر ا أو
هةةذه املشةة لة عةةن األذهةةان إلن املناقشةةات الةة  دارت يف اللجنةةة، 

مي ةةةةن أن يغةةةةأ  فقةةةةد رةةةةدد بعةةةةز األعضةةةةاء علةةةةى أن الةةةةتحىلظ ال
أح ةةةةةةام املعاهةةةةةةدة وأنةةةةةةه مةةةةةةن املستحسةةةةةةن اال تعاضةةةةةةة عةةةةةةن عبةةةةةةارة 

، غةةةةةةأ أن (2103) أح ةةةةةةام املعاهةةةةةةدة“ بعبةةةةةةارة  تابيةةةةةةق املعاهةةةةةةدة“
أعربةةوا  أو (2104)يعةةأوا هةةذه املسةةألة اهتمامةةا  يةُةذكر ل عضةةاء آ ةةرينأ

 . (2105)عن ارتياحهم للنز الذ  اقرتحته جلنة التياغة
بتورة أكثر إحلاحا  مسألة تعديل  أثأتأما يف الىلقه، فقد  (6)

تعةةةديل  اآلاثر القانونيةةةةة“ املرتتبةةةة عليهةةةةا.   أح ةةةام املعاهةةةةدة“ أم
 وذهب أمبأ إىل أن  

 
مي ةةةةةن تو ةةةةةيا ناةةةةةاق هةةةةةذا اإلعىلةةةةةاء  والعلةةةةةى أزواجهةةةةةم وأطىلةةةةةاهلم القتةةةةةر. و 

مني القنتةةةةةليني ومةةةةةوظىل  ا ةةةةةدمات“   ليشةةةةةمل  Multilateralاملسةةةةةتخد 

Treaties … (footnote 37 above), chap. III.6. 
  11،  800، اجمللةةةةةةةةةد األول، اجللسةةةةةةةةةة  1965 حوليةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةيد روزيةةةةةةةةةن )  ( 2103)  

،  1965حزيران/يونيةةه    29،  814، واجللسةة  9، الىلقةرة  172 ، ص 1965حزيران/يونيةه  
 .( 16، الىلقرة  272 (، والسيد تسوروكا )املرجا نىلسه، ص 2، الىلقرة  271 ص 
 تضةةةةمني الةةةنز لةةةةيغة ’يغةةةأ أح ةةةةام  الحةةةظ السةةةةيد تةةةون ني أن  ( 2104)  

’يغةةةةأ تابيةةةةق أح ةةةةام املعاهةةةةةدة‘ لةةةةيس أبمةةةةر ذ  أويةةةةة للغةةةةةة“  املعاهةةةةدة‘ أو
(. ول ط ع علةى رأ  مماثةل، انظةر  السةيد 9، الىلقرة 271 )املرجا نىلسه، ص

 (.13، الىلقرة 272 بريغز )املرجا نىلسه، ص
زيران/يونيةةه ح 11، 800انظةر  السةةيد بريغةةز )املرجةةا نىلسةةه، اجللسةةة  ( 2105)  

 . (28 ، الىلقرة173 ص، 1965
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قيمها واضعو اتىلاقية فيينا بةني الةتحىلظ وبةني أح ةام اتىلاقيةة مةن  ال  ي التلة  
  يهةدف يف  يبدو لنا أكثر مدعاة للنقد. فالتحىلظ ال  االتىلاقيات ه  للتحديد ما 

 . ( 2106) التزام ، بل يهدف إىل ا تبعاد  ح م واقا األمر إىل ا تبعاد  

مةةن زاويةةة لةةاحب  ينظةةر إىل أثةةر الةةتحىلظ إال إال أن هةةذا الةةرأ  ال
تحىلظ ويبةةةدو أنةةةه يتجاهةةةل أن الةةةتحىلظ، بتعديلةةةه التةةةزام لةةةاحب الةةة 

إمنةةةا يةةةؤثر أيضةةةا  فيمةةةا يةةةرتبط بةةةذلك االلتةةةزام مةةةن حقةةةوق  الةةةتحىلظ،
فإن  ،ال  أنشئ التحىلظ إزاءها. ولذا للمنظمات الدولية للدول أو

)د( مةن 1يتعلق هبذه املسةألة، إىل أن لةياغة الىلقةرة  ا لوص، فيما
أفضةةل مةن لةةياغة  1986و 1969نةا لعةام  مةن اتىلةةاقي  فيي 2املةادة 
هةةو أكثةةر إقناعةةا   إنةةه ليتةةعب تتةةور قةةدرة  21مةةن املةةادة  1الىلقةةرة 

أحد أح ام تلك املعاهدة، على تعديل     اروالتحىلظ، وهو لك  
أثةةةةر  يعةةةةدل تابيةةةةق احل ةةةةم أو ؛ فةةةةالتحىلظ قةةةةد يسةةةةتبعد أواملعاهةةةةدة

 .(2107)احل م، ول ن ليس النز ذاته، أ  احل م املعين
 2)د( مةن املةادة 1على ذلك، يبدو أن نز الىلقةرة  وةوع  (7)
يتعلق للتحىلظات،  يتىلق أيضا  اتىلاقا  تما  ما ممار ة الدول فيما ال

يسةةةةةةتهدف  ةةةةةةوى ا ةةةةةةتبعاد  مةةةةةةن حيةةةةةةث حتديةةةةةةده أن الةةةةةةتحىلظ ال
. فليس (2108)تعديل  األثر القانون ألح ام معينة يف املعاهدة“ أو

مةةةن أجةةةل تعةةةديل  ىلظةةةاتل حتمةةةن النةةةادر يف الواقةةةا أن تتةةةوغ الةةةدو 
علةةةى األقةةةل تعةةةديل تابيةةةق جةةةزء كبةةةةأ  تابيةةةق املعاهةةةدة برمتهةةةا، أو

مي ةةةةةةةةن للتأكيةةةةةةةد اعتبةةةةةةةةار هةةةةةةةةذه  بعةةةةةةةةز احلةةةةةةةاالت، ال منهةةةةةةةا. ويف
التحىلظةةةةات حتىلظةةةةات جةةةةائزة ألهنةةةةا تىلةةةةرغ املعاهةةةةدة مةةةةن موضةةةةوعها 

أنةه  . إال(2109)حيرمها من لىلة  التحىلظةات املنشةأة“ وغرضها، مما
تشةةمل املمار ةةة أمثلةةة عديةةدة علةةى  إذمةةا ، ل دائلةةيس هةةذا هةةو احلةةا

طعةةةن مةةةن  ت ةةةن حمةةةل اعةةةرتاض أو هةةةذه التحىلظةةةات الشةةةاملة الةةة  ل
 21)أ( مةن املةادة 1. ويبةدو أن الىلقةرة (2110)الدول املتعاقةدة األ ةرى

أكثر انىلتاحا  يف هةذا التةدد ألهنةا تةنز ببسةاطة علةى أن الةتحىلظ 
حىلظ، إىل ا الةتتعلةق هبة يعدل هأو يستبعد   أح ام املعاهةدة الة  ي

املةةدى الةةذ  يةةذهب إليةةه هةةذا الةةتحىلظ“. فةةإذا كةةان مةةن اجلةةائز أن 
__________ 

  (2106 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), p. 15 . 
 .1-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  16انظر الىلقرة ) ( 2107)  
 ,footnote Les réserves aux traités multilatéraux Imbert)انظةر    ( 2108)  

25 above), pp. 14–15; and Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” 

(footnote 27 above), p. 296 هيلتةون الةذ  يةرى    ذهةب إليةه  . وانظر ما ذلةك مةا
 .D. Nيتعلةةةق أبح ةةةام معينةةةة“    فيمةةةا  تعةةةدل املعاهةةةدة إال  أن  التحىلظةةةات ال 

Hylton, “Default breakdown: the Vienna Convention on the Law of 

Treatiesʼ inadequate framework on reservations”, Vanderbilt Journal of 

International Law, vol. 27, No. 2 (1994), p. 422. 
)تنايف التحىلظ مةا موضةوع املعاهةدة  5-1-3انظر املبدأ التوجيه   ( 2109)  

ملبةةدأ ( مةةن التعليةةق علةةى ا20( و)19والغةةرض منهةةا( والتعليةةق عليةةه، والىلقةةرتني )
 .1-1التوجيه  

 .1-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  18الىلقرة ) ( 2110)  

يستهدف التحىلظ، بتورة لحيحة، تعديل اآلاثر القانونية جلميا 
أقرتةةةه  يتعلةةةق جبوانةةةب حمةةةددة، علةةةى حنةةةو مةةةا عاهةةةدة فيمةةةااملأح ةةةام 

)تعريةةةةف  1-1مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   2اللجنةةةةة بوضةةةةوح يف الىلقةةةةرة 
تمثل، مبجةةرد إنشةةائه، يف تعةةديل تابيةةق ثةةره  ةةيفةةإن أ التحىلظةةات(،

ي ةةةةن،  ، إن ل21مةةةةن املةةةةادة  1مجيةةةةا تلةةةةك األح ةةةةام وفقةةةةا  للىلقةةةةرة 
 .(2111)بسب األحوال، تعديل تابيق مجيا أح ام املعاهدة

ويعةين هةذا أن الةتحىلظ الةذ  يُنشةأ علةى حنةو لةحيح يةؤثر  (8)
يعةةةدل  ويف الع قةةةات التعاهديةةةة لتةةةاحب الةةةتحىلظ ألنةةةه يسةةةتبعد أ

ي ةن للمعاهةدة  أح ةام مةن املعاهةدة، إن ل لقةانون حل ةم أواألثر ا
يتعلةةةةق جبانةةةةب حمةةةةدد، وعلةةةةى أ ةةةةاس مبةةةةدأ التابيةةةةق  برمتهةةةةا، فيمةةةةا

 .(2112)املتبادل
ووفقا  للممار ة الرا ةخة الة  تتبعهةا اللجنةة يف إطةار دليةل  (9)

إىل حةةد   4-2-4مةةن املبةةدأ التةةوجيه   1 املمار ةةة، تستنسةةخ الىلقةةرة
، 1986مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  21)أ( مةةن املةةادة 1ىلقةةرة كبةةأ نةةز ال

 ما إد ال التعدي ت ال  تربرها احلجج املبينة أع ه 
 أ ذ التحىلظات  اال تبعادية“ يف االعتبار؛ - 
 يعدل  أح ام املعاهدة“ وإمنا أثرها القانون؛  أن التحىلظ ال  - 
ة علةة  أح ةةام معينةة  ال أن الةةتحىلظ مي ةةن أن ي ةةون لةةه أثةةر - 

يتعلةةةةق بةةةةبعز   علةةةةى  املعاهةةةةدة ك ةةةةل فيمةةةةافحسةةةةب، وإمنةةةةا أيضةةةةا  
 اجلوانب احملددة“.

لةةةةةةةةةيغت الىلقةةةةةةةةةرتن ال حقتةةةةةةةةةان  ،وعلةةةةةةةةةى نىلةةةةةةةةةس املنةةةةةةةةةوال (10)
امل ر ةةةةتان، علةةةةى التةةةةوايل، لتقةةةةدمي مزيةةةةد مةةةةن التىلالةةةةيل عةةةةن اآلاثر 
 يف  التعديلية واآلاثر اال تبعادية للتحىلظات املنشأة. فاجلملة األوىل

امةةةةةةةات )أو لنعةةةةةةةدام حقةةةةةةةوق تتعلةةةةةةةق بقةةةةةةةوق والتز  كلتةةةةةةةا الىلقةةةةةةةرتني
والتزامةةةةةةات( لةةةةةةاحب الةةةةةةتحىلظ. وتتنةةةةةةاول اجلملةةةةةةة الثانيةةةةةةة حقةةةةةةوق 
والتزامةةةات األطةةةةراف األ ةةةرى الةةةة  أنشةةةةئ الةةةتحىلظ إزاءهةةةةا، حيةةةةث 

مةةةةن  21)ب( مةةةةن املةةةةادة 1ت ةةةةرر املبةةةةدأ املنتةةةةوص عليةةةةه يف الىلقةةةةرة 
 حىلظ. ملثل يف تابيق التاتىلاقي  فيينا وتر   مبدأ املعاملة ل

نتةةةةةةائج  4-2-4مةةةةةةن املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   2وتوضةةةةةةح الىلقةةةةةةرة  (11)
الةةةتحىلظ املنشةةةأ عنةةةدما يسةةةتبعد هةةةذا الةةةتحىلظ األثةةةر القةةةانون حل ةةةم 

 أكثر من أح ام املعاهدة. أو
__________ 

 عةةةن طريةةةق التحىلظةةةات، تسةةةتايا الةةةدول احلةةةد مةةةن ناةةةاق التابيةةةق   ( 2111)  
عةةةةدة أح ةةةةام مةةةةةن   الةةةةذايت للمعاهةةةةةدة إىل حةةةةد ا ةةةةتبعاد ح ةةةةةم أو  املوضةةةةوع  أو 
ء الرغبةةة يف  مي نهةةا أيضةةا  إبةةدا  عةةدم تابيقهةةا علةةى مواضةةيا حمةةددة، أو  املعاهةةدة أو 

زمةةةين  برباهةةةا بقيةةةود ذات طةةةابا   قبةةةول أح ةةةام املعاهةةةدة وفقةةةا  لارائةةةق تقييديةةةة أو 
 P. de Cesari, “Riserve, dichiarazioni e facoltà nelleإقليمةة “    أو 

Convenzioni dell’Aja di diritto internazionale privato”, Comunicazioni 

e Studi, vol. 22 (2002), p. 167, para. 8 . 
 5-2-4فيما يتعلةق مبسةألة التابيةق املتبةادل، انظةر املبةدأ التةوجيه   ( 2112)  
 عليق عليه أدانه.والت
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. ومةةةةةةةةةن التحىلظةةةةةةةةةات (2113)واألمثلةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى ذلةةةةةةةةةك كثةةةةةةةةةأة (12)
يسةتبعد اال تبعادية ال  ي ثر ا تخدامها بوجه  اص ذلك الذ  

ازعات. فعلى  بيل املثال، أ اةرت لزامية لتسوية املناإلجراءات اإل
لكسةةةةةةتان األمةةةةةةني العةةةةةةام لألمةةةةةةم املتحةةةةةةدة للةةةةةةتحىلظ التةةةةةةايل لةةةةةةدى 
 17انضةةةةةةمامها إىل االتىلاقيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لقمةةةةةةا متويةةةةةةل اإلرهةةةةةةاب، يف 

  2009حزيران/يونيه 
 ةةةةام ال تعتةةةةرب ح ومةةةةة مجهوريةةةةة لكسةةةةتان اإل ةةةة مية نىلسةةةةها ملزمةةةةة أبح 

مةةةن االتىلاقيةةةة الدوليةةةة لقمةةةا متويةةةل اإلرهةةةاب. وتعلةةةن  24ادة مةةةن املةةة  1الىلقةةةرة 
ح ومةةة مجهوريةةة لكسةةتان اإل ةة مية أنةةه، ل ةة  حيةةال نةةزاع إىل حم مةةة العةةدل 

 . (2114)الدولية، ُتشرتط موافقة مجيا األطراف املعنية يف كل حالة من احلاالت

ويهدف أيضا  عدد كبأ من التحىلظات إىل ا تبعاد تابيق  (13)
ضةةوعية مةةن املعاهةةدة. فمةةث   لةةاغت متةةر حتىلظةةا  علةةى أح ةةام مو 

للع قةةةةةات الدبلوما ةةةةةية يهةةةةةدف إىل ا ةةةةةتبعاد األثةةةةةر  اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا
   37من املادة  2القانون للىلقرة 

 . (2115)37من املادة  2ال تنابق الىلقرة  

من  1وألدرت كول أيضا  حتىلظا  يهدف إىل ا تبعاد تابيق الىلقرة 
  لبعثات ا الةمن اتىلاقية ا 25املادة 
يتعلةةةق لجلملةةةة  تبةةد  احل ومةةةة الثوريةةةة جلمهوريةةة كةةةول حتىلظةةةا  لةةرحيا  فيمةةةا 

تقبةةل للتةةايل أن تىلةةرتض  مةةن االتىلاقيةةة، وال 25مةةن املةةادة  1الثالثةةة مةةن الىلقةةرة 
ل مقةةةر البعثةةةة ا الةةةة أل  مةةةن األ ةةةباب املةةةذكورة يف تلةةةك املوافقةةةة علةةةى د ةةةو 

 . (2116)أل   بب آ ر الىلقرة أو

 ر، لاغت ح ومة روانةدا حتىلظةا  علةى االتىلاقيةة الدوليةة ال آوكمث
 للقضاء على مجيا أر ال التمييز العنتر  على النحو التايل  

 .(2117)اقيةمن االتىل 22ال تعترب اجلمهورية الرواندية نىلسها ملزمة لملادة  

__________ 
)التحىلظةةةةةات الةةةةةة  تتةةةةةةاغ  6-1-1انظةةةةةر أيضةةةةةةا  املبةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 2113)  

تعةةةديل أح ةةةام معينةةةة مةةةن املعاهةةةدة(  مبقتضةةةى بنةةةود أتذن لةةةراحة ل ةةةتبعاد أو
 والتعليق عليه.

  (2114 ) 11(footnote 37 above), chap. XVIII.ties … Multilateral Trea  .
املماثلةةةة مةةةن جانةةةب كةةةل مةةةن اإلمةةةارات العربيةةةة املتحةةةدة  انظةةةر أيضةةةا  التحىلظةةةات  

وأنةدورا والبحةةرين وبةةنغ ديش واجلزائةر والسةةلىلادور والتةةني وكةول وكولومبيةةا ومتةةر  
  واململ ةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةعودية والةةةةةوالايت املتحةةةةةدة األمري يةةةةةة وغأهةةةةةا مةةةةةن الةةةةةدول 

 (ibid. انظر كةذلك التحىلظةات العديةدة الة  تسةتبعد تابيةق املةادة ال .)  تا ةعة مةن
 .( ibid., chap. IV.1اتىلاقية منا جرمية اإللدة اجلماعية واملعاقبة عليها ) 

  (2115 ) 3, chap. III.Ibid. انظةةةر أيضةةةا  الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغه املغةةةرب .
(ibid..) 
  (2116 ) 9, chap. III.Ibid.. 
  (2117 ) 2IV. , chap.Ibid. األنشةاة املسةلحة يف إقلةيم ؛ وانظةر أيضةا  قضةية

 Armed Activities on the Territory of the Congo, Judgment of 3   ال ونغو

February 2006 (footnote 1600 above), p. 26, paras. 42–44. 

من اتىلاقي  فيينا علةى هةذا    21)أ( من املادة  1وتابيق الىلقرة  (14)
املنشةأ األثةر    يعدل الةتحىلظ  تحىلظات أمر يسأ نسبيا . إذ النوع من ال 

القةةانون حل ةةم املعاهةةدة الةةذ  يتعلةةق بةةه الةةتحىلظ  إىل املةةدى الةةذ   
يةةذهب إليةةه هةةذا الةةتحىلظ“، أ  أنةةه يسةةتبعد ببسةةاطة أ  أثةةر قةةانون  

لةو   ذا احل ةم التعاهةد . ومبجةرد إنشةاء الةتحىلظ، تسةأ األمةور كمةا هل 
 ةةم املسةةتهدف للةةتحىلظ، وذلةةك يف  تتضةةمن احل  كانةةت املعاهةةدة ال 

أنشئ  إطار الع قات التعاهدية بني لاحب التحىلظ واألطراف ال   
دل التحىلظةةات ذات األثةةر اال ةةتبعاد    الةةتحىلظ إزاءهةةا. وه ةةذا حتةةُ

. ويتةةةةبح  effect”) ntraregulatory(“co (2118 )أثةةةةرا   رافعةةةةا  للقيةةةةود“  
هةةةةدة  لةةةاحب الةةةةتحىلظ غةةةةأ مقيةةةةد لاللتةةةزام النارةةةةئ عةةةةن ح ةةةةم املعا 

نا من إلزامه به،  مينعه إط قا  من االمتثال له )وال مي  ال  املعين، وهو ما 
حسةةةةب االقتضةةةةاء، إذا كانةةةةت القاعةةةةدة التعاهديةةةةة تةةةةنز علةةةةى التةةةةزام  

املنظمات   املناق  أن تتنازل الدول أو عريف(. وبناء  على ذلك، فمن  
الدولية األ رى ال  أنشئ التحىلظ إزاءها عن حقهةا يف طلةب تنىليةذ  

لتةةةةةةزام النارةةةةةةئ عةةةةةةن احل ةةةةةةم التعاهةةةةةةد  املعةةةةةةين يف إطةةةةةةار ع قاهتةةةةةةا  اال 
 .التعاهدية ما لاحب التحىلظ 

عةن هةذا األثةر  4-2-4من املبةدأ التةوجيه   2وتعرب الىلقرة  (15)
اهلةةدف منهةةا  ،اال ةةتبعادية بعبةةارات بسةةياة النةةاتج عةةن التحىلظةةات

تبديد أ  رك يف أن لاحب التحىلظ غأ مقيد أب  التزام انرئ 
مي نه التمسك  حل م الذ  يستهدفه التحىلظ اال تبعاد  والعن ا

يوضح تعبأ  لملثل“ يف اجلملةة الثانيةة  كماأب  حق انرئ عنه. و 
لةةةةة للنسةةةةبة مةةةةن هةةةةذه الىلقةةةةرة، فةةةةإن هةةةةذا ينابةةةةق أيضةةةةا  بتةةةةورة مماث

 لألطراف األ رى ال  أنشئ التحىلظ إزاءها.
د التةةةةزام  وعةةة وة علةةةى ذلةةةةك، مةةةن اجلةةةدير للةةةةذكر أن ا ةةةتبعا  (16)

يعةةين   عةةن طريةةق حتىلةةظ ال مةةن أح ةةام املعاهةةدة   انرةةئ عةةن ح ةةم مةةا 
تلقائيةةا  أن لةةاحب الةةتحىلظ يةةرفز الوفةةاء هبةةذا االلتةةزام. فقةةد يرغةةب  

االلتزام التعاهد  ضةمن    لاحب التحىلظ ببساطة يف ا تبعاد تابيق 
اإلطةةار القةةانون الةةذ  وضةةعته املعاهةةدة. فمةةن املم ةةن أن توافةةق دولةةة  

ة موافقةة تمةة علةى قاعةدة واردة يف ح ةم مةن أح ةةام  منظمةة دولية  أو 
املعاهةةةةةدة، ول نهةةةةةا تةةةةةرفز مةةةةةا ذلةةةةةك االعةةةةةرتاف ل تتةةةةةاص هيئةةةةةة  

هيئةةةة قضةةةائية للبةةةت يف أ  نةةةزاع يتعلةةةق بتابيةةةق وتىلسةةةأ   عاهديةةةة أو ت 
ذه القاعةةةدة. ورغةةةم أهنةةةا تظةةةل تتمتةةةا بريتهةةةا ال املةةةة يف أن متتثةةةل  هةةة 

، فإهنةا تسةتبعد مةا ذلةك أن  ل لتزام املنتوص عليه يف إطار املعاهةدة 
 . ( 2119) ي ون آلليات الرقابة ال  وضعتها املعاهدة أ  حجية جتاهها 

وهةةة  احلالةةةة  -وخيتلةةةف األثةةةر امللمةةةوس للةةةتحىلظ التعةةةديل   (17)
ا ت فةا  كبةأا ،  - 4-2-4من املبدأ التوجيه   3قرة ال  تتناوهلا الىل

وهةةةةو ألةةةةعب فهمةةةةا . فعلةةةةى نقةةةةيز لةةةةاحب الةةةةتحىلظ ذ  األثةةةةر 
__________ 

  (2118 )  Reservations and Interpretative Declarations …Horn, 

(footnote 25 above), p. 84. 
)التحىلظةةةات علةةةى ح ةةةم  3-5-1-3انظةةةر أيضةةةا  املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 2119)  

 ( من التعليق.7) يعرب عن قاعدة عرفية( والتعليق عليه، وبوجه  اص الىلقرة
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يسعى لاحب التحىلظ التعديل  إىل التخلز من   تبعاد ، الاال
أكثةر مةن األح ةام التعاهديةة بغيةة  ئة عن ح م أوااللتزامات النار

للمعاهدة، بل إنه ا تعادة حرية التترف يف نااق اإلطار القانون 
يسةةةعى إىل اال تعاضةةةة عةةةن االلتةةةزام النارةةةئ عةةةن احل ةةةم التعاهةةةد  

 للتزام آ ر اتلف.
دف لاحب هذا التحىلظ إىل جمرد الةتخلز، حةال  يهوال (18)

إنشةةةاء الةةةتحىلظ، مةةةن أ  التةةةزام تعاهةةةد  انرةةةئ عةةةن احل ةةةم الةةةذ  
يتعلةةةق بةةةه الةةةتحىلظ. فةةةالتحىلظ يةةةؤد  إىل اال تعاضةةةة عةةةن االلتةةةزام 

تةةةوص عليةةةه ألةةة   يف املعاهةةةدة للتةةةزام آ ةةةر منتةةةوص عليةةةه يف املن
حل ةم التعاهةد  التحىلظ. وبعبارة أ رى، فإن االلتزام النارةئ عةن ا

يعّدلةه االلتةزام املنتةوص عليةه  الذ  يتعلق به التحىلظ حيةل حملةه أو
الع قةةةةات التعاهديةةةةة بةةةةني لةةةةاحب  يف الةةةةتحىلظ، وذلةةةةك يف إطةةةةار

وليةةة الةة  أنشةةئ الةةتحىلظ إزاءهةةا. املنظمةةات الد الةةتحىلظ والةةدول أو
وبعبةةةارة أدق، يىلضةةة  الةةةتحىلظ املنشةةةأ إىل اال تعاضةةةة عةةةن االلتةةةزام 

رتبط بةه، النارةئني عةن ح ةم املعاهةدة املعةين، لاللتةزام وعن احلق امل
النارةةئني عةةةن  ولحلةةق املةةرتبط بةةه املنتةةةوص عليهمةةا يف الةةتحىلظ أو

 ح م املعاهدة بتيغته املعدلة مبوجب التحىلظ.
ي ةون هلةا   غةأ أن هةذه اال تعاضةة عةن االلتزامةات مي ةن أال  (19)

ى األطةةةراف  ي ةةةون هلةةةا تبعةةةات علةةة  إزاء لةةةاحب الةةةتحىلظ أو  أثةةةر إال 
األ رى ال  أنشئ التحىلظ إزاءها. وعبارة  بتيغتها املعدلة مبوجب  

والةةة  تنابةةةق علةةةى حقةةةوق    3الىلقةةةرة    الةةةتحىلظ“ الةةة  وردت مةةةرتني يف 
والتزامات األطراف األ رى ال   والتزامات لاحب التحىلظ وحقوق 

 أنشئ التحىلظ إزاءها، يقتد هبا توجيه االنتباه إىل تنوع هذه اآلاثر.  
 -ومن األمثلةة علةى التحىلظةات التعديليةة مةن النةوع األول  (20)

أ  التحىلظةةةةةات الةةةةة  تعةةةةةدل حتةةةةةرا  حقةةةةةوق والتزامةةةةةات لةةةةةاحب 
 التحىلظ إزاء األطةراف األ ةرى دون أن ي ةون هلةا أثةر علةى حقةوق

حتىلةةةظ مجهوريةةةة أملانيةةةا االحتاديةةةة علةةةى  -والتزامةةةات هةةةذه األطةةةراف 
 اتىلاقية املؤثرات العقلية 

ديةةةةةة، يتوجةةةةةب علةةةةةى املتةةةةةنعني ومةةةةةوزع  اجلملةةةةةة ملانيةةةةةا االحتايف مجهوريةةةةةة أ 
واملستوردين واملتدرين، عوضا  عن االحتىلاظ بسج ت من النوع املذكور هيف 

مةن االتىلاقيةة ، أن يضةعوا ع مةة  الةة لبنةود فةواتأهم  11مةن املةادة  2الىلقرة 
الةةةةةة  تتضةةةةةةمن املةةةةةةواد واملستحضةةةةةةرات املدرجةةةةةةة يف اجلةةةةةةدول الثالةةةةةةث. وحيةةةةةةتىلظ 

ألرخاص املعنيون للىلواتأ وإيتاالت الشحن ال  حتتو  على بنود من هةذا ا
 .(2120)القبيل ملدة مخس  نوات على األقل

 2ا تبعاد تابيةق الىلقةرة تستهدف فحسب هبذا التحىلظ  فأملانيا ال
مةةةن اتىلاقيةةةة املةةةؤثرات العقليةةةة، بةةةل تسةةةتهدف أيضةةةا   11مةةةن املةةةادة 

احل م للتزام آ ر اتلف  اال تعاضة عن االلتزام النارئ عن ذلك
 على لاحب التحىلظ. ينابق إال ال
مةةن  18وكةةذلك الشةةأن للنسةةبة لةةتحىلظ فنلنةةدا علةةى املةةادة  (21)

الةةةذ  يةةةدل بوضةةةوح  1968عةةةام اتىلاقيةةةة الفتةةةات وإرةةةارات الاةةةرق ل
__________ 

  (2120 ) 6(footnote 37 above), chap. VI.Multilateral Treaties … . 

يةةتخلز فحسةةب مةةن االلتةةزام الةةذ   علةةى أن لةةاحب الةةتحىلظ ال
عةن هةذا االلتةزام، يقا علةى عاتقةه مبوجةب املعاهةدة وإمنةا يسةتعيز 

يعّدل أب  ر ل من  يف بعز احلاالت على األقل، للتزام آ ر ال
 اماهتا  األر ال حقوق األطراف األ رى والتز 

لتعيةني  E,9bال فتةة  أو E,9aتسةتخدم ال فتةة  أالحتتىلظ فنلندا لحلةق يف  
ا. لتعيةةةني اارجهةةة  E,9dال فتةةةة  أو E,9cال فتةةةة  مةةةدا ل املراكةةةز احلضةةةرية، وال

 E,9bذه ال فتات، ُتستخدم رموز. وُتستخدم الفتة مناظرة ل فتة وبدال  من ه
 .b9E,(2121)لبيان ا م امل ان، دون أن ي ون هلا نىلس داللة ال فتة 

ومن انحية أ رى، فإن التحىلظ الذ  لاغته إ رائيل بشأن   (22)
اتىلاقيةةةة جنيةةةف لتحسةةةةني حالةةةة اجلرحةةةةى واملرضةةةى مةةةةن أفةةةراد القةةةةوات  

يف امليةةدان واتىلاقيةةة جنيةةف لتحسةةني حالةةة اجلرحةةى واملرضةةى  املسةةلحة  
مةةةن أفةةةراد القةةةوات املسةةةلحة يف البحةةةار   والنةةةاجني مةةةن السةةةىلن الغارقةةةة 

محايةةةة األرةةةخاص املةةةدنيني يف وقةةةت احلةةةرب،  ىلاقيةةةة جنيةةةف بشةةةأن  وات 
،  ( 2122) والةةذ  يسةةتهدف املةةواد املتعلقةةة للشةةارة املميةةزة لألفةةراد الابيةةني 

ام ذات  يعةةةدل مبارةةةرة مضةةةمون األح ةةة  حةةةى وإن كةةةان، ظةةةاهراي ، ال 
إزاء إ ةةةةرائيل نىلسةةةةها، فإنةةةةه يسةةةةتتبا فةةةةرض التزامةةةةات علةةةةى   التةةةةلة إال 

 يل  نز التحىلظ   األطراف األ رى ال  يُنشأ إزاءها. وفيما 
رهنةةةا  للةةةتحىلظ الةةةذ  مىلةةةاده أن إ ةةةرائيل، مةةةا احرتامهةةةا حلرمةةةة الشةةةارات  

تخدم تةةةرس داوود األمحةةةر  والع مةةةات املميةةةزة الةةة  تقرهةةةا االتىلاقيةةةة،  ةةةوف تسةةة 
 .(2123)كشارة وع مة مميزة للخدمات الابية لقواهتا املسلحة

 فةةةإن إ ةةةرائيل تىلةةةرض علةةةى األطةةةراف األ ةةةرى الةةة  يُنشةةةأ ،وبةةةذلك
حتىلظهةةةةا إزاءهةةةةا التزامةةةةا ، غةةةةأ منتةةةةوص عليةةةةه يف األلةةةةل، يقضةةةة  

 لحرتام رارة مميزة جديدة يف ع قاهتا ما إ رائيل.
جلمهةةةةةةةورايت  أن حتىلظةةةةةةةات احتةةةةةةةاد ا   ولملثةةةةةةةل، مةةةةةةةن الواضةةةةةةةح  (23)

مةةةن اتىلاقيةةةة أعةةةايل البحةةةار لعةةةام    9االرةةةرتاكية السةةةوفياتية علةةةى املةةةادة  
بحةةةةر اإلقليمةةةة  واملناقةةةةة  مةةةةن اتىلاقيةةةةة ال   20وعلةةةةى املةةةةادة    ( 2124) 1958
ترمةةة  بوضةةةوح إىل إنشةةةاء نظةةةام تعاهةةةد  يىلةةةرض علةةةى    ( 2125) املتامخةةةة 

__________ 
  (2121 ) 20, chap. XI.B.Ibid. . 
ل اقرتحتةةةه إ ةةةرائيل  ةةة ل لةةةين هةةةذا الةةةتحىلظ عقةةةب رفةةةز تعةةةدي ( 2122)  

مىلاده إدراو ترس داوود األمحر ضمن الع مةات  1949 املؤمتر الدبلوما   لعام
لةاغت إ ةرائيل ث ثةة حتىلظةات مماثلةة  ،املميزة ألفراد ا دمات الابية. ومن   

( وأكةدهتا عنةد 1949كةانون األول/ديسةمرب   8عند توقيا اتىلاقيةات جنيةف )يف 
 . (1951متوز/يوليه  6يات )التتديق على هذه االتىلاق

  (2123 ) 436, p. 75, vol. reaty SeriesTUnited Nations, . 
 تعتةرب ح ومةة احتةاد اجلمهةورايت االرةرتاكية السةوفياتية أن مبةةدأ  ( 2124)  

ختضةةا السةةىلينة يف أعةةايل البحةةار إال للواليةةة  القةةانون الةةدويل الةةذ  مبقتضةةاه ال
أ  قيةةةد علةةةى مجيةةةا السةةةىلن  القضةةةائية للدولةةةة الةةة  ترفةةةا علمهةةةا ينابةةةق دون 

 .Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XXI.2 احل ومية“  
اجلمهةةةةةةورايت االرةةةةةةرتاكية السةةةةةةوفياتية أن  احتةةةةةةاد تعتةةةةةةرب ح ومةةةةةةة  ( 2125)  

السةةةةةىلن احل وميةةةةةة تتمتةةةةةا بتةةةةةانة يف امليةةةةةاه اإلقليميةةةةةة األجنبيةةةةةة وأنةةةةةه، هلةةةةةذا 
 بأ املنتةةوص عليهةةا يف هةةذه املةةادة إالالسةةبب، ال جيةةوز أن تابةةَّق عليهةةا التةةدا

 .( ibid., chap. XXI.1مبوافقة دولة العلم“ ) 
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د هبةةةا عنةةةد  تتعهةةة  األطةةةراف األ ةةةرى يف هةةةاتني االتىلةةةاقيتني التزامةةةات ل 
االنضمام إليهما. ومي ن إبداء م حظات مماثلة   التتديق عليهما أو 

ململ ةةة  يا وأيرلنةةدا والةةدامنرك والسةةويد وا بشةةأن حتىلظةةات كةةل مةةن إ ةةبان 
املتحدة على اتىلاقية تمبأ املتعلقة بتقدمي مةوارد االتتةاالت السةل ية  

  ، فهةة  تغةةأ ( 2126) وال  ةةل ية للحةةد مةةن ال ةةوارل ولعمليةةات اإلغاثةةة 
التعاهةةةةةد ، مةةةةةن حيةةةةةث اال تتةةةةةاص الشختةةةةة ، بتو يهةةةةةا  النظةةةةةام  

 اال تعاضة عن اجلهة الواقا عليها االلتزام جبهة أ رى.  
ذات األثر اال تبعاد  للتابيق املتبادل وقابلية التحىلظات  (24)

يتةةةح ذلةةةك يف مجيةةةا احلةةةاالت، قابليةةةة التحىلظةةةات  تىلةةةوق، وإن ل
 الة حتىلظات الىلئة األوىل ذات األثر التعديل  للتابيق املتبادل )و 

مضمون حقوق والتزامات لاحبها(. ورأت اللجنة  تغأ إال ال  ال
ثانيةةةة يف كةةةل مةةةن مةةةا ذلةةةك أنةةةه مةةةن الضةةةرور  اإلرةةةارة يف اجلملةةةة ال

إىل املبدأ العام للتابيةق  4-2-4من املبدأ التوجيه   3و 2الىلقرتني 
 21ادة )ب( مةن املة 1املتبادل للتحىلظات املنتةوص عليةه يف الىلقةرة 

ختةةةةةةةل  مةةةةةةةن اتىلةةةةةةةاقي  فيينةةةةةةةا. وينبغةةةةةةة  اعتبةةةةةةةار أن هةةةةةةةذه اإلرةةةةةةةارة ال
 . 5-2-4لال تثناءات الواردة يف املبدأ التوجيه  

ومبةدأ التابيةق املتبةةادل للتحىلظةات يعةين أنةةه، مبجةرد إنشةةاء  (25)
مةةةةن جانةةةةب لةةةةاحب الةةةةتحىلظ  الةةةةتحىلظ، جيةةةةوز االحتجةةةةاو بةةةةه ال

التحىلظ   ون هذافحسب، وإمنا أيضا  من جانب أ  طرف آ ر ي
قد اكتسب هذه التىلة إزاءه، مثلما تدل على ذلةك اجلملةة الثانيةة 

. فةالتحىلظ 4-2-4مةن املبةدأ التةوجيه   3و 2يف كل مةن الىلقةرتني 
ينشئ بني لةاحبه وبةني األطةراف الة  أنشةئ الةتحىلظ إزاءهةا نظةام 
قواعد  الا ، يابق على أ اس املعاملةة لملثةل. وقةد أوضةح السةأ 

هةةذا التةةدد أن  الةةتحىلظ يعمةةل دائمةةا  يف كةة  دوك يف وىلةةر  والةة 
 21)ب( مةن املةادة 1. وترد هةذه الىل ةرة يف الىلقةرة (2127)االجتاهني“

 يل    على ما  1986من اتىلاقي  فيينا، حيث تنز يف ليغتها لعام  
    23و  20و   19أ  حتىلظ يوضا للنسبة إىل طرف آ ر وفقا  للمواد  -1 

 ه...  )أ( 

هأح ام املعاهدة الة  يتعلةق هبةا  للقةدر نىلسةه ح ام يغأ تلك األ )ب( 
املنظمةةةة هالدوليةةةة   للنسةةبة إىل ذلةةةك الاةةةرف اآل ةةةر يف ع قاتةةةه مةةةا الدولةةةة أو

 املتحىلظة. 
__________ 

هتةةةدف هةةةذه التحىلظةةةات مجيعهةةةا إىل احملافظةةةة علةةةى تىلةةةويز بعةةةز  ( 2126)  
جمةاالت املسةؤولية إىل االحتةاد األورويب. وهة  متةاغة بعبةارات متاابقةة تقريبةا ، 

ثةال، يةنز حتىلةظ أيرلنةدا للرغم من بعز اال ت فات الاىليىلة. فعلى  ةبيل امل
ت ون أح ةام معينةة مةن اتىلاقيةة تمبةأ املتعلقةة بتقةدمي   بقدر مايل    على ما

مةوارد االتتةاالت السةل ية وال  ةل ية للحةد مةن ال ةوارل ولعمليةات اإلغاثةة 
)’االتىلاقية‘( دا لة يف نااق مسؤولية اجلماعةة األوروبيةة، فةإن التنىليةذ ال امةل 

ه املنظمة الدولية“ رلندا جيب أن يتم وفقا  إلجراءات هذل تىلاقية من جانب أي
 (ibid., chap. XXV.4.) 
  (2127 ) H. Waldock, “General course on public international law”, 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 

vol. 106 (1962), p. 87. 

ويرتتةةب علةةى ذلةةك أن لةةاحب الةةتحىلظ يعىلةةى مةةن الوفةةاء  (26)
لاللتزامةةات التعاهديةةة الةة  يتعلةةق هبةةا الةةتحىلظ، ول نةةه أيضةةا  يىلقةةد 

املنظمة الدولية ال  أنشئ التحىلظ إزاءها  لة أوة الدو احلق يف ماالب
أبن تىلةةة  لاللتزامةةةات التعاهديةةةة الةةة  يتعلةةةق هبةةةا الةةةتحىلظ. وعةةة وة 

املنظمةةةة الدوليةةةة الةةة  أنشةةةئ الةةةتحىلظ  الدولةةةة أو علةةةى ذلةةةك، تعىلةةةى
إزاءهةةةةا مةةةةن الوفةةةةاء لاللتةةةةزام الةةةةذ  يتعلةةةةق بةةةةه الةةةةتحىلظ إزاء الدولةةةةة 

 املنظمة املتحىلظة.  أو
. فنظام (2128)ومبدأ التابيق املتبادل هذا ميليه املناق السليم (27)

القواعةةةةد الةةةةذ  حي ةةةةم الع قةةةةات التعاهديةةةةة بةةةةني الةةةةدولتني املعنيتةةةةني 
يقا علةى عةاتق كةل منهمةا مةن  يع س يف الواقا القا م املشرتك ملا
. (2129)وإن كةان ت قيةا  جزئيةا   -التزامات انجتة عن ت ق  إرادتيهمةا 

ن األ ةاس الرضةةائ  الةذ  تقةةوم عليةه الةةنظم عةة  رةوهةذا ينةةتج  مبارة 
، وهةةةةو أ ةةةةاس ذو أتثةةةةأ كبةةةةأ علةةةةى النظةةةةام العةةةةام (2130)التعاهديةةةةة“

أوضحه والةدوك يف تقريةره  للتحىلظات يف اتىلاقية فيينا، على حنو ما
 األول عن قانون املعاهدات 

ي ون للتحىلظ مىلعول متبادل فيما بةني الدولةة املتحىلظةة وأ  طةرف آ ةر  
عىلةةةةى ك وةةةةا مةةةةن تابيةةةةق األح ةةةةام املةةةةتحىلظ عليهةةةةا يف ، بيةةةةث يُ املعاهةةةةدةيف 

 .(2131)ع قاهتما املتبادلة

وعرضت حم مة العدل الدولية، باريقة مشاهبة وإن كانت  (28)
تناةةةةةةةةو  علةةةةةةةةى ا ت فةةةةةةةةات طىليىلةةةةةةةةة، مشةةةةةةةة لة التابيةةةةةةةةق املتبةةةةةةةةادل 
لإلعةةةة انت اال تياريةةةةة املتعلقةةةةة بقبةةةةول الواليةةةةة اإللزاميةةةةة املنتةةةةوص 

مةةن النظةةام األ ا ةة  للمح مةةة.  36مةةن املةةادة  2 قةةرةهةةا يف الىلعلي
بعةةةةز القةةةةروض وقةةةةد رأت احمل مةةةةة يف ح مهةةةةا التةةةةادر يف قضةةةةية 

 أنه النروجيية
__________ 

الدولةة املتحىلظةة  ىلظ يتمثل يف عدم التزام  أثر التح أن    أنزيلويتّ اعترب  ( 2128)  
ت ةةون األطةةراف األ ةةرى   لألح ةةام الةة  يتعلةةق هبةةا الةةتحىلظ؛ وبابيعةةة احلةةال، ال 

ملزمةةة بتلةةك األح ةةام جتاههةةا؛ وه ةةذا، فإنةةه يف الع قةةات بةةني الدولةةة املتحىلظةةة  
ل األح ةةةةةام الةةةةة  يتعلةةةةةق هبةةةةةا الةةةةةتحىلظ كمةةةةةا  لةةةةةو كانةةةةةت   والةةةةةدول األ ةةةةةرى، تعامةةةةة 

 Anzilotti, Corso di diritto internazionale    مةن املعاهةدة“ تشة ل جةزءا   ال 

(footnote 26 above), pp. 334–335 . 
  (2129 ) (footnote 698 above), Gli effetti delle riserve … Baratta, 

p. 291    رأينا أيضا  أن االجتاه املنبثق عةن املمار ةة الدوليةة يبةدو مرتباةا  مببةدأ
قةةانون املعاهةةدات  إن القاعةةدة الةة  تةةرا  أ ا ةةيا  يف الرتاضةة  الةةذ  يشةة ل عن

يتعلق هبا الةتحىلظ تىلقةد مركزهةا القةانون بسةبب عةدم وجةود اتىلةاق بشةأهنا بةني 
 “. أرخاص القانون نتيجة لتوغ التحىلظ يف حد ذاته

التقريةةةةر األول عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات الةةةةذ  أعةةةةده السةةةةأ وىلةةةةر   ( 2130)  
، 68 ، صAdd.1و A/CN.4/144، الوثيقةةة ، اجمللةةد الثةةان1962 حوليةةةوالةةدوك، 
(. وقةةد اعتمةةدت اللجنةةة هةةذا التىلسةةأ يف 18( )التعليةةق علةةى املةةادة 21الىلقةةرة )

مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا  21ألةةةةبح املةةةةادة  الةةةةذ ) 19تعليقهةةةةا علةةةةى مشةةةةروع املةةةةادة 
، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة 1966 حوليةةةةة( املعتمةةةةد يف القةةةةراءة الثانيةةةةة )1969 لعةةةةام

A/6309/Rev.1من التعليق(1الىلقرة )، 209 ، ص ) . 
، .1Addو .144/4A/CN، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1962 حوليةةةةةةةةةة ( 2131)  
 .18التعليق على املادة من ( 21، الىلقرة )68 ص
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ي ةون للمح مةة هةذه الواليةة   للنظر إىل أن األمر يتعلةق إبع نةني انىلةراديني، فة  
عة ن  بةني أن اإل بقدر اتىلاق اإلع نني على منحها إايها. ومقارنة اإلع نني ت  إال 
يقبلهةا اإلعة ن النروجية ؛ وبنةاء    رنس  يقبةل واليةة احمل مةة يف حةدود أضةيق ممةا الىل 

على ذلك، فإن اإلرادة املشةرتكة للاةرفني، الة  تسةتند إليهةا واليةة احمل مةة، توجةد  
 . ( 2132) يف هذه احلدود األضيق املبينة يف التحىلظ الىلرنس  

أوجةةةةةةةه الةةةةةةةتحىلظ يتةةةةةةحح أيضةةةةةةا  والتابيةةةةةةق املتبةةةةةةادل آلاثر  (29)
يسةةةببها الةةةتحىلظ يف الع قةةةات الثنائيةةةة بةةةني لةةةاحب التىلةةةاوت الةةة  

املنظمةةةةات الدوليةةةةة األ ةةةةرى الةةةة  أنشةةةةئ  الةةةةتحىلظ وبةةةةني الةةةةدول أو
مي ةةن أن ت ةةون تلةةك  الةةتحىلظ إزاءهةةا. فوفقةةا  آلليةةة التحىلظةةات، ال

الةةدول واملنظمةةات الدوليةةة مقيةةدة جتةةاه لةةاحب الةةتحىلظ للتزامةةات 
داد أل ةذها علةى ن هو نىلسه علةى ا ةتعاللتزامات ال  ي و تىلوق ا
 . وقد اعترب الربوفيسور  يما يف هذا التدد أنه  (2133)عاتقه
ال جيةةةوز أل  جهةةةة تعىلةةة  نىلسةةةها مةةةن التزامةةةات تعاهديةةةة معينةةةة مبوجةةةةب  

حتىلةظ مةن التحىلظةات املاال بةةة أبن تُعامةل وفقةا  لألح ةةام التعاهديةة الة  يتعلةةق 
 .(2134)هبا التحىلظ

ة مبارةرة لىل ةرة املعاملةة دل للتحىلظ هو نتيجوالتابيق املتبا (30)
يتعلةةةق لاللتزامةةةات الدوليةةة وف ةةةرة األ ةةةذ والعاةةةاء بةةةني  لملثةةل فيمةةةا

 (.do ut desاألطراف، وهو يتوافق ما مبدأ  العااء املتبادل“ )
يتعلةةق آباثر  وعةة وة علةةى ذلةةك، تةةؤد  املعاملةةة لملثةةل فيمةةا (31)

يتعلةق  فيمايستهان به  ادعا ، التنظيميا ، بل دورا  ر التحىلظات دورا  
مبمار ةةةة احلةةةق يف لةةةوغ التحىلظةةةات، وهةةةو حةةةق معةةةرتف بةةةه علةةةى 

يغيةةةةةب عةةةةةن ذهةةةةةن لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ  جيةةةةةب أال ناةةةةةاق وا ةةةةةا، إذ
ينةةتج آاثره لتةاحله فقةةط، بةةل هةو معةةرض أيضةةا  ألن  الةتحىلظ ال أن

هةذا  حُيتج هبذا الةتحىلظ ضةده. وقةد كتةب السةأ وىلةر  والةدوك يف
 يل   التدد ما

هنةةةاك بابيعةةةة احلةةةال رادع آ ةةةر ل  ةةةتخدام غةةةأ املنا ةةةب حلريةةةة إلةةةدار  
التحىلظات، وهو ي من يف القاعةدة األ ا ةية الة  تقضة  أبن الةتحىلظ يعمةل 
دائما  يف ك  االجتةاهني، بيةث جيةوز أل  دولةة أ ةرى أن حتةتج بةه ضةد الدولةة 

 .(2135)املتحىلظة يف ع قاهتما املتبادلة

__________ 
  (2132 ) Case of Certain Norwegian Loans , 1957July  6Judgment of 

(France v. Norway) (see footnote 1629 above), p. 23. 
، /1Rev./6309A، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةةةةةانظةةةةةةةةةر  ( 2133)  
. وقةد أكةةد 17و 16( مةةن التعليةق علةةى مشةروع  املةةادتني 13، الىلقةرة )206 ص

روبرتةةةو لرات، عةةةن حةةةق، أنةةةه قةةةد ثبةةةت أن التابيةةةق املتبةةةادل آلاثر الةةةتحىلظ هةةةو 
تتةةيح  ة آليةةة تعويضةةية يف الع قةةات املتبادلةةة بةةني األطةةراف املتعاقةةدة، وهةة  آليةة 

إعةةادة التةةوازن فيمةةا يتعلةةق ب ةةّم االلتزامةةات التعاهديةةة الةة  تقةةا علةةى عةةاتق كةةل 
 Baratta, Gli  طةةرف، وهةةو التةةوازن الةةذ  عدلةةه الةةتحىلظ بتةةورة انىلراديةةة“ 

effetti delle riserve … (footnote 698 above), p. 292 . 
  (2134 ) Das Reziprozitätselement im Zustandekommen B. Simma, 

völkerrechtlicher Verträge, Berlin, Duncker & Humblot, 1972, p. 60 . 
  (2135 ) Sir Humphrey Waldock, “General course on public 

international law” (footnote 2127 above). See also F. Parisi and C. 

و يسةةةةهم  ادل إذن  ةةةةيىلا  ذا حةةةةدينويشةةةة ل التابيةةةةق املتبةةةة  (32)
إ ةةةةةهاما  كبةةةةةأا  يف إزالةةةةةة التةةةةةوتر املوجةةةةةود بابيعةةةةةة احلةةةةةال بةةةةةني مرونةةةةةة 

. ويبةةةدو هةةةذا املبةةةدأ، نوعةةةا  مةةةا، م مةةة   (2136)املعاهةةةدة و ةةة متها“
ي ون أكثر ردعةا  مةن هةذا الشةرط،  لشرط جواز التحىلظ، وكثأا  ما
عةةةةةةدد  ي ةةةةةةون مؤكةةةةةةدا  يف عدمةةةةةةه النظةةةةةةرا  ألن حتديةةةةةةد اجلةةةةةةواز مةةةةةةن 

 حلاالت.يستهان به من ا ال
وه ةةةذا، يشةةةأ العديةةةد مةةةن األح ةةةام املتعلقةةةة للتحىلظةةةات  (33)

، يف حةةني (2137)إرةةارة لةةرحية إىل مبةةدأ التابيةةق املتبةةادل للتحىلظةةات
. (2138)أن معاهدات أ رى تذّكر مببدأ التابيق املتبادل بعبارات أعم

ا أن . فةةالواق(2139)التةةرحية زائةةدة عةةن احلاجةةةأن هةةذه األح ةةام  إال
 

Ševčenko, “Treaty reservations and the economics of article 21(1) of the 

Vienna Convention”, Berkeley Journal of International Law, vol. 21, No. 

1 (2003), pp. 1–26 . 
  (2136 ) F. Parisi and C. Ševčenko, “Treaty reservations and the 

economics of article 21 (1) of the Vienna Convention”, George Mason 

School of Law’s series of Working Papers in Law & Economics, 

No. 02-07, p. 16. See also Baratta, Gli effetti delle riserve … (footnote 

698 above), pp. 295–296 . 
مةةن االتىلاقيةةة املتعلقةةة    20مةةن املةةادة    2هةةذا هةةو احلةةال للنسةةبة للىلقةةرة   ( 2137)  

ألح ةةام املسةةتبعدة  ) ا   1930 بةةبعز املسةةائل املتتةةلة بتنةةازع قةةوانني اجلنسةةية لعةةام 
إزاء الاةةةرف املتعاقةةةد الةةةذ  ألةةةدر الةةةتحىلظ،  علةةةى هةةةذا النحةةةو ال مي ةةةن تابيقهةةةا  

االحتجةةةةاو هبةةةةا مةةةةن جانةةةةب ذلةةةةك الاةةةةرف إزاء أ  طةةةةرف متعاقةةةةد آ ةةةةر“(.   وال 
وتوجةةةةةةد أمثلةةةةةةة أ ةةةةةةرى يف اتىلاقيةةةةةةات الهةةةةةةا  املتعلقةةةةةةة للقةةةةةةانون الةةةةةةدويل ا ةةةةةةاص  

 Majoros (footnote 388انظر  )ل ط ع على تلك البنود املتعلقة للتحىلظات،  

above), pp. 90 et seq. عةدد مةن االتىلاقيةات املربمةة يف إطةار جلنةة األمةم   (، ويف
 Imbert, Les réserves aux traitésاملتحةةةدة االقتتةةةادية ألورول )انظةةةر   

multilatéraux (footnote 25 above), pp. 188–191 and p. 251 بعةز   (، ويف
، تقةرتح  ت وأُبرمت يف إطار جملس أورول. فعلى  ةبيل املثةال االتىلاقيات ال  ليغ 

البنةةةود ا تاميةةةة النموذجيةةةة ل تىلاقيةةةات واالتىلاقةةةات املربمةةةة يف إطةةةار جملةةةس أورول  
احل ةةةةم التةةةةايل بشةةةةأن املعاملةةةةة لملثةةةةل    1980 الةةةة  اعتمةةةةدهتا جلنةةةةة الةةةةوزراء يف عةةةةام 

بشةةأن ح ةةم هوارد    يتعلةةق آباثر التحىلظةةات   ال جيةةوز لاةةرف ألةةدر حتىلظةةا   فيمةا 
بيةةق ذلةةك احل ةةم مةةن جانةةب أ  طةةرف آ ةةر؛  يف االتىلةةاق املعةةين  أن ياالةةب بتا 

مشةةروطا ، أن ياالةةب بتابيةةق ذلةةك   غةةأ أنةةه جيةةوز لةةه، إذا كةةان الةةتحىلظ جزئيةةا  أو 
  ؛ ول طةة ع عليهةةا، انظةةر  3قبلةةه هةةو نىلسةةه“ )املةةادة ت، الىلقةةرة   احل ةةم بقةةدر مةةا 

www.coe.int/en/web/conventions    انظةر أيضةا .)Horn, Reservations and 

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), pp. 146–147 . 
من اتىلاقية حتتةيل النىلقةة يف ا ةارو ) ال حيةق  18انظر مث   املادة  ( 2138)  
اقيةةةة ضةةةد أطةةةةراف متعاقةةةدة أ ةةةةرى ف متعاقةةةد أن يسةةةةتىليد مةةةن هةةةةذه االتىللاةةةر 
املةةةادة الرابعةةةة عشةةةرة مةةةن  بقةةةدر كونةةةه هةةةو نىلسةةةه ملزمةةةا  هبةةةذه االتىلاقيةةةة“( أو إال

اتىلاقية االعرتاف بقرارات التح يم األجنبية وتنىليذها ) ال حيق لدولة متعاقدة 
بقةدر كوهنةا هة   أن تستىليد من هذه االتىلاقيةة ضةد أطةراف متعاقةدة أ ةرى إال

 . االتىلاقية“( نىلسها ملزمة هبذه
  (2139 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), p. 252; Majoros, “Le régime de réciprocité …” (footnote 388 

above), pp. 83 and 109 إدراو بنود يف املعاهةدات تعيةد أتكيةد    ماجوروس   . وينتقد
 . ( ibid., p. 81واال تقرار القانونيني“ )  مبدأ املعاملة لملثل  لدواع  الوضوح 

http://www.coe.int/en/web/conventions
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، بةةةل (2140)كمبةةدأ عةةام فحسةةب أ املعاملةةة لملثةةل معةةرتف بةةةه المبةةد
حيتةةاو إىل ح ةةم حمةةدد يف املعاهةةةدة  أيضةةا  كمبةةدأ ينابةةق تلقائيةةا  وال

املنظمةات الدوليةة الة   إىل إع ن انىلراد  مةن جانةب الةدول أو أو
 .(2141)قبلت التحىلظ على هذا األ اس

لجنةةةةةة يف القةةةةةراءة  الةةةةةذ  اعتمدتةةةةةه ال   21إال أن مشةةةةةروع املةةةةةادة   (34)
ي ةةن واضةةحا  متامةةا  بشةةأن تلقائيةةة مبةةدأ املعاملةةة   ل   1962األوىل يف عةةام  

لملثةةةل، فقةةةد نةةةز علةةةى أن الةةةتحىلظ  يسةةةر   علةةةى أ ةةةاس املعاملةةةة  
لملثةةةةل بيةةةةث حيةةةةق ل ةةةةل دولةةةةة أ ةةةةرى طةةةةرف يف املعاهةةةةدة أن تاالةةةةب  

عاهةةةةةةةةةدة يف ع قاهتةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةا الدولةةةةةةةةةة  للتعةةةةةةةةةديل نىلسةةةةةةةةةه يف أح ةةةةةةةةةام امل 
. وكانةةت هةةذه التةةياغة للقاعةةدة تعةةين ضةةمنيا  أن علةةى  ( 2142) املتحىلظةةة“ 

الةةةدول املتعاقةةةدة األ ةةةرى أن حتةةةتج للةةةتحىلظ بغيةةةة اال ةةةتىلادة مةةةن آاثر  
املعاملةةةة لملثةةةل. وبنةةةاء علةةةى امل حظةةةات الةةة  أبةةةدهتا الةةةوالايت املتحةةةدة  

حىلظ يُنةتج تلقائيةا ، ب ةم  ، ُعدل النز بيث يؤكد أن الةت ( 2143) واليالن 
ولةةةة الةةة   نىلسةةةه للنسةةةبة ل ةةةل مةةةن الدولةةةة املتحىلظةةةة والد القةةةانون، األثةةةر  
. وه ةةذا، ألةةبح الةةنز الةةذ  اعتمدتةةه اللجنةةة يف  ( 2144) قبلةةت الةةتحىلظ 

يعةرب بوضةوح عةن ف ةرة التلقائيةة، وإن كةان    1965آ ر املااف يف عةام  
 .( 2145) قد  ضا من جديد لبعز التعدي ت يف التياغة 

 التحفع   هبا   ق عل يت   ال    لاللتزامات  املتباةل   غري   التطبيق  4-2-5
تكون االلتزامةات الناشةئة  ةر األحكةام الة  يتعلةق  يقدو ما 

هبةةةا الةةةتحفع التزامةةةات غةةةري خاضةةةعة للتطبيةةةق املتبةةةاةل ي ةةةبب 
__________ 

  (2140 ) Gli effetti delle riserve … ; Baratta, 109and  83, pp. Ibid.

(footnote 698 above), pp. 243 et seq.; Horn, Reservations and 

Interpretative Declarations … (footnote 25 above), p. 148; see also 

Simma, Das Reziprozitätselement … (footnote 2134 above), pp. 60–61 . 
  (2141 ) (footnote 698 above), Gli effetti delle riserve … Baratta, 

pp. 227 et seq., and p. 291; Majoros, “Le régime de réciprocité …”  

(footnote 388 above), pp. 83 and 109; and Parisi and Ševčenko, “Treaty 

reservations …” (footnote 2135 above), p. 20  . أن هناك حةاالت جعلةت   إال
فيهةةةةةةا دول قبوهلةةةةةةا مشةةةةةةروطا ، علةةةةةةى  ةةةةةةبيل االحتيةةةةةةاط فقةةةةةةط، للتابيةةةةةةق املتبةةةةةةادل  

جيب أن تىلهم يف ضةوء ذلةك إعة انت الةوالايت املتحةدة الة  جةاءت  للتحىلظ. و 
نيةةةا علةةةى اتىلاقيةةةة  ردا  علةةى حتىلظةةة  احتةةةاد اجلمهةةةورايت االرةةةرتاكية السةةةوفياتية وروما 

والةة  أكةةدت فيهةةا ح ومةةة الةةوالايت املتحةةدة أنةةه    1949 السةةأ علةةى الاةةرق لعةةام 
ا أن تابةةةةةق   ال اعةةةةةرتاض هلةةةةةا علةةةةةى ههةةةةةذين  الةةةةةتحىلظهين ، ل نهةةةةةا تةةةةةرى أن هلةةةةة 

ههةةةةذين  الةةةةةتحىلظهين  علةةةةةى أ ةةةةاس املعاملةةةةةة لملثةةةةةل جتةةةةاه هكةةةةةل مةةةةةن الةةةةةدولتني  
 Multilateral  تزم القيام بذلك“  املتحىلظتني ، وتعلن مبوجب إع هنا هذا أهنا تع 

Treaties … (footnote 37 above), chap. XI.B.1 . 
 . 181 ، ص/5209A، اجمللد الثان، الوثيقة 1962 حولية ( 2142)  
 303 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةةة ( 2143)  
 . (282 . انظر أيضا  تعليقات النمسا )املرجا نىلسه، ص351و
التقرير الرابةا عةن قةانون املعاهةدات الةذ  أعةده السةأ وىلةر  انظر  ( 2144)  

، Add.1-2و A/CN.4/177، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةة 1965 حوليةةةةةةةةةوالةةةةةةةةدوك، 
 .55 ص
حوليةةةةة  ، انظةةةةر19علةةةةى الةةةةنز النهةةةةائ  ملشةةةةروع املةةةةادة  ل طةةةة ع ( 2145)  

 . 209و  208، ص A/6309/Rev.1، اجمللد الثان، الوثيقة 1966

ي ةةةبب موضةةةوع املعاهةةةدة وال ةةةرأ  طبيعةةةة تلةةةك االلتزامةةةات او
خرى غري  ةاحب يتأثر مضاون التزامات األطراف األ منها، ال

التزامةةةات هةةةذه األطةةةراف يتةةةأثر تةةةذلك مضةةةاون  الةةةتحفع. وال
 املتباةل  كناا ي بب مضاون التحفع.يكون التطبيق    ندما ال

 التعليق 
، مثلمةةةةةةا يةةةةةةدل عنوانةةةةةةه، 5-2-4يتنةةةةةةاول املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   (1)

اال تثناءات من املبةدأ العةام للتابيةق املتبةادل للةتحىلظ بةني لةاحبه 
 واألطراف األ رى يف املعاهدة ال  يُنشأ التحىلظ إزاءها.

  3و   2ويف حةةةني تع ةةةس اجلملةةةة الثانيةةةة يف كةةةل مةةةن الىلقةةةرتني   (2)
مبةةةةدأ التابيةةةةق املتبةةةةادل للتحىلظةةةةات،    4-2-4مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   

وذلةةةةك أبن أوردت، كةةةةل فيمةةةةا خيتةةةةها، الىل ةةةةرة الةةةة  تتضةةةةمنها الىلقةةةةرة  
  5-2-4يينا، فةإن املبةدأ التةوجيه   من اتىلاقي  ف   21)ب( من املادة 1

جمةةال لتابيقةةه  تولةةا  يف   . فةة  ( 2146) الةةق يؤكةةد أن هةةذا املبةةدأ غةةأ م 
احلةةةةةاالت الةةةةة  ت ةةةةةون فيهةةةةةا إعةةةةةادة التةةةةةوازن بةةةةةني التزامةةةةةات لةةةةةاحب  

املنظمة الدولية ال  يُنشأ التحىلظ إزاءها   التحىلظ والتزامات الدولة أو 
يتبةةني ا ةةتحالتها.   و ت ةةون غةةأ ضةةرورية أ  مي ةةن تتةةوره أو  ال  هةة  ممةةا 

إىل   ذ  يتعلةق بةه الةتحىلظ أو ويعود ذلك أ ا ا  إىل طبيعة االلتزام الة 
 يعود إىل مضمون التحىلظ ذاته.  موضوع املعاهدة والغرض منها، أو 

أبوىل  5-2-4وتتعلةةةةق اجلملةةةةة األوىل مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (3)
ظ هةةذه الىلرضةةيات  احلالةةة الةة  ي ةةون فيهةةا التابيةةق املتبةةادل للةةتحىل

بب بسةة  مسةتبعدا  بسةةبب طبيعةةة االلتةةزام الةةذ  يتعلةةق بةةه الةةتحىلظ أو
 ووةةا فرضةةيتان فرعيتةةان يتةةعب -موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا 

تقةةةوم علةةةى أ ةةةاس  التمييةةةز بينهمةةةا. فةةةإذا كانةةةت املعاهةةةدة نىلسةةةها ال
يتعلةةةةق لحلقةةةةوق وااللتزامةةةةات بةةةةني األطةةةةراف،  املعاملةةةةة لملثةةةةل فيمةةةةا

 ظات أن ينتج هذا األثر املتبادل.مي ن لتحىلظ من التحىل ف 
هةةةةةة  مثةةةةةةال منةةةةةةوذج  علةةةةةةى    ومعاهةةةةةةدات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان  (4)
حتىلظةةةا  يسةةتبعد تابيةةق أحةةد االلتزامةةةات   . فتةةوغ دولةةة مةةا ( 2147) لةةك ذ 

__________ 
  (2146 ) (footnote 2134 Das Reziprozitätselement …  See Simma,

above), p. 61; Baratta, Gli effetti delle riserve … (footnote 698 above), 

p. 292; Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” (footnote 

28 above), p. 139; Horn, Reservations and Interpretative Declarations 

… (footnote 25 above), pp. 148 et seq.; R. Pinto, “L’application du 

principe de réciprocité et des réserves dans les conventions 

interétatiques concernant les droits de l’homme”, in: Mélanges offerts à 

Georges Levasseur. Droit pénal. Droit européen, Paris, Litec, 1992, 

pp. 83–88; or Pellet and Müller, “Reservations to human rights treaties: 

not an absolute evil” (footnote 1619 above), pp. 533–535. 
انظةةةر التقريةةةر األول عةةةن القةةةانون واملمار ةةةة املتعلقةةةني للتحىلظةةةات  ( 2147)  

زء األول(، الوثيقةةةةةةةةةة ، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةة 1995 حوليةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةى املعاهةةةةةةةةةدات، 
A/CN.4/470انظر أيضا  التقرير الثان عن التحىلظات 138، الىلقرة 236 ، ص .

، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةةةة 1996 حوليةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةى املعاهةةةةةةةةةدات، 
A/CN.4/477 وAdd.1154-148، الىلقرات 86و 85 ، ص . 
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يعىلةةة  الدولةةةة الةةة  تقبلةةةه مةةةن   الةةةواردة يف معاهةةةدة مةةةن هةةةذا القبيةةةل ال 
  ي ةةةون ذلةةةك االلتةةةزام غةةةأ متبةةةادل،  احةةةرتام االلتةةةزام املةةةذكور بقةةةدر مةةةا 

وذلةةةك علةةةى الةةةرغم مةةةن وجةةةود الةةةتحىلظ. وللقةةةدر نىلسةةةه، فةةةإن هةةةذه  
تسةةةر  يف حقيقةةةة األمةةةر يف إطةةةار ع قةةةة بةةةني دولتةةةةني   تزامةةةات ال االل 
اها وا الدولة املتحىلظة والدولةة الة  قبلةت الةتحىلظ، وإمنةا تسةر   طرف 

هةذا التةدد،   ببساطة يف إطةار ع قةة بةني الدولةة وبةني اإلنسةان. ويف 
 أنه   24 نية بقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم اعتربت اللجنة املع 

ت الةة  تشةة ل جمةةرد تبةةادل ل لتزامةةات بةةني الةةدول أن املعاهةةدا علةةى الةةرغم مةةن
تسةةةةةمح هلةةةةةا أبن تةةةةةتحىلظ فيمةةةةةا بينهةةةةةا علةةةةةى تابيةةةةةق هالقواعةةةةةد العامةةةةةة للقةةةةةانون 
الدويل ، فإن األمر خيتلف عةن ذلةك يف معاهةدات حقةوق اإلنسةان الة  ترمة  

 .(2148)محاية األرخاص الذين يد لون يف نااق واليتهاإىل 

إن معاهةةةةدات حقةةةةوق إنةةةةه، هلةةةةذا السةةةةبب، فةةةة  وتتةةةةابا اللجنةةةةة القةةةةول
اإلنسان  ومنها العهد هالدويل ا اص لحلقوق املدنية والسيا ية  

تشةة ل رةةب ة لتبةةادل االلتزامةةات فيمةةا بةةني  علةةى وجةةه التحديةةد، ال
لألفةراد مةن حقةوق. فمبةدأ  الدول، بل ه  هتدف إىل االعرتاف مبةا

 .(2149)ينابق هنا“ املعاملة لملثل فيما بني الدول ال

ت ون“ الواردة يف مستهل املبةدأ التةوجيه    بقدر ما   وعبارة  (5)
وال  ختىلف من وقا ليغة تبدو مالقة إىل حد مبةالن فيةه،   4-2-5

موضةةوع   يقتةةد هبةةا اإلرةةارة إىل أنةةه حةةى إذا كانةةت طبيعةةة االلتةةزام أو 
وغةةرض املعاهةةدة ك ةةل يسةةتبعدان التابيةةق املتبةةادل للتحىلظةةات، فةةإن  

املةة لملثةل مي ةن أن تسةتمر مةا ذلةك يف الع قةات  بعز عنالر املع 
األ ةةرى يف املعاهةةدة. فعلةةى  ةةبيل    بةةني لةةاحب الةةتحىلظ واألطةةراف 

املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة الةةةةة  ألةةةةةدرت   املثةةةةةال، مةةةةةن الواضةةةةةح أن الدولةةةةةة أو 
املعةةةةدل مبوجةةةةب   مي نهةةةةا أن حتةةةةتج لاللتةةةةزام املسةةةةتبعد أو  الةةةةتحىلظ ال 

حةى وإن ظلةت    -ء بةه  التحىلظ وأن تاالب األطراف األ رى للوفةا 
عين كةذلك أن  تلك األطراف األ رى مقيدة لاللتزام املذكور. وهذا ي 

لةةيس لةةه أثةةر علةةى املىلعةةول العةةاد  للةةتحىلظ    5-2-4املبةةدأ التةةوجيه   
يعةةةةةةةّدل الةةةةةةةتحىلظ   يف الع قةةةةةةةات بةةةةةةةني األطةةةةةةةراف األ ةةةةةةةرى )الةةةةةةة  ال 

  مضمون التزامات   ال يتأثر ؛ وهذا هو املقتود بعبارة   ( 2150) التزاماهتا( 
غةةةأ لةةةاحب الةةةتحىلظ“ الةةةواردة يف هنايةةةة اجلملةةةة    األطةةةراف األ ةةةرى 

 . 5-2-4األوىل من املبدأ التوجيه   
__________ 

للجمعيةة العامةة،  الواثئةق الرمسيةة  تقرير اللجنة املعنية بقةوق اإلنسةان،   ( 2148)  
. انظةةر  8أعةة ه(، الىلقةةرة    1156)انظةةر احلارةةية    40 مسةةون، امللحةةق رقةةم الةةدورة ا  
 ”Coccia, “Reservations to multilateral treaties on human rightsأيضةا    

(footnote 196 above), p. 37; Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux 

(footnote 25 above), p. 153; or M. Virally, “Le principe de réciprocité 

dans le droit international contemporain”, Collected Courses of the Hague 

Academy of International Law, 1967-III, vol. 122, pp. 26–27. 
ة،  الرمسيةة للجمعيةة العامة الواثئةق  تقرير اللجنة املعنية بقةوق اإلنسةان،   ( 2149)  

 . 17أع ه(، الىلقرة    1156)انظر احلارية    40 الدورة ا مسون، امللحق رقم 
 .6-4املبدأ التوجيه   انظر ( 2150)  

وفضة   عةةن ذلةةك، فةةإن معاهةدات حقةةوق اإلنسةةان ليسةةت  (6)
ينابةق عليهةا مبةدأ املعاملةة لملثةل. فهةذا  املعاهدات الوحيدة الة  ال

ات واجبةةة لةة  تنشةةئ التزامةة وجةةود لةةه أيضةةا  يف املعاهةةدات ا األثةةر ال
اعةةةة الةةةدول املتعاقةةةدة. ومةةةن األمثلةةةة علةةةى ذلةةةك املعاهةةةدات إزاء مج

، وتلك املتعلقة بماية البيئة، وبعز (2151)املتعلقة للسلا األ ا ية
، وكةةةةذلك (2152)نةةةةزع السةةةة ح معاهةةةةدات التجريةةةةد مةةةةن السةةةة ح أو

القةةةانون  بعةةةز املعاهةةةدات الةةة  تةةةنز علةةةى قةةةانون موحةةةد يف جمةةةال
 .(2153) ا اصالدويل

دل الةةتحىلظ أثةةرا   مجيةةا هةةذه احلةةاالت، اليف و  (7) مي ةةن أن حيةةُ
املنظمةةةة  متبةةةادال  يف الع قةةةات الثنائيةةةة بةةةني لةةةاحبه وبةةةني الدولةةةة أو

الدوليةةةة الةةة  يُنشةةةأ الةةةتحىلظ إزاءهةةةا. ويقةةةا علةةةى عةةةاتق الاةةةةرف يف 
املعاهةةةةةدة واجةةةةةب فةةةةةرد  يىلةةةةةرض عليةةةةةه التقيةةةةةد لاللتةةةةةزام إزاء مجيةةةةةا 

تحىلظ  أ  د األثةةةر الع سةة  للةةة جيةة   ةةرى. وللتةةةايل الاألطةةراف األ
 .(2154)السراين عليه“ ر ء مي نه ’التشبث به‘ أو

 الحظ روبرتو لرات  وعلى حنو ما (8)
ي نةةُتج مىلعةةول املعاملةةة لملثةةل حةةى يف حالةةة التحىلظةةات علةةى القواعةةد الةة   

ئ السةارية يف املبةاد املمار ةة وال تنز عليها االتىلاقات املذكورة أع ه، ألنةه ال
ولةةة املتحىلظةةة بةةق قةةانون يسةةمح هلةةا أبن تاالةةب ال تةةوح  بتمتةةا الدهةةذا اجملةة 

بتابيق احل م الذ  يتعلق به التحىلظ من جانب رةخز القةانون الةذ  لةيس 
هةو لةةاحب الةةتحىلظ. ل ةةن يظةةل مةن واجةةب مجيةةا أرةةخاص القةةانون خبةة ف 

احلةةاالت،  لةةاحب الةةتحىلظ تابيةةق القاعةةدة الةة  يتعلةةق هبةةا الةةتحىلظ يف مجيةةا
 .(2155)أوجده االتىلاق ب نظام التضامن الذ وذلك مبوج

وتلةةك أيضةةا  هةة  الىل ةةرة الةة  ا ةةتندت إليهةةا لةةياغة البنةةد  (9)
النمةةةوذج  بشةةةأن املعاملةةةة لملثةةةل الةةةذ  اعتمدتةةةه جلنةةةة وزراء جملةةةس 

  1980أورول يف عام 

ال جيةةةوز لاةةةرف ألةةةدر حتىلظةةةا  بشةةةأن ح ةةةم هوارد يف االتىلةةةاق املعةةةين  أن  
؛ غةأ أنةه جيةوز لةه، إذا  م مةن جانةب أ  طةرف آ ةراالب بتابيق ذلةك احل ة ي

__________ 
  (2151 ) See H. G. Schermers, “The suitability of reservations to 

multilateral treaties”, Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 

vol. VI, No. 4 (1959), p. 356. See also Greig, “Reservations: equity as a 

balancing factor?” (footnote 28 above), p. 140 . 
  (2152 )  Reservations and Interpretative Declarations …See Horn, 

(footnote 25 above), pp. 164–165 . 
انظةر   فيما خيز اتىلاقيات مؤمتر الهةا  للقةانون الةدويل ا ةاص،  ( 2153)  

de Cesari (footnote 2111 above), pp. 149–174, and Majoros, “Le régime 

de réciprocité …” (footnote 388 above), pp. 73–109 . 
  (2154 ) The Law and Procedure of the International G. Fitzmaurice, 

Court of Justice, vol. 1, Cambridge, Grotius Publications, 1986, p. 412 . 
  (2155 ) (footnote 698 above), Gli effetti delle riserve … Baratta, 

p. 294; see also Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” 

(footnote 28 above), p. 140 . 
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قبلةه  مشروطا ، أن ياالب بتابيق ذلك احل م بقةدر مةا كان التحىلظ جزئيا  أو
 .(2156)هو نىلسه

لال ةتثناء    5-2-4وتتعلق اجلملة الثانية من املبدأ التةوجيه    (10)
الثةةةةان مةةةةن املبةةةةةدأ العةةةةام للتابيةةةةةق املتبةةةةادل للتحىلظةةةةةات  احلالةةةةة الةةةةة   

 فيها  التابيق املتبادل مم نا  بسبب مضمون التحىلظ“.  ن ه ي و   ال 
وتنشأ هذه احلالة مث   للنسبة للتحىلظةات الة  هتةدف إىل  (11)

تضةةييق ناةةاق التابيةةق اإلقليمةة  للمعاهةةدة. فةةالتابيق املتبةةادل هلةةذا 
. (2157)لةةةةتحىلظ هةةةةو ببسةةةةاطة أمةةةةر مسةةةةتحيل مةةةةن الناحيةةةةة العمليةةةةةا

اثر الةتحىلظ مسةتبعد أيضةا  إذا كةان ولملثل، فإن التابيق املتبةادل آل
تواجههةةةةةةا  الةةةةةةدافا إىل إلةةةةةةدار الةةةةةةتحىلظ هةةةةةةو حةةةةةةاالت  الةةةةةةة ال

جيةةوز  . وه ةةذا، مةةن املؤكةةد أنةةه ال(2158)الدولةةة املتحىلظةةة حتديةةدا   إال
أن حيتج لتاحله  1971لعقلية لعام لارف آ ر يف اتىلاقية املؤثرات ا

دف للةةتحىلظ الةةذ  لةةاغته كنةةدا بشةةأن تلةةك االتىلاقيةةة والةةذ  يهةة 
مةةةةن ناةةةةاق تابيةةةةق االتىلاقيةةةةة،  (2159)(peyote)إىل ا ةةةةتبعاد البيةةةةوط 

بسبب وجود جمموعات على األراض   ُيتن ذلك التحىلظ إال ل إذ
الدينيةةة بعةةز املةةؤثرات  ال نديةةة تسةةتخدم يف طقو ةةها السةةحرية أو
ل ي ةةةن  ، وذلةةك مةةا(2160)العقليةةة الةة  ختضةةةا عةةادة لنظةةام االتىلاقيةةةة

 نىلس املوقف.هذا الارف اآل ر يف مواجهة 
ومي ةةن أن ي ةةون مبةةدأ التابيةةق املتبةةادل للتحىلظةةات مقيةةدا   (12)

تتضةةةمنه املعاهةةةدة نىلسةةةها مةةةن بنةةةود تتعلةةةق للتحىلظةةةات.  أيضةةةا  مبةةةا
ركيةةةةةة املتعلقةةةةةة وهةةةةةذا هةةةةةو احلةةةةةال مةةةةةث   يف اتىلاقيةةةةةة التسةةةةةهي ت اجلم

 20مةن املةادة  7. فةالىلقرة 1954للسياحة وبروتوكوهلا اإلضايف لعام 
 تنز على أن التىلاقية من هذه ا

الدول املتعاقدة غأ ملزمة مبنح الدولة ال  ألدرت حتىلظا  املزااي املنتوص  
عليهةةةا يف أح ةةةام االتىلاقيةةةةة الةةة  يتعلةةةةق هبةةةا ذلةةةةك الةةةتحىلظ. وعلةةةةى كةةةل دولةةةةة 

هذا احلق أن ُتشعر بذلك األمني العام. ويقوم األمني العام إبب غ تستىليد من 
 ل املوقعة واملتعاقدة.هذا القرار إىل مجيا الدو 

__________ 
البنةةةةود ا تاميةةةةة النموذجيةةةةة ل تىلاقيةةةةات واالتىلاقةةةةات املربمةةةةة يف إطةةةةار   ( 2156)  

أع ه(. وانظر بشأن هةذا    2137( )انظر احلارية  3ملادة ت، الىلقرة  جملس أورول )ا 
 ,Majoros, “Le régime de réciprocité …” (footnote 388 above)  املوضوع  

p. 90, and Horn, Reservations and Interpretative Declarations … 

(footnote 25 above), pp. 146–147 . 
  (2157 ) (footnote 25 s aux traités multilatéraux Les réserveSee Imbert, 

above), p. 258, and Simma, Das Reziprozitätselement … (footnote 2134 

above), p. 61 . 
 ,Reservations and Interpretative Declarations … Hornانظر   ( 2158)  

(footnote 25 above), pp. 165–166; Imbert, Les réserves aux traités 

multilatéraux (footnote 25 above), pp. 258–260 وانظةةر مةةا ذلةةةك .
 ,Majorosلةةاغه مةةاجوروس مةةن أف ةةار أكثةةر حةةذرا  جتةةاه هةةذه احلةاالت   مةا

“Le régime de réciprocité …” (footnote 388 above), pp. 83–84 . 
 هو نوع من التبار التغأ له آاثر عقلية مسببة للهلو ة.  ( 2159)  
  (2160 ) 16(footnote 37 above), chap. VI.teral Treaties … Multila . 

يستبعد يف حد ذاته إعمال مبدأ التابيق   ورغم أن هذا البند احملدد ال 
املتبادل، فإنه جيرده من طابعه التلقائ  إب ضاعه لشرط توجيه الدولة  

 هبذا املعه. وقد وجهت الوالايت املتحدة األمري ية  ال  تقبله إرعارا  
الةةة  لةةةاغها احتةةةاد    إرةةةعارات مةةةن هةةةذا القبيةةةل خبتةةةوص التحىلظةةةات 

اجلمهةورايت االرةةرتاكية السةوفياتية وبلغةةاراي ورومانيةةا علةى آليةةة تسةةوية  
 . ( 2161) من تلك االتىلاقية   21نازعات ال  تنز عليها املادة  امل 
 تف ري التحفظات 4-2-6

تف ةةري الةةةتحفع حب ةةر نيةةةة، مةةع مرا ةةةاة نيةةة  ةةةاحب جيةةب  
د الةةةةتحفع  لةةةةى النحةةةةو الةةةةذي يعةةةة   نةةةةه يف املقةةةةام األول نةةةة 

الةةةتحفع، وتةةةذلك موضةةةوع املعاهةةةدة وال ةةةرأ منهةةةا والظةةةروف 
 احمليطة يصوغ التحفع.

 التعليق 
يتةةةةعب غالبةةةةا  حتديةةةةد مةةةةدى التعةةةةديل الةةةةذ  يةةةةد ل علةةةةى  (1)

، وكةةةذلك مةةةدى (2162)الع قةةةات التعاهديةةةة بسةةةبب إنشةةةاء الةةةتحىلظ
، بةةةةل حةةةةى (2163)تقييةةةةد إعمةةةةال مبةةةةدأ التابيةةةةق املتبةةةةادل ا ةةةةتبعاد أو
م علةى أنةه ن مةن اإلعة انت االنىلراديةة مقةدَّ إذا كةان إعة  حتديد مةا

 حتىلظ ياابق فع   تعريف التحىلظات.
ومبا أن التحىلظات ه  أفعال انىلرادية، فقد ا تندت اللجنةة   (2)

تىلسةةةةةةأ هةةةةةةذا النةةةةةةوع مةةةةةةن األفعةةةةةةال  إىل املبةةةةةةادئ اإلررةةةةةةادية املتعلقةةةةةةة ب 
ة  واملتضمنة يف املبادئ التوجيهية ال  تنابق على اإلع انت االنىلرادية 
للةةةةدول الةةةة  مي ةةةةن أن تنشةةةةئ التزامةةةةات قانونيةةةةة، وهةةةة  املبةةةةادئ الةةةة   

جيةةةةةةةب أن يغيةةةةةةةب عةةةةةةةن   . وال ( 2164) 2006 اعتمةةةةةةةدهتا اللجنةةةةةةةة يف عةةةةةةةام 
   األذهةةان مةةا ذلةةك أن التحىلظةةات هةة  أفعةةال تقةةرتن بةةنز تعاهةةد 

ا ةتبعاده. وللتةايل، فةإن املعاهةدة متثةل   هبدف تعةديل أثةره القةانون أو 
عني االعتبار ألغراض تىلسأ التحىلظ.  السياق الذ  جيب أن يؤ ذ ب 

 بني هاتني الىل رتني.   6-2-4وجيما املبدأ التوجيه   
يتعلةةةةةةق لألفعةةةةةةال االنىلراديةةةةةةة، ينبغةةةةةة  أن يوضةةةةةةا يف  وفيمةةةةةةا (3)

الدولية من مغبة إ قاط قواعد تىلسأ االعتبار حتذير حم مة العدل  
 املعاهدات بتورة آلية على األفعال االنىلرادية 

علةةةى  مي ةةةن أن تابةةةق إال االتىلاقيةةةة ال ة أن أح ةةةام تلةةةكوت حةةةظ احمل مةةة  
 ةةبيل القيةةاس وبقةةدر انسةةةجامها مةةا الاةةابا ا ةةةاص للقبةةول االنىلةةراد  بواليةةةة 

 .(2165)احمل مة
__________ 

  (2161 ) Las See Riquelme Cortado, . 7and A. 6, chap. XI.A.Ibid.

reservas a los tratados … (footnote 150 above), p. 212 (footnote 44) . 
)أثةةةر الةةةتحىلظ املنشةةةأ يف الع قةةةات  4-2-4انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 2162)  

 التعليق عليه.التعاهدية( و 
)التابيةةةق غةةةأ املتبةةةادل ل لتزامةةةات  5-2-4انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 2163)  

 .عليه ( من التعليق11) ال  يتعلق هبا التحىلظ(، وخبالة الىلقرة
 أع ه. 249انظر احلارية  ( 2164)  
  (2165 ) Fisheries Jurisdiction (Spain , 1998December  4Judgment of 

v. Canada) (see footnote 199 above), p. 453, para. 46. 
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مةن املبةادئ  7ملبةدأ رقةم ومن هذا املنالق، وضعت اللجنة ا (4)
التوجيهيةة الة  تنابةةق علةى اإلعةة انت االنىلراديةة للةةدول الة  مي ةةن 

 لتزامات قانونية أن تنشئ ا
ال يسةةةتتبا اإلعةةة ن االنىلةةةراد  التزامةةةات علةةةى الدولةةةة الةةة  ألةةةدرته  - 7 
حالةةةةة الشةةةةك يف ناةةةةاق االلتزامةةةةات  ل يةةةةرد بعبةةةةارات واضةةةةحة ودقيقةةةةة. ويف مةةةةا

اإلع ن، جيب تىلسأ هذه االلتزامةات تىلسةأا  تقييةداي . ولةدى النارئة عن هذا 
يةةةة للدرجةةةة األوىل لةةةنز اإلعةةة ن تىلسةةةأ مضةةةمون هةةةذه االلتزامةةةات تةةةوىل  األو

 .(2166)فيها وللسياق والظروف ال  لدر

يقتضةةةيه ا ةةةت ف  وهةةةذا الةةةنهج العةةةام متَّبةةةا، مةةةا مراعةةةاة مةةةا (5)
ورد  . ويؤكد هذا النهج، وفقا  ملا6-2-4احلال، يف املبدأ التوجيه  

يف االجتهةةةاد القضةةةائ  حمل مةةةة العةةةدل الدوليةةةة، علةةةى نيةةةة لةةةاحب 
 أحد العنالر الرئيسية يف تىلسأ التحىلظ  التحىلظ لعتبارها
مةةن    36مةةن املةةادة    2ن الةةذ  يتةةدر مبوجةةب الىلقةةرة  أن اإلعةة   ويف الوقةةت ذاتةةه، ومبةةا 

النظةام األ ا ةة  للمح مةة هةةو لةك يتةةاغ علةةى حنةو انىلةةراد ، فلةم تةةرتدد احمل مةةة  
يف التشةةديد علةةى أويةةة نيةةة الدولةةة املودعةةة هلةةذا التةةك. وه ةةذا، قضةةت احمل مةةة يف  

 ن إيةةران  أبن العبةةارات التقييديةةة املختةةارة يف إعةة   إيرانيةةة -رةةركة الةةنىلط األن لةةو  ضةةية  ق 
متثل  أتكيدا  قاطعا  على نية ح ومة إيةران عنةدما قبلةت الواليةة اجلربيةة للمح مةة“  

 ([Anglo-lranian Oil Co., Preliminary Objection, Judgment, I. C. J 

Reports 1952], p. 107 ). 

يف  تىلسةةر املىلةةردات ذات التةةلة الةةواردة يف أ  إعةة ن، مبةةان احمل مةةة وعليةةه، فةةإ
حىلظةةات الةةواردة فيةةه، بتةةورة طبيعيةةة ومعقولةةة، أبن تراعةة  علةةى النحةةو ذلةةك الت

الواجب نية الدولة املعنية عند قبوهلا للواليةة اجلربيةة للمح مةة. ومي ةن ا ةتقراء 
بةةةل أيضةةةا  مةةةن البنةةةد ذ  التةةةلة فحسةةةب، مةةةن نةةةز  نيةةةة الدولةةةة املتحىلظةةةة ال

القةةةةرائن املتعلقةةةةة ومةةةةن النظةةةر يف البنةةةد هةةةةذا  يتعةةةني أن يُقةةةةرأ فيةةةه ذ السةةةياق الةةةة 
 .(2167)بظروف إعداده واألغراض املقتود حتقيقها

ويتضح جب ء من هذه الىلقرات أن تىلسأ الىلعل االنىلراد   (6)
يهةةةةةةةدف إىل إثبةةةةةةةات نيةةةةةةةة لةةةةةةةاحبه. ونةةةةةةةز الةةةةةةةتحىلظ هةةةةةةةو مؤرةةةةةةةر 

. ويىلةةرض هةةذا الةةنهج نىلسةةه (2168)اال ةةتدالل األول علةةى هةةذه النيةةة
ىلها يستند إىل اهلدف إن تعري يتعلق للتحىلظات  تولا ، إذ فيما

 . (2169)لاحبها إىل حتقيقه يهدفالذ  
املنظمةةةة الدوليةةةةة املتحىلظةةةةة مةةةةن  وُتسةةةتخلز نيةةةةة الدولةةةةة أو (7)

نز التحىلظ ذاتةه يف املقةام األول. ويؤكةد االجتهةاد القضةائ  هةذه 
، بويس وآ رون ضةد بةرلدوسىل  قضية األولوية املمنوحة للنز. ف

__________ 
؛ وانظةةةر أيضةةةا  201 ، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان(، ص6200حوليةةةة  ( 2166)  

 .206 التعليق على هذا املبدأ  املرجا نىلسه، ص
  (2167 ) (see Fisheries Jurisdiction , 1998December  4Judgment of 

footnote 199 above), p. 454, paras. 48–49. 
من املبادئ التوجيهية ال  تنابق على اإلع انت  7املبدأ رقم انظر  ( 2168)  

 أع ه(. 249االنىلرادية للدول ال  مي ن أن تنشئ التزامات قانونية )احلارية 
 .1-1انظر املبدأ التوجيه   ( 2169)  

يةةة حلقةةوق اإلنسةةان أن تبةةةت يف تعةةنّي علةةى حم مةةة البلةةدان األمري 
لةةةتحىلظ الدولةةةة املةةةدعى عليهةةةا مةةةن آاثر علةةةى االتىلاقيةةةة  مسةةةألة مةةةا

 يل   . وينز هذا التحىلظ على ما(2170)األمري ية حلقوق اإلنسان
القةانون اجلنةائ  ( مةن هاالتىلاقيةة،  يةنز 4)4يتعلق أبح ام هاملةادة   فيما 
م القتةةةةل العمةةةةد وا يانةةةةة وس علةةةةى عقوبةةةةة اإلعةةةةدام رةةةةنقا  للنسةةةةبة جلةةةةرائلةةةةربلد

العظمةةةى. واحل ومةةةة بتةةةدد النظةةةر يف جممةةةل مسةةةألة عقوبةةةة اإلعةةةدامه،  وهةةة  
اندرا ه،  غةأ أهنةا ترغةب يف أن تقةدم حتىلظةا  بشةأن هةذه  حي م هبةا إال عقوبة ال

يانةة العظمةى يف بعةز احلةاالت جرميةة مي ةن اعتبةار ا  النقاة، وذلك بقدر ما
 (.4)4لىلقرة  يا ية تندرو يف نااق تابيق ا

(ه،  ت حظ ح ومةة بةرلدوس أنةه رغةم 5)4يتعلق أبح ام هاملادة   وفيما 
كةةةرب  ةةةن مرت ةةةب اجلرميةةةة مي ةةةن أن ي ةةةون عةةةام   يراعيةةةه جملةةةس  أن لةةةغر أو

ذا كةةان جيةةب ا الةةة، وهةةو أعلةةى حم مةةة ا ةةتئناف هآنئةةذ ، لةةدى البةةت فيمةةا إ
مبوجةةةةةب قةةةةةوانني توقيةةةةا عقوبةةةةةة اإلعةةةةةدام، فةةةةةإن هةةةةةذه العقوبةةةةةة مي ةةةةةن أن تنىلةةةةةذ، 

أولئةةك الةةذين  أكثةةر ويف  ةةنة أو 16بةةرلدوس، يف األفةةراد الةةذين تبلةةن أعمةةارهم 
 . (2171) نة 70تتجاوز أعمارهم 

وقةةةةد أكةةةةدت بةةةةرلدوس، يف مجلةةةةة أمةةةةور، أن حتىلظهةةةةا علةةةةى  (8)
 املسةةةةائل املتعلقةةةةة بعقوبةةةةة االتىلاقيةةةةة مينةةةةا احمل مةةةةة مةةةةن أن تبةةةةت يف

اإلعةةةةدام، مةةةةن جهةةةةة، وتلةةةةك املتعلقةةةةة بارائةةةةق تنىليةةةةذها، مةةةةن جهةةةةة 
، (2172)1983و 1982أ ةةةرى. وا ةةةتظهرت احمل مةةةة بىلتوييهةةةا لعةةةام  

 يل   فذّكرت مبا
عنةةةد تىلسةةةأها للتحىلظةةةات أن تسةةةتند للدرجةةةة أوال ، يتعةةةني علةةةى احمل مةةةة  

 . (2173)األوىل إىل حتليل نت  لارم

دوس مةةةةن هةةةةذه الزاويةةةةة،  لتةةةةت يف حتىلةةةةظ بةةةةرل وبعةةةةد أن نظةةةةرت
 احمل مة إىل نتيجة مىلادها أن

إذا كانت عقوبة اإلعةدام إلزاميةة يف حالةة  يشأ لراحة إىل ما نز التحىلظ ال
ا كةةةان قةةةانون بةةةرلدوس يتةةةيح طرائةةةق إذ يتنةةةاول مةةةا ال جرميةةةة القتةةةل العمةةةد، كمةةةا

للتةايل، فةإن احمل مةة عقةولت أ ةرى للنسةبة لتلةك اجلرميةة. و  أ رى للتنىليةذ أو
علةى  تستنتج أن التىلسأ النت  للتحىلظ الذ  قدمته برلدوس لدى التتةديق

ي ةةةةن القتةةةةد منةةةةه أن  االتىلاقيةةةةة األمري يةةةةة يبةةةةني بوضةةةةوح أن هةةةةذا الةةةةتحىلظ ل
__________ 

  (2170 ) , 2007November  20, judgment of Boyce et al. v. Barbados

Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Series C, 

No. 169, paras. 13–17. 
  (2171 ) 441, p. 1298, vol. Treaty SeriesUnited Nations, . 
  (2172 ) The effect , 1982September  24, 82/2-Advisory Opinion OC

of reservations on the entry into force of the American Convention on 

Human Rights (arts. 74 and 75) (see footnote 2026 above), para. 35; 

Advisory Opinion OC-3/83, Restrictions to the Death Penalty (see 

footnote 197 above), paras. 60–66. 
  (2173 ) (see footnote 2170 above), yce et al. v. Barbados Bo

para. 15. 
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الاةةةةةابا اإللزامةةةةة  لعقوبةةةةةة اإلعةةةةةدام  حمل مةةةةةة اليسةةةةةتبعد مةةةةةن ا تتةةةةةاص هةةةةةذه ا
فإنةةةةه  ، اإلعةةةةدام رةةةةنقا . وللتةةةةايلالشةةةة ل املعةةةةني لتنىليةةةةذ العقوبةةةةة املتمثةةةةل يف وال
 .(2174)جيوز للدولة أن تستخدم هذا التحىلظ لذلك الغرض ال

 وتؤكد احمل مة لإلضافة إىل ذلك أهنا 
يةةةةرد يف نةةةةز  بقةةةةدر مةةةةا تةةةةتحىلظ إال قةةةةد  ةةةةبق هلةةةةا أن اعتةةةةربت أن  الدولةةةةة ال

 .(2175)حتىلظها نىلسه“
ومثةةة عنالةةر أ ةةرى تلةةزم مراعاهتةةا عنةةد حتديةةد نيةةة لةةاحب  (9)
حىلظ؛ ويتعلةةةةق األمةةةةر هنةةةةا علةةةةى األ ةةةةز للنتةةةةوص املتةةةةاحبة الةةةةت

، ورمبةا أيضةا  ظةروف (2176) يما تلةك الة  تعللةه التحىلظ، اللتوغ 
لةةةةةياغته )أو  ظةةةةةروف إعةةةةةداده“، حسةةةةةب تعبةةةةةأ حم مةةةةةة العةةةةةدل 

( الةةة  مةةةن رةةةأهنا أن توضةةةح معةةةه الةةةتحىلظ. وه ةةةذا، (2177)الدوليةةةة
)اليوانن ضةد اجلرف القار  يف بر إجيه ا تندت احمل مة يف قضية 

 يل   إىل ما تركيا(
 ؛(2178) ررح التحىلظ )ب( الوارد يف عرض األ باب“ - 
 وثيقةةةةةة أرةةةةةار إليهةةةةةا حمةةةةةام  هاليةةةةةوانن  بولةةةةةىلها تشةةةةة ل  - 

)وه  يف الواقا ر الة تشرح  (2179)’األعمال التحضأية للتحىلظ‘“
 (؛ (2180)الظروف ال  لين فيها حتىلظ اليوانن

ة املتعلقةة إبعةداد لةك ع وة على  بعز الواثئق الدا لية  - 
 ؛ (2181)ن إىل التك العام“انضمام اليوان

ومن املنالق نىلسه، وضعت احمل مةة يف اعتبارهةا  السةياق  - 
بةةةة عتةةةةبة األمةةةةم، التةةةارخي  العةةةةام الةةةذ  بةةةةدأ يف ظلةةةه، يف أثنةةةةاء حق

ا ةةةةةةتخدام التحىلظةةةةةةات املتعلقةةةةةةة مبسةةةةةةائل تتتةةةةةةل لملركةةةةةةز القةةةةةةانون 
ىلظ ف الةة  لةةدر فيهةةا الةةتحيقابةةل الظةةرو  ، وهةةو مةةا(2182)لألقةةاليم“

 لملعه الوا ا ل لمة الظروف؛ 

__________ 
  (2174 ) 17, para. Ibid.. 
  (2175 ) Restrictions to the , 83/3-also Advisory Opinion OC SeeIbid. 

Death Penalty (footnote 197 above), para. 69. 
)تعليةةل التحىلظةةات( والتعليةةق عليةةه،  2-1-2انظةةر املبةةدأ التةةوجيه   ( 2176)  

 (.5( و)4ال  يما الىلقرتن )
الواليةةةةة علةةةةى  يف  تةةةةام احل ةةةةم التةةةةادر يف قضةةةةية 49انظةةةةر الىلقةةةةرة  ( 2177)  

 Fisheries Jurisdiction( أعةة ه  5املشةةار إليةةه يف الىلقةةرة ) األمسةةاكمتةةائد 

(footnote 199 above). 
  (2178 ) note 210 above), (see footAegean Sea Continental Shelf 

p. 28, para. 68. 
  (2179 ) 63 , para.26, p. Ibid.. 
  (2180 ) 64–63, paras. 27–26, pp. Ibid.. 
  (2181 ) 65 , para.27, p. Ibid.. 
  (2182 ) 70 , para.29, p. Ibid.. 

واعتربت احمل مة أن مجيا هذه العنالةر ا ارجيةة تسةاهم يف حتديةد 
مها إىل التةةةك  نيةةةة ح ومةةةة اليةةةوانن عنةةةد إيةةةداعها لتةةةك انضةةةما

 . (2183)العام“
، ينبغةةةةة  6-2-4حيةةةةةدده املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   وعلةةةةةى حنةةةةةو مةةةةةا (10)
ر لغةةةةرض منهةةةةا مةةةةن ضةةةةمن العنالةةةة ي ةةةةون موضةةةةوع املعاهةةةةدة وا  أن

ا ارجيةةةةةة الةةةةة  تؤ ةةةةةذ يف احلسةةةةةبان عنةةةةةد تىلسةةةةةأ الةةةةةتحىلظ. والعلةةةةةة 
ذلةةةةك هةةةة ، أوال ، كةةةةون الةةةةةتحىلظ فعةةةة   انىلةةةةراداي  غةةةةأ مسةةةةةتقل،  يف
ر  ةةةوى يف اإلطةةةار التعاهةةةد . ومةةةن املهةةةم أيضةةةا  يرتتةةةب عليةةةه أثةةة  ال

التةةذكأ أبن األمةةر يتعلةةق أبحةةد معةةايأ جةةواز الةةتحىلظ  إن الةةتحىلظ 
نشةةأ“، ويتسةةه لةةه للتةةايل إحةةدال اآلاثر الةة  تو اهةةا لةةاحبه،  يُ 

دل مي ألنةه قةةد اجتةةاز ا تبةار اجلةةواز. بيةةد أن الةتحىلظ ال  ةةن أن حيةةُ
ه متوافقةةةةةا  مةةةةةةا موضةةةةةةوع يف احلةةةةةةدود التةةةةةارمة ل ونةةةةةة  آاثره هةةةةةذه إال

 املعاهدة والغرض منها.
وهلذه املسألة أوية  الة عنةدما يتعلةق األمةر للتحىلظةات  (11)

ي ون توافقها ما موضوع املعاهدة والغرض منها حمل تسةا ل،  ال 
ا توقةةف توافقهةةا هةةذا علةةى املعةةين احملةةدد الةةذ  يعاةة ى للةةتحىلظ. ورمبةة 
تحىلظ، ومةةن   احلىلةةاظ كةةان مةةن الةة زم احلىلةةاظ علةى جةةواز الةة  فةإذا

علةى رغبةة لةاحبه الةذ  يتعةني أن يىلةرتض فيةه حسةن النيةة، فلةةيس 
جيةةه عنايةةة  الةةة إىل احلىلةةاظ مةةن  ةةبيل إىل حتقيةةق ذلةةك  ةةوى تو 

أرةارت احمل مةة إىل هةذا  على موضوع املعاهدة والغرض منها. وقد
   1951ام الرتابط يف فتواها لع

تمةةل يف اآلراء هبشةةأن لةةحة الةةتحىلظ   واملثالةةب املرتتبةةة علةةى هةةذا التضةةارب احمل  
ه...  هةة  مثالةةب حقيقيةةة، وإن كانةةت رةةدهتا ختةةف بىلضةةل الواجةةب املشةةرتك بةةني  

عةةةةةدم توافةةةةةق   املتعاقةةةةةدة واملتمثةةةةةل يف اال رترةةةةةاد يف مواقىلهةةةةةا مبةةةةةدى توافةةةةةق أو   الةةةةدول 
بةةد مةةن أن يىلةةرتض بابيعةةة احلةةال   ا. وال الةةتحىلظ مةةا موضةةوع االتىلاقيةةة والغةةرض منهةة 

هةةةةو أ ا ةةةة    تعاقةةةةدة تريةةةةد أن حتةةةةافظ، علةةةةى األقةةةةل، علةةةةى متا ةةةةك مةةةةا أن الةةةةدول امل 
ادة، فمةن الواضةح أن مةن رةأن  انعةدمت هةذه اإلر  للنسبة ملوضوع االتىلاقية؛ وإذا ما 

 . ( 2184) هذا أن يزعزع االتىلاقية نىلسها من حيث املبدأ والتابيق معا  

ومعيةةار موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا هةةو مقيةةاس تقةةدير  (12)
التحىلظةةات،  ةةواء قامةةت هبةةذا التقةةدير هيئةةة منشةةأة مبوجةةب جةةواز 

قامةةةةت بةةةةه الةةةةدول  هيئةةةةة لتسةةةةوية املنازعةةةةات، أو املعاهةةةةدة ذاهتةةةةا أو
 ملنظمات املتعاقدة األ رى.وا
يعةةةين هةةةذا أن كةةةل حتىلةةةظ جيةةةب أن خيضةةةا،   ومةةةا ذلةةةك، ال (13)

. ذلةةةةك أن حم مةةةةة العةةةةدل (2185)كقاعةةةةدة عامةةةةة، لتىلسةةةةأ تقييةةةةد 

__________ 
  (2183 ) 69 , para.29, p. Ibid.. 
  (2184 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), pp. 26–27. 
 Fisheries Jurisdiction  الوالية على متائد األمسةاك انظر قضية ( 2185)  

(footnote 199 above), p. 453, para. 45. 
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حنةةةةةةو عةةةةةةام، يف معةةةةةةرض تتةةةةةةديها لتىلسةةةةةةأ  تشةةةةةةر، علةةةةةةى الدوليةةةةةةة ل
 .(2186)التحىلظات إىل مبدأ يقول للتىلسأ التقييد 

عاهةةةدات حقةةةوق ومةةةا ذلةةةك، فةةةإن موقةةةف هيئةةةات رلةةةد م (14)
رأت حم مةةةة البلةةدان األمري يةةةة  املوقةةف. إذاإلنسةةان معةةاكس هلةةةذا 

بةةةةةةةويس وآ ةةةةةةةرون ضةةةةةةةد حلقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان يف ح مهةةةةةةةا يف قضةةةةةةةية 
حتقيق موضوع املعاهدة والغرض منها  ، املذكورة  ابقا ، أنبرلدوس

يىلرض على احمل مة أن تنظر علةى حنةو تقييةد  يف أ  حتديةد هلةذه 
 احلقوق 

االعتبةةةةار الةةةة زم ملوضةةةةوع وغةةةةرض املعاهةةةةدة ذات  أيضةةةةا  إيةةةة ء  اثنيةةةةا ، جيةةةةب   
 محايةةة احلقةةوق األ ا ةةية   التةةلة، ووةةا يتعلقةةان، يف حالةةة االتىلاقيةةة األمري يةةة، ب 

مةن    29ولإلضافة إىل ذلك، جيب تىلسأ التحىلظ وفقةا  للمةادة   لإلنسان الىلرد“. 
حيةد مةن التمتةا  االتىلاقية، وه  تىليةد ضةمنا  عةدم جةواز تىلسةأ الةتحىلظ علةى حنةو  

مةةةن ممار ةةةة تلةةةك احلقةةةوق  حيةةةد   تعةةةرتف بةةةه االتىلاقيةةةة مةةةن حقةةةوق وحةةةرايت، أو  مبةةا 
 .  ( 2187) هو منتوص عليه يف التحىلظ نىلسه  واحلرايت، على حنو يتجاوز ما 

إذا كانةةةت معاهةةةدات حقةةةوق  والسةةةؤال املاةةةروح إذن هةةةو معرفةةةة مةةةا
اإلنسةةةةان توجةةةةةب بابيعتهةةةةا تابيةةةةةق مبةةةةادئ تىلسةةةةةأ  الةةةةة. ومةةةةةن 

ن الةةةةرد علةةةةى هةةةةذا التسةةةةا ل يتجةةةةاوز ب ثةةةةأ ناةةةةاق دليةةةةل البةةةةديه  أ
 املمار ة احلايل.

ومثةةة مؤرةةر أ ةةأ يةةربز وجةةود تةةرابط موضةةوع  بةةني الةةةتحىلظ   (15)
لةةةق بةةةةه الةةةةتحىلظ  لقةةةد عمةةةةدت حم مةةةةة  والةةةنز التعاهةةةةد  الةةةةذ  يتع 

العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة، يف بعةةةةةةز املنا ةةةةةةبات، إىل تابيةةةةةةق مبةةةةةةدأ التىلسةةةةةةأ  
علةةى قةةدم املسةةاواة مةةا أح ةةام    الةةدينام  علةةى مىلةةردات الةةتحىلظ ذاتةةه 

يرتتةةب عليةةه أنةةةه إذا كانةةت معةةان أح ةةةام   املعاهةةدة نىلسةةها. وهةةو مةةةا 
 املىلةردات  فإن هذا التاور ياال أيضا  املعاهدة تتاور ما مرور الزمن،  
ل يتبةةةةني أن هةةةةذا التاةةةةور اةةةةالف لنيةةةةة   املاابقةةةةة هلةةةةا يف الةةةةتحىلظ، مةةةةا 

 التحىلظ     لاحب التحىلظ حسبما ظهرت يف الوقت الذ  لين فيه 
مبجةرد التسةليم أبن عبةارة  املركةز القةانون إلقلةيم اليةوانن“ قةد ا ةُتخدمت  

غة عامةة   لعتبارهةا لةي1928يف لك انضمام اليوانن هإىل التك العام لعام 
* مبوجةةةب املركةةةز القةةةانون لإلقلةةةيمرةةةاملة جلميةةةا املسةةةائل الةةة  يتضةةةمنها مىلهةةةوم 
لضةةةةرورة افةةةةرتاض أنةةةةه قةةةةد ُقتةةةةد أن القواعةةةةد العامةةةةة للقةةةةانون الةةةةدويل، يتحةةةةتم ل

ور القةةةانون وأن ُتاةةةاب ق املعةةةه الةةةذ  حيملةةةه هةةةذا التعبةةةأ يف تواكةةةب داللتهةةةا تاةةة 
__________ 

مبدأ التىلسأ التقييد  للتحىلظات املتةاحبة  رفضت احمل مة لراحة   ( 2186)  
يوجةد للتةايل   من النظام األ ا ة    ال   36لإلع انت اال تيارية املتعلقة لملادة 

 ,International Court of Justiceأ   ةةبب لتىلسةةأها علةةى حنةةو تقييةةد “   

Fisheries Jurisdiction (footnote 199 above), p. 453, para. 44   ؛ وانظةر أيضةا
 Aegean Sea Continental Shelf case   اجلةةةرف القةةار  لبحةةةر إجيةةه قضةةية  

(footnote 210 above), p. 31, para. 74. 
  (2187 )  15(see footnote 2170 above), para. Boyce et al. v. Barbados 

(footnotes omitted). See also Inter-American Court of Human Rights, 

Judgment, 1 September 2001, Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, 

Preliminary Objections, Series C, No. 81, para. 70. 

تراه احمل مة، فإن هذا االفرتاض  ا  ملاإطار القانون السار  يف وقت بعينه. ووفق
كةةةان اتىلاقيةةةة للتسةةةوية   1928يتةةةبح أكثةةةر لزومةةةا  عنةةةد التةةةذكأ أبن لةةةك عةةةام 

دون حةةةدود زمنيةةةة؛ مي ةةةن و  زعةةةات أعةةةدت بيةةةث ت ةةةون أعةةةّم مةةةاالسةةةلمية للمنا
يبةةةةدو البتةةةةة معقةةةةوال  أن ي ةةةةون قةةةةد ُقتةةةةد إعاةةةةاء متةةةةالحات مةةةةن قبيةةةةل  ال إذ

القةةةانون لإلقلةةةيم“، يف اتىلاقيةةةة كهةةةذه، معةةةه  اال تتةةةاص احمللةةة “ و املركةةةز 
 . (2188)يتغأ مهما كان التاور الذ  يشهده القانون الدويل الحقا   اثبتا  ال

 ر اال رتاأ  لى حتفع  حيعثا 4-3
منظاةةةة ةوليةةةة  يكةةةر الةةةتحفع قةةةد انشةةة  إزاء ةولةةةة او مةةةا م 

معرتضةةة، فةةإن  ةةوغ ا ةةرتاأ  لةةى حتفةةع  ةةحيع مينةةع حةةدو  
 .الدولية   املنظاة   تلك  او   الدولة   تلك   إزاء   التحفع   مر  املتوخاة   اآلاثو 

 التعليق 
  فةةةةةا  لقبةةةةةول الةةةةةتحىلظ التةةةةةحيح، مي ةةةةةن أن تنةةةةةتج عةةةةةن  (1)

لع قةةةة بةةةني لةةةاحب لةةةى الةةةتحىلظ آاثر متنوعةةةة علةةةى ااالعةةةرتاض ع
رتك ا يةةةةةةةةار إىل حةةةةةةةةد بعيةةةةةةةةد  الةةةةةةةةتحىلظ ولةةةةةةةةاحب االعةةةةةةةةرتاض. ويةةةةةةةةُ

دون إطةةةةةةةةة ق( لتةةةةةةةةةاحب االعةةةةةةةةةرتاض الةةةةةةةةةذ  مي نةةةةةةةةةه أن  )ل ةةةةةةةةةن
القانونيةةةةة احملتملةةةةة الةةةة  مي ةةةةن أن ترتتةةةةب علةةةةى ثنةةةةائ   اآلاثر يعةةةةّدل

االعرتاض. فعلةى  ةبيل املثةال، مي نةه أن يقةرر، مبوجةب  -التحىلظ 
من اتىلاقي  فيينةا، منةا د ةول املعاهةدة  20 )ب( من املادة4الىلقرة 

حيز النىلاذ بينه وبني الدولة املتحىلظة، وذلك للتعبأ عن تلك النية 
 بوضوح“. ول ةن مي ةن أيضةا  لتةاحب االعةرتاض أن خيتةار عةدم 
معارضةةة بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة بينةةه وبةةني لةةاحب الةةتحىلظ أو، علةةى 

هةةذه احلالةةة  ة. ويفالتعبةةأ عةةن النيةةة املخالىلةة حنةةو أدق، أن ميتنةةا عةةن 
األ ةةةةةةةأة، إذا د لةةةةةةةت املعاهةةةةةةةدة حيةةةةةةةز النىلةةةةةةةاذ فعةةةةةةة   للنسةةةةةةةبة إىل 

، تعةةةةدَّل الع قةةةةات التعاهديةةةةة بةةةةني لةةةةاحب الةةةةتحىلظ (2189)الاةةةرفني
مةةةةن  21مةةةةن املةةةةادة  3ولةةةةاحب االعةةةةرتاض وفقةةةةا  ألح ةةةةام الىلقةةةةرة 

حتىلةةةظ ينةةةتج عةةةن االعةةةرتاض علةةةى  فةةةإن مةةةا ،اتىلةةةاقي  فيينةةةا. وه ةةةذا
ة علةةةةةى لةةةةةميم وجةةةةةود ع قةةةةةة تعاهديةةةةةة لةةةةةحيح مةةةةةن آاثر ملمو ةةةةة 

علةةةةةى حمتواهةةةةةا مي ةةةةةن أن يتخةةةةةذ أرةةةةة اال  متعةةةةةددة واتلىلةةةةةة إزاء  أو
 املعاهدة نىلسها وإزاء التحىلظ نىلسه. 

ول ن الوظيىلة الرئيسية ل ل اعةرتاض واألثةر األ ا ة  هلةذا  (2)
اض االعرتاض يظ ن بسياني جدا . و  فا  للقبول، يشة ل االعةرت 

لاحب االعرتاض. وقةد أكةدت حم مةة  رفضا  للتحىلظ من جانب
أنةةه  مةةن غةةأ اجلةةائز  1951لعةةام العةةدل الدوليةةة بوضةةوح يف فتواهةةا 

__________ 
  (2188 ) , 32(footnote 210 above), p. Aegean Sea Continental Shelf 

para. 77. See also the Judgment of 13 July 2009, Dispute regarding 

Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (footnote 

1600 above), para. 65 . 
فيمةةا خيةةز مسةةألة موعةةد بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة للنسةةبة إىل لةةاحب  ( 2189)  

 4-3-4و 1-3-4و 3-2-4و 1-2-4الةةةةةةةةتحىلظ، انظةةةةةةةةر املبةةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةةةة 
 قات عليها.والتعلي
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وهةةةةةذا هةةةةةو األثةةةةةر  .(2190)توافةةةةةق عليةةةةةه“ إلةةةةةزام أ  دولةةةةةة بةةةةةتحىلظ ل
األ ا ةة  ملبةةدأ الرتاضةة  ذاتةةه الةةذ  يرت ةةز عليةةه قةةانون املعاهةةدات 

إن املعاهةةةدة لةةةك رضةةةائ    ةةةيما نظةةةام التحىلظةةةات  أبكملةةةه، وال
الةدول. فالتحىلظةات تةرتبط يف إرادة لمتياز، وهو يسةتمد قوتةه مةن 

 .(2191)جوهرها مبوافقة الدولة على االلتزام لملعاهدة
وه ةةةذا، مي ةةةن حتليةةةل االعةةةرتاض لعتبةةةاره، يف املقةةةام األول،   (3)

رفضا  من الدولةة املعرتضةة للموافقةة علةى الةتحىلظ، وهةو حيةول بتةىلته  
املنظمةةةة الدوليةةةة املعرتضةةةة،   دولةةةة أو إنشةةةاء الةةةتحىلظ إزاء ال   هةةةذه دون 

املبةدأ   مةن اتىلةاقي  فيينةا ويف   21من املادة   1لملعه املقتود يف الىلقرة 
أكةةةةةةةدت اللجنةةةةةةةة يف تعليقهةةةةةةةا علةةةةةةةى املبةةةةةةةدأ   . وكمةةةةةةةا 1-4التةةةةةةةوجيه   
 )تعريف االعرتاضات على التحىلظات(، فإن   1-6-2التوجيه   

بسةةب املعةةه ال امةةل غةةرض االعةةرتاض  عةةدم قبةةول الةةتحىلظ هةةو للضةةبط 
 .(2192)والعاد  هلذه ال لمة

و  فا  للقبول، فإن االعرتاض جيعل التحىلظ عدمي احلجيةة  (4)
مي ةةةن أن  إزاء لةةةاحب االعةةةرتاض. ومةةةن الواضةةةح أن هةةةذا األثةةةر ال

حيدل إذا كان لاحب االعةرتاض قةد قبةل ذلةك الةتحىلظ )لةراحة 
أحةةةةدوا عةةةةرتاض يسةةةةتبعد ضةةةمنا ( يف وقةةةةت  ةةةةابق. فةةةةالقبول واال أو

هذا  اآل ر ا تبعادا  هنائيا ، على األقل فيما خيز آاثر القبول. ويف
 على أنه  13-8-2التدد، ينز املبدأ التوجيه  

 تعديل قبول التحىلظ. ال جيوز  حب أو 

حتيةةةةةةةل ضةةةةةةةمنا  إىل  3-4والعبةةةةةةةارة اال ةةةةةةةته لية للمبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه  
دأ دم إثقةةةةةال املبةةةةة املبةةةةةدأ، وإن كانةةةةةت اللجنةةةةةة قةةةةةد فضةةةةةلت عةةةةة  هةةةةةذا

إبدراو  -أبكملةةةةه  3-4وهةةةةو يشةةةة ل مقدمةةةةة للىلةةةةرع  -التةةةةوجيه  
 إحالة لرحية.

ولتسةةليط الضةةوء علةةى هةةذه الوظيىلةةة األ ا ةةية الةة  يؤديهةةا  (5)
يف مسةةةةتهل اجلةةةةزء  الةةةةوارد ،3-4 االعةةةةرتاض، فةةةةإن املبةةةةدأ التةةةةوجيه 

املختةةةز مةةةن دليةةةل املمار ةةةة ملسةةةألة آاثر االعةةةرتاض علةةةى حتىلةةةظ 
عرتاض مينا التحىلظ من أن حيقق اآلاثر دأ أن االح مبيار  ،لحيح

. وهةذا يشة ل توضةيحا  أوليةا  ملعةه عبةارة (2193)ال  يتو اها لاحبه
تابةةق فيمةةا بةةني هالةةدولتني  إىل   األح ةةام الةة  يتناوهلةةا الةةتحىلظ ال

مةةن  3املةةدى الةةذ  يةةذهب إليةةه الةةتحىلظ“ الةةواردة يف هنايةةة الىلقةةرة 
توضةةيحا  أكةةرب يف  والةة  ُوضةةح معناهةةا مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا 21املةةادة 

 .6-3-4املبدأ التوجيه  
__________ 

  (2190 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 26. 
 ، اجمللد الثةان )اجلةزء الثةان(،1997حولية انظر، على  بيل املثال،  ( 2191)  
 .83 الىلقرة ،95ص 
 .1-6-2املبدأ التوجيه   عليق على( من الت13الىلقرة ) ( 2192)  
يعرّفةةةةةةان  1-1-1و 1-1ينبغةةةةةة  التةةةةةةذكأ أبن املبةةةةةةدأين التةةةةةةوجيهيني  ( 2193)  

 املنظمة الدولية ال  تتوغها. التحىلظات تبعا  للهدف الذ  تتو اه الدولة أو

املنظمةةة  فةةإن حتييةةد أثةةر الةةتحىلظ إزاء الدولةةة أو ،ومةةا ذلةةك (6)
الدوليةةة لةةاحبة االعةةرتاض هةةو أمةةر بعيةةد عةةن أن ي ةةون قةةد حسةةم 

مي ةةةةةن أن تنةةةةةتج عةةةةةن  مجيةةةةةا املسةةةةةائل املتعلقةةةةةة أبثةةةةةر االعةةةةةرتاض. إذ
ذ املعاهةةدة يتعلةةق ببةةدء نىلةةا يمةةااثر اتلىلةةة،  ةةواء فاالعةةرتاض عةةدة آ

( أو، 5-3-4إىل  1-3-4توضحه املبادئ التوجيهية من  )وهذا ما
مى بدأ نىلاذ املعاهدة، إن كان احلال كذلك، للنسةبة إىل لةاحب 

يتعلةةةةةق مبضةةةةةمون الع قةةةةةات  الةةةةةتحىلظ ولةةةةةاحب االعةةةةةرتاض، فيمةةةةةا
يهية اوله املبادئ التوجتتن التعاهدية املنشأة على هذا النحو )وهو ما

 (.8-3-4إىل  6-3-4من 
دل فيهةا االعةرتاض اآلاثر العاديةة  إال أنه توجد حالةة ال (7) حيةُ

، وهةة  احلالةةة الةة  تتةةوغ فيهةةا دولةةة 3-4 املبينةةة يف املبةةدأ التةةوجيه 
منظمة عضو يف منظمة دولية اعرتاضةا  علةى حتىلةظ لةاغته دولةة  أو

ة. تةةك التأ يسةة  للمنظمةة منظمةةة دوليةةة أ ةةرى بشةةأن ال أ ةةرى أو
يناةةو  يف الواقةةا علةةى أ   أاي  كةةان مضةةمونه، الفهةةذا االعةةرتاض، 

)رد فعل العضو يف   12-8-2أثر قانون، متاريا  ما املبدأ التوجيه   
منظمةةةة دوليةةةةة بشةةةأن التحىلظةةةةات علةةةةى التةةةك التأ يسةةةة ( الةةةةذ  

 يل   ينز على ما
 املنظمةةةات الدوليةةةة األعضةةةاء يف الةةةدول أو 10-8-2ال مينةةةا املبةةةدأ التةةةوجيه  

م ءمةةة حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات  ز أومنظمةةة دوليةةة مةةن اختةةاذ موقةةف بشةةأن جةةوا
علةةى التةةك التأ يسةة  للمنظمةةة. وي ةةون هةةذا الةةرأ  يف حةةد ذاتةةه عةةدمي األثةةر 

 .(2194)من الناحية القانونية

اثةةةر اال ةةةةرتاأ يف يةةةةدء نفةةةةا  املعاهةةةةدة يةةةة   ةةةةاحب  4-3-1
 اال رتاأ و احب التحفع

منظاة متعاقدة  لى حتفع  وال مينع ا رتاأ ةولة متعاقدة ا 
املنظاةةةة املعرتضةةةة  يةةةدء نفةةةا  املعاهةةةدة يةةة  الدولةةةة او ةةةحيع 

يف احلالةةةة املةةةذتووة يف املبةةةدا  املنظاةةةة املتحفظةةةة، إال والدولةةةة او
 .5-3-4التوجيه  

 التعليق 
علةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  الحظتةةه اللجنةةةة يف تعليقهةةةا  وفقةةا  ملةةةا (1)
حان الوقةةةت الةةةذ  جيةةةب أن توضةةة  ، فةةةإن اتىلةةةاقي  فيينةةةا ال2-6-7

فيةةةةةةةه لةةةةةةةاحب االعةةةةةةةرتاض عةةةةةةن نيةةةةةةةة معارضةةةةةةةة بةةةةةةةدء نىلةةةةةةةاذ يعةةةةةةرب 
أن اللجنةةةة رأت أنةةةه عمةةة   لالفةةةرتاض الةةةوارد يف  . إال(2195)املعاهةةةدة
من اتىلاقي  فيينا، فإن االعةرتاض الةذ   20 )ب( من املادة4الىلقرة 

يؤد  إىل منةا بةدء نىلةاذ  يقرتن للتعبأ بوضوح عن هذه النية ال ال
__________ 

)قبةةةول الةةةتحىلظ علةةةى التةةةك التأ يسةةة   8-8-2املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 2194)  
ملعاهةةدة لةة ا  أت يسةةيا  ملنظمةةة يلة   إذا كانةةت ا ملنظمةة دوليةةة( يةةنز علةةى مةةا

دولية، وما ل تنز املعاهدة على ح ةم اةالف، يتالةب الةتحىلظ قبةول اجلهةاز 
 املختز يف تلك املنظمة“.

 )اإلعراب عن 7-6-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  4) الىلقرة ( 2195)  
 نية منا بدء نىلاذ املعاهدة(.
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يةةؤد ، يف  عاهةةدة بةةني لةةاحب االعةةرتاض ولةةاحب الةةتحىلظ والامل
ن مي ةةةة  حةةةةاالت معينةةةةة، إىل منةةةةا بةةةةدء نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة نىلسةةةةها. وال

نيةةة االىلةةة.  التشةة يك يف هةةذا األثةةر القةةانون لإلعةةراب الحقةةا  عةةن
 7-6-2وقةةةد  ةةةبق اإلعةةةراب عةةةن هةةةذه الىل ةةةرة يف املبةةةدأ التةةةوجيه  

ارضةةةةة بةةةةدء نىلةةةةاذ الةةةةذ  يةةةةنز علةةةةى وجةةةةوب اإلعةةةةراب عةةةةن نيةةةةة مع
ه...  نىلةةةةةةةاذ املعاهةةةةةةدة بةةةةةةةني هلةةةةةةةاحب املعاهةةةةةةدة  قبةةةةةةةل أن يبةةةةةةدأ 

. ول ةةن ذاك املبةةدأ التةةوجيه  (2196)االعةةرتاض ولةةاحب الةةتحىلظ “
آباثرهةا، ولةذلك يبةدو مةن  لوبة، الالنية املا إجراءات إبداء بيتعلق 

املىليةةةةةةةةد التةةةةةةةةذكأ هبةةةةةةةةذا املبةةةةةةةةدأ يف اجلةةةةةةةةزء املتعلةةةةةةةةق لألثةةةةةةةةر القةةةةةةةةانون 
ن دليةةةةةل املمار ةةةةةة. ومةةةةةا ذلةةةةةك، يسةةةةةتخدم املبةةةةةدأ ل عرتاضةةةةةات مةةةةة 

مينةةةةا ه...  بةةةةدء نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة“،  تعبةةةةأ  ال 1-3-4التةةةةوجيه  
 ت ةةةن انفةةةذة بةةني لةةةاحب الةةةتحىلظ يعةةةين ضةةةمنيا  أن املعاهةةدة ل ممةةا

 ولاحب االعرتاض عندما لين التحىلظ.
ومةةةن الناحيةةةة العمليةةةة، فةةةإن عةةةدم بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة بةةةني  (2)

حب االعةةةرتاض يةةةؤد  إىل عةةةدم وجةةةود أ  لةةةاحب الةةةتحىلظ ولةةةا
هةةو احلةةال يف أحيةةان   كمةةاع قةةة تعاهديةةة بينهمةةا، حةةى لةةو أم ةةن،  

كثةةةةأة، اعتبةةةةار كةةةةل منهمةةةةا طرفةةةةا  يف املعاهةةةةدة لملعةةةةه املقتةةةةود يف 
ىلاقي  فيينا. فمجرد رفز أحد األطراف للتحىلظ وعدم رغبته يف ات

حىلظ االلتةةةةةةةزام أبح ةةةةةةةام املعاهةةةةةةةدة يف ع قاتةةةةةةةه مةةةةةةةا لةةةةةةةاحب الةةةةةةةت
يسةةتتبا للضةةرورة حرمةةان لةةاحب الةةتحىلظ مةةن أن يتةةبح دولةةة  ال

. 1-2-4منظمةةةةةةة متعاقةةةةةةدة طبقةةةةةةا  للمبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   متعاقةةةةةةدة أو
أن تقبةةل الةتحىلظ دولةةة ي ىلة  يف الواقةا، يف إطةةار النظةام العةام،  إذ
ضةةةةمين ل ةةةة  يُعتةةةةرب  منظمةةةةة دوليةةةةة أ ةةةةرى علةةةةى حنةةةةو لةةةةريح أو أو

ة متعاقةةةدة يف املعاهةةةدة. منظمةةة  لةةةاحب الةةةتحىلظ دولةةةة متعاقةةةدة أو
فعةةةةدم وجةةةةود ع قةةةةة تعاهديةةةةة بةةةةني لةةةةاحب االعةةةةرتاض ذ  األثةةةةر 

حيةةةث املبةةةدأ، أ  أثةةةر  األقتةةةى ولةةةاحب الةةةتحىلظ لةةةيس لةةةه، مةةةن
 .(2197)بينهما فيما إال
حالة عةدم وجةود تعبةأ واضةح عةن النيةة املخالىلةة، فةإن  ويف (3)

علةى حتىلةظ لةحيح  -مي ن ولةىله أبنةه  بسةيط“  -أ  اعرتاض 
  مةةةةا ذلةةةةك، ب ةةةةم الواقةةةةا، إىل بةةةةدء نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة بةةةةني يةةةةؤد ال

حيةةةدل يف حالةةةة  لةةةاحب الةةةتحىلظ ولةةةاحب االعةةةرتاض، وهةةةو مةةةا
يشةةةة ل أحةةةةد الىلةةةةروق اجلوهريةةةةة بةةةةني االعةةةةرتاض  وهةةةةذا مةةةةاالقبةةةةول. 

البسةةةةيط وبةةةةني القبةةةةول ويسةةةةاهم، إىل جانةةةةب اعتبةةةةارات أ ةةةةرى، يف 
، علةةةةةى (2198)إثبةةةةةات أن هةةةةةذا االعةةةةةرتاض  لةةةةةيس معةةةةةادال  للقبةةةةةول“

__________ 
 .7-6-2ملبدأ التوجيه  ( من التعليق على ا5انظر أيضا  الىلقرة ) ( 2196)  
يةؤثر  أن  قةرارا  كهةذا لةن 1951أقرت حم مة العدل الدولية يف عام  ( 2197)  
يف الع قة بني الدولة ال  ألدرت التحىلظ والدولةة الة  اعرتضةت عليةه“   إال

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 26 ،انظر، ما ذلك .
 أدانه. 4-3-4( من التعليق على املبدأ التوجيه  1الىلقرة )

  (2198 ) See Pellet and Müller, “Reservations to treaties …” 

(footnote 1045 above), pp. 37–59, passim. 

. ووفقةا  ألح ةام (2199)ذهةب إليةه الةبعز يف أحيةان كثةأة ع س ما
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا، وهةة  األح ةةام الةة   20)ب( مةةن املةةادة 4 الىلقةرة

، فةةةةإن اعرتاضةةةةا  مةةةةن هةةةةذا 5-3-4ا تُنسةةةةخت يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
* د ةةةةةةول املعاهةةةةةةدة حيةةةةةةز هالنىلةةةةةةاذ  بةةةةةةني الدولةةةةةةة مينةةةةةةا ال القبيةةةةةةل 

املنظمةةةةةةةةةة هالدوليةةةةةةةةةة   لدولةةةةةةةةةة أواملنظمةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة املعرتضةةةةةةةةةة وا أو
نةةةةا بةةةةدء نىلةةةةاذ مي املتحىلظةةةةة“. ول ةةةةن، إذا كةةةةان هةةةةذا االعةةةةرتاض ال
إذا كةةةةان لةةةةاحب  املعاهةةةةدة، فإنةةةةه يظةةةةل حمايةةةةدا  بشةةةةأن مسةةةةألة مةةةةا

ال،  منظمة متعاقدة يف املعاهدة أم ولة متعاقدة أوالتحىلظ يتبح د
يةةؤد  للضةةرورة إىل بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة بةةني لةةاحب االعةةرتاض  وال
 لاحب التحىلظ. و 
الةةةةذ  يرتكةةةةه  -لألحةةةةرى غيةةةةاب األثةةةةر  أو -وهةةةةذا األثةةةةر  (4)

يتعلةةق إبنشةةاء ووجةةود ع قةةة تعاهديةةة بةةني  االعةةرتاض البسةةيط فيمةةا
ظ يةةةنجم مبارةةةةرة عةةةن لةةةةيغة لةةةاحب االعةةةرتاض ولةةةةاحب الةةةتحىل

مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا، حسةةبما تشةةأ إليةةه  20)ب( مةةن املةةادة 4 الىلقةةرة
اعرتاضا . واالعرتاض التادر عن هولندا الدول أحياان  حينما تتوغ  
ة األمري يةة علةى العهةد الةدويل ا ةاص على حتىلةظ الةوالايت املتحةد

 لحلقوق املدنية والسيا ية يش ل مثاال  بليغا  على حنو  اص 
ىلاقيةة فيينةا لقةانون املعاهةةدات، مةن ات 21مةن املةادة  3رهنةا  أبح ةام الىلقةرة  
نىلةةةاذ العهةةةد بةةةني ممل ةةةة هولنةةةدا مةةةام بةةةدء عائقةةةا  أتشةةة ل هةةةذه االعرتاضةةةات  ال

 .(2200)*والوالايت املتحدة

يشة ل  فقد رأت هولندا هنا أن من املىليد التذكأ أبن اعرتاضها ال
 عائقا “ أمام بدء نىلاذ املعاهدة ما الوالايت املتحدة، وأن الع قة 

بينهمةةةةا، إذا بةةةةدأ نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة، جيةةةةب أن حتةةةةدَّد وفقةةةةا   التعاهديةةةةة
 من اتىلاقية فيينا. 21من املادة  3قرة ألح ام الىل

__________ 
، اجمللةةةةةةةةةةد األول،  1965 حوليةةةةةةةةةة انظةةةةةةةةةر تعليقةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةيد اي ةةةةةةةةةني )  ( 2199)  

(، والش وك ال  أعرب  5، الىلقرة  271 ، ص 1965حزيران/يونيه    29، 814 اجللسة 
،  1965 حزيران/يونيةةةةةه  11،  800عنهةةةةةا السةةةةةيد تسةةةةةوروكا )املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجللسةةةةةة  

 Koh, “Reservations to multilateral(؛ وانظةةر أيضةةا    40 ، الىلقةةرة 174 ص 

treaties …” (footnote 1443 above), p. 102; Coccia, “Reservations to 

multilateral treaties …” (footnote 196 above), p. 35; Gaja, “Unruly treaty 

reservations” (footnote 28 above), pp. 326–329; J. Klabbers, “Accepting 

the unacceptable? A new Nordic approach to reservations to multilateral 

treaties”, Nordic Journal of International Law, vol. 69 (2000), p. 181; 

Ruda, “Reservations to treaties” (footnote 56 above), pp. 198–199; 

Sucharipa-Behrmann, “The legal effects of reservations …” (footnote 

1617 above), p. 74; and Zemanek, “Some unresolved questions 

concerning reservations …” (footnote 1074 above), pp. 332–333  انظةر .
كةةةةةةةذلك التقريةةةةةةةر األول عةةةةةةةن القةةةةةةةانون واملمار ةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةني للتحىلظةةةةةةةات علةةةةةةةى  

،  A/CN.4/470، اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء األول(، الوثيقةةةةة  1995 حوليةةةةة املعاهةةةةدات،  
 . 193 ص 
  (2200 ) 4(footnote 37 above), chap. IV.Multilateral Treaties … . 
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الةةةةذ  يرتكةةةةه االعةةةةرتاض  -غيةةةةاب األثةةةةر  أو -وهةةةةذا األثةةةةر  (5)
يتعلةةق ببةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة مةةذكور يف املبةةدأ التةةوجيه   البسةةيط فيمةةا

رف، ة التةة  الةذ  يستنسةخ، مةا بعةةز التعةدي ت الشة لي 4-3-1
 .1986 من اتىلاقية فيينا لعام 20)ب( من املادة 4أح ام الىلقرة 

 اثر اال رتاأ  لى التحفع املصاغ متأخراا   4-3-2
منظاةةة متعاقةةدة يف املعاهةةدة  إ ا ا رتضةة  ةولةةة متعاقةةدة او 

 لةةةةى حتفةةةةع   قبةةةةول  ةةةةوغه املتةةةةأخر ابإل ةةةةاع وفقةةةةاا للابةةةةدا 
تظ  انفةذة، ابلن ةبة  ، يبدا نفا  املعاهدة، او1-3-2التوجيه  
 إنشاء التحفع. املنظاة الدولية املتحفظة يدون للدولة او

 التعليق 
النتةائج الة  تةنجم، فيمةا    2-3-4يستخلز املبةدأ التةوجيه    (1)

خيةةةةز آاثر االعةةةةةرتاض، عةةةةةن القواعةةةةد املنتةةةةةوص عليهةةةةةا يف املبةةةةةدأين  
)مهلةةة    2-3-2)قبةةول لةوغ الةةتحىلظ املتةأ ر( و   1-3-2التةوجيهيني  

 لوغ االعرتاض على التحىلظ املتاغ متأ را (.  
أن قبةول التةوغ املتةأ ر    1-3-2التوجيه     ويُستنتج من املبدأ  ( 2) 

ي ىلةةة  أن   لةةةتحىلظ مةةةن التحىلظةةةات هةةةو مبةةةدئيا  أمةةةر غةةةأ مم ةةةن، وأنةةةه 
مةن إحةدال أ    هناك معارضة واحةدة هلةذا التةوغ املتةأ ر ملنعةه   ت ون 

أ  دولةة متعاقةدة   ت ةن  ل  تعنيةه للضةرورة عبةارة  إذا  أثر كان. وهذا مةا 
 املتأ ر“. منظمة متعاقدة قد عارضت هذا التوغ   أو 
يد أنه مةن الة زم عةدم ا لةط بةني هةذه  املعارضةة“ وبةني ب (3)

االعرتاضات على مضمون الةتحىلظ لملعةه الةذ  ت ر ةه املةواد مةن 
مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا  متنةةةةا تلةةةةك االعرتاضةةةةات الةةةةتحىلظ  23إىل  20

التةةةةةةحيح مةةةةةةن إحةةةةةةدال مجيةةةةةةا آاثره يف الع قةةةةةةات بةةةةةةني لةةةةةةاحب 
ضةةةة، بينمةةةا معارضةةةة الدوليةةةة املعرت  املنظمةةةة الةةةتحىلظ وبةةةني الدولةةةة أو

التوغ املتأ ر لتحىلظ من التحىلظات  تلغ “ ذلك التحىلظ مةن 
دفةا  أ ا ه. وكان حتار  هذا االلتباس هةو، فضة   عةن ذلةك، مةا

إىل  1-3-2 اللجنةةة إىل اللجةةوء عنةةد إعةةداد املبةةادئ التوجيهيةةة مةةن
إىل ا ةةةةتخدام متةةةةالحات اتلىلةةةةة لتعيةةةةني هةةةةاتني الىلئتةةةةني  2-3-3
 . (2201)د الىلعل على التحىلظ املتاغ متأ را  ختلىلتني من ردو امل
ويف حالةةةةةةة عةةةةةةدم وجةةةةةةود )أ ( معارضةةةةةةة للتةةةةةةوغ املتةةةةةةأ ر  (4)

علةةةى أنةةةه يظةةةل إبم ةةةان  2-3-2 للةةةتحىلظ، يةةةنز املبةةةدأ التةةةوجيه 
الدول واملنظمات املتعاقدة أن تعرتض على التحىلظ يف غضون فرتة 

 يتاغ لحلالة ال  2-3-4اثين عشر رهرا . ويتعلق املبدأ التوجيه  
 فيها مثل هذا االعرتاض.

ختتلةةةف مةةةن   واآلاثر القانونيةةةة املرتتبةةةة علةةةى اعةةةرتاض كهةةةذا ال  (5)
حيةث املبةدأ عةةن آاثر االعةرتاض علةى حتىلةةظ لةين يف غضةون األجةةل  

الةةةةةذ  ألةةةةةبح   أو   -احملةةةةةدد. فهةةةةةو مينةةةةةا إنشةةةةةاء الةةةةةتحىلظ التةةةةةحيح  
مةةةن    -ر  لةةةحيحا  رةةة    بسةةةبب اإلمجةةةاع علةةةى قبةةةول لةةةوغه املتةةةأ  

__________ 
 .2-3-2( من التعليق على املبدأ التوجيه  1انظر الىلقرة ) ( 2201)  

يشةةة ل رفضةةةا  لقبةةةول مضةةةمونه ورفضةةةا  لقبةةةول اآلاثر الةةة     حيةةةث إنةةةه 
يتو ى إحداثها. ومةن  ، تتةبح القواعةد واملبةادئ التوجيهيةة املتعلقةة  

 لآلاثر القانونية ل عرتاض، من حيث املبدأ، واجبة التابيق. 
يعةةةةةةةةنّي حةةةةةةةةدا     2-3-4ومةةةةةةةا ذلةةةةةةةةك، فةةةةةةةةإن املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه    (6)
يُنسةةى   أال   اض علةةى حتىلةةظ لةةين متةةأ را . فينبغةة  يتجةةاوزه أثةةر االعةةرت  ال 

أنةةه يىلةةرتض أن لةةاحب الةةتحىلظ املتةةاغ متةةأ را  قةةد لت ألةة   دولةةة  
منظمةةةة متعاقةةةدة بعةةةد اإلعةةةراب عةةةن موافقتةةةه علةةةى االلتةةةزام   متعاقةةةدة أو 

مةةةن  يعةةود   تقةةةرتن هةةذه املوافقةةة ابتةةةداء  بةةتحىلظ. وال  لملعاهةةدة، حيةةث ل 
املنظمةةةةة الدوليةةةةة أبثةةةةر   الدولةةةةة أو   املم ةةةةن إعةةةةادة النظةةةةر يف وضةةةةا هةةةةذه 

رةةةةة ل ذلةةةةةك هتديةةةةةةدا  للةةةةةن األثةةةةةر ال ةةةةةتقرار الع قةةةةةةات   رجعةةةةة ، وإال 
مي ةن أن يرتتةب عليةه منةا إقامةة   التعاهدية. وللتايل، فةإن االعةرتاض ال 

ع قةةةةةة تعاهديةةةةةة بةةةةةني لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ املتةةةةةاغ متةةةةةأ را  ولةةةةةاحب  
ينهمةا. ويةذّكر  أن ت ون الع قة قد قامةت فعة   ب   يىلرتض  االعرتاض، إذ 
يةنز علةى أن املعاهةدة يبةدأ   هبذه الضرورة، إذ   2-3-4املبدأ التوجيه   

تظةةل انفةةذة، بةةني لةةاحب الةةتحىلظ ولةةاحب االعةةرتاض.   نىلاذهةةا، أو 
أثةةةةر لةةةةه  إنةةةةه مينةةةةا إنشةةةةاء   يعةةةةين ذلةةةةك، مةةةةا هةةةةذا، أن االعةةةةرتاض ال  وال 

ت ةةةةون آاثر االعةةةةرتاض علةةةةى  الةةةةتحىلظ للنسةةةةبة لتةةةةاحب االعةةةةرتاض، و 
الةةةتحىلظ ولةةةاحب   قةةةة التعاهديةةةة القائمةةةة بةةةني لةةةاحب  مضةةةمون الع 

 االعرتاض  اضعة للقواعد الواجبة التابيق عموما . 
منظمةةة دوليةةة تتةةبح   يعةةين هةةذا منةةا دولةةة أو  ومةةا ذلةةك، ال  ( 7) 

منظمة متعاقةدة بعةد انقضةاء األجةل املنتةوص عليةه   دولة متعاقدة أو 
ظ اعرتاضا   من االعرتاض على هذا التحىل  1-3-2 يف املبدأ التوجيه  
تقم بعُد أ  ع قة تعاهدية بني هةذه الدولةة   أنه ل  ا ذا أثر أقتى. ومب 

يسةةتدع    يوجةةد مةةا  املنظمةةة الدوليةةة وبةةني لةةاحب الةةتحىلظ، فةة   أو 
 . 2-3-4تابيق القاعدة املنتوص عليها يف املبدأ التوجيه   

فع و ةةةاحب يةةةدء نفةةةا  املعاهةةةدة يةةة   ةةةاحب الةةةتح 4-3-3
 اال رتاأ

ب الةةتحفع الصةةحيع والدولةةة عاهةةدة يةة   ةةاحيبةةدا نفةةا  امل 
املنظاةةةة املتعاقةةةدة املعرتضةةةة حاملةةةا يصةةةبع  ةةةاحب  املتعاقةةةدة او

منظاة متعاقدة وفقاا للابدا التةوجيه   التحفع ةولة متعاقدة او
 ويبدا نفا  املعاهدة. 4-2-1

 التعليق 
ذ اللحظة ال  يبدأ فيها نىلا 3-3-4يوضح املبدأ التوجيه    (1)

 اض ولاحب التحىلظ.  لاحب االعرت املعاهدة بني
أن ت ةةون املعاهةةدة    -وي ىلةة     -ول ةة  حيةةدل ذلةةك، جيةةب   (2)

قةةةد بةةةدأ نىلاذهةةةةا وأن ي ةةةون لةةةاحب الةةةةتحىلظ ولةةةاحب االعةةةةرتاض  
منظمتني دوليتني متعاقدتني فيها. وبعبارة أ رى، جيب أن   دولتني أو 

نظمةةة  م  ي ةةون الةةتحىلظ قةةد أنشةةئ بقبولةةه مةةن جانةةب دولةةة أ ةةرى أو 
. وبغةةةز  1-2-4ملقتةةةود يف املبةةةدأ التةةةوجيه   رى، لملعةةةه ا دوليةةة أ ةةة 

، فةةةةإن بةةةةدء  4-3-4النظةةةةر عةةةةن الىلرضةةةةية الةةةةواردة يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه   
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النىلةةاذ الىلعلةة  للمعاهةةدة بةةني لةةاحب الةةتحىلظ ولةةاحب االعةةرتاض  
يتوقةةةف إط قةةةا  علةةةى االعةةةرتاض نىلسةةةه، وإمنةةةا   علةةةى ذلةةةك الةةةتحىلظ ال 
 التحىلظ.  ء   دور يف إنشا يس ل عرتاض أ ل  على إنشاء التحىلظ؛ إذ 

يبةةةةدأ نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة الةةةة  ختضةةةةا للنظةةةةام العةةةةام  وعمليةةةةا ، ال (3)
مةةةن  20مةةةن املةةةادة  4للموافقةةةة علةةةى التحىلظةةةات، احملةةةدد يف الىلقةةةرة 

املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة املتحىلظةةةةةة  اتىلةةةةاقي  فيينةةةةةا، للنسةةةةةبة إىل الدولةةةةة أو
ى ة متعاقةةةةدة أ ةةةةر إذا كةةةةان الةةةةتحىلظ قةةةةد قبلتةةةةه علةةةةى األقةةةةل دولةةةة  إال
(. 20)و( مةةةةن املةةةةادة 4عاقةةةةدة أ ةةةةرى )طبقةةةةا  للىلقةةةةرة منظمةةةةة مت أو
مي ن أن تنشأ ع قة تعاهديةة بةني لةاحب الةتحىلظ ولةاحب  ف 

إذا كان التحىلظ قد أنشئ على ذلك النحو.  االعرتاض البسيط إال
مةن  3بيد أن هذه الع قة التعاهدية ختضا للقيود الواردة يف الىلقرة 

 .(2202)يينامن اتىلاقي  ف 21املادة 
 ةةةدم يةةةدء نفةةةا  املعاهةةةدة ابلن ةةةبة لصةةةاحب الةةةتحفع  4-3-4

 ابإل اع  ندما يفشرت  القبول
إ ا تان إنشاء الةتحفع يتطلةب قبةول هةذا الةتحفع مةر جانةب   

ا ةرتاأ تبديةه    يع الدول املتعاقدة واملنظاات املتعاقةدة، فةإن اي 
ا    ةحيع مينةع يةدء نفة  حتفةع منظاة متعاقدة  لى   ةولة متعاقدة او 

 املتحفظة.  املنظاة   بة للدولة او املعاهدة ابلن 
 التعليق 

ينابةةةةق يف  ال 3-3-4املبةةةةدأ املعةةةةروض يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (1)
آل ةةر،  إنشةةاء“ الةةتحىلظ  مي ةةن فيهةةا، لسةةبب أو احلةةاالت الةة  ال

إذا اتىلقةةةةت الةةةةدول املتعاقةةةةدة واملنظمةةةةات املتعاقةةةةدة علةةةةى قبولةةةةه  إال
للنسةةةةةةبة إىل املعاهةةةةةةدات الةةةةةة   هةةةةةةو احلةةةةةةال مةةةةةةث    لإلمجةةةةةةاع، كمةةةةةةا

. فىلةةةةة  هةةةةةذه احلالةةةةةة، ت ةةةةةون ل ةةةةةل (2203)تابيقهةةةةةا لل امةةةةةل جيةةةةةب
آاثر أهةةم ب ثةةأ علةةى مسةةألة بةةدء  -ط مشةةرو  بسةةيط أو - اعةةرتاض

نىلةةاذ املعاهةةةدة يف الع قةةةات بةةةني مجيةةا الةةةدول املتعاقةةةدة واملنظمةةةات 
املتعاقةةةدة، مةةةن جهةةةة، وبةةةني لةةةاحب الةةةتحىلظ، مةةةن جهةةةة أ ةةةرى. 

يف الواقةةا إنشةةاء الةةةتحىلظ يف حةةد ذاتةةه. وحةةى لةةةو   فةةاالعرتاض مينةةا
علةةى مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا تنابةةق  20 )ب( مةةن املةةادة4 كانةةت الىلقةةرة
وهةةةةةو أمةةةةةر غةةةةةأ مؤكةةةةةد للنظةةةةةر إىل مسةةةةةتهل تلةةةةةك  -هةةةةةذه احلالةةةةةة 

يتةةةةاح أبةةةةدا   مي ةةةةن إنشةةةةاء الةةةةتحىلظ، وللتةةةةايل لةةةةن لةةةةن ،(2204)الىلقةةةةرة
قةةةةدة. منظمةةةةة متعا لتةةةةاحب الةةةةتحىلظ أن يتةةةةبح دولةةةةة متعاقةةةةدة أو

يشةةةةةة ل يف هةةةةةةذه احلالةةةةةةة،  -املشةةةةةةروط  البسةةةةةةيط أو - فةةةةةةاالعرتاض
واملنظمةات األ ةرى دول للنسبة إىل لاحب التحىلظ وإىل مجيا ال

املتعاقةةةةدة، عائقةةةةا  منيعةةةةا  حيةةةةول دون نشةةةةوء ع قةةةةات تعاهديةةةةة مةةةةةا 
بسةةةةةةحب  مي ةةةةةن تسةةةةةةوية هةةةةةذا الوضةةةةةا إال لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ. وال

 بسحب االعرتاض. التحىلظ أو
__________ 

 .4-3-4انظر املبدأ التوجيه   ( 2202)  
( 9أعةة ه، وال  ةةيما الىلقةةرات مةةن ) 2-1-4انظةةر املبةةدأ التةةوجيه   ( 2203)  

 ( من التعليق عليه.11إىل )
 يف احلةةةةةاالت الةةةةة  ال تشةةةةةملها الىلقةةةةةرات السةةةةةابقة، ومةةةةةا ل تةةةةةنز  ( 2204)  

  م االف ه... “.املعاهدة على ح

ثةةةةق ألةةةة   مةةةةن مشةةةةروع  املبةةةةدأين ذا احلةةةةل ينبورغةةةةم أن هةةةة  (2)
 خيلةو مةن فائةدة ال جمتمعني، فإنه مما 1-2-4و 2-1-4التوجيهيني 

أن يذّكر هبذا األثر اهلام املرتتب على االعرتاض على حتىلظ يُشةرتط 
 قبوله لإلمجاع.

 ةةةةةدم يةةةةةدء نفةةةةةا  املعاهةةةةةدة يةةةةة   ةةةةةاحب الةةةةةتحفع  4-3-5
 و احب اال رتاأ  ي األثر األقصى

منظاةةةة متعاقةةةدة  لةةةى حتفةةةع    ةةةرتاأ ةولةةةة متعاقةةةدة او ع ا مينةةة  
املنظاةة املعرتضةة والدولةة    حيع يدء نفةا  املعاهةدة ية  الدولةة او 

املنظاة املعرتضةة   املنظاة املتحفظة، و لك إ ا ا ري  الدولة او  او 
 . 7-6-2يوضوح  ر تلك النية وفقاا للابدا التوجيه  

 التعليق 
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا أ   20ادة املةة مةةن )ب( 4ال تةةرتك الىلقةةرة  (1)

رةةةةك فيمةةةةا خيةةةةز األثةةةةر املرتتةةةةب علةةةةى اعةةةةرتاض يُبةةةةدى مةةةةا التعبةةةةأ 
بتورة قاطعة عن نية عةدم تابيةق املعاهةدة بةني لةاحب االعةرتاض 

)اإلعةةراب عةةن  7-6-2ولةةاحب الةةتحىلظ وفقةةا  للمبةةدأ التةةوجيه  
هةةةةذه احلالةةةةة، يُنةةةةتج االعةةةةرتاض  نيةةةةة منةةةةا بةةةةدء نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة(. ويف

  األثر األقتى“. بمى كثأا  يُس ما
هةذه القاعةدة، وهةو ي ةرر  5-3-4ويتناول املبدأ التوجيه   (2)

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا  20)ب( مةةةن املةةةادة 4 املضةةةمون األ ا ةةة  للىلقةةةرة
 .1986لعام 
ويتبني من ذلك احل ةم، املماثةل يف مجيةا جوانبةه لنظةأه يف  (3)

ة إىل املنظمةةةةةة الدوليةةةةة ل ةةةةةتثناء اإلرةةةةةارة  1969اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام 
يش ل، مةن حيةث املبةدأ،  املتعاقدة، أن االعرتاض على التحىلظ ال

 عائقا  أمام بدء نىلاذ املعاهدة بني الدولة املعرتضة والدولة املتحىلظة 
مينةا د ةول  ال املنظمة املتعاقدة على حتىلظ مةا املتعاقدة أواعرتاض الدولة  

نظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة املعرتضةةةةةةة والدولةةةةةةة امل املعاهةةةةةةدة حيةةةةةةز هالنىلةةةةةةاذ  بةةةةةةني الدولةةةةةةة أو
 املنظمة املتحىلظة ه... . أو
 ذا أثةةةةةةر  وهةةةةةةذا االعةةةةةةرتاض الةةةةةةذ  يسةةةةةةمى  بسةةةةةةياا “ أو (4)

ور يةةؤد  إىل بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة علةةى الىلةة  ، وإن كةةان ال(2205)أدىن“
هةو األمةر يف حالةة  يف الع قات بني الةدولتني )أو املنظمتةني(، كمةا

 .حيول دون ذلك ، فإنه ال(2206)القبول
لفةةةةةرتاض مي ةةةةةن لتةةةةةاحب   يتعلةةةةةق إال  غةةةةةأ أن األمةةةةةر هنةةةةةا ال  ( 5) 

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا    20)ب( مةةةن املةةةادة  4 االعةةةرتاض أن يع سةةةه. فةةةالىلقرة 
__________ 

 ,Las reservas a los Riquelme Cortadoانظر، على  بيل املثال    ( 2205)  

tratados … (footnote 150 above), pp. 279–280; and Horn, Reservations 

and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), pp. 170–172 . 
يبدأ نىلاذها نتيجة انضمام الدولة  ما دامت املعاهدة ذاهتا انفذة أو ( 2206)  
إىل  1-2-4املنظمة الدولية ال  أبدت القبول )انظةر املبةادئ التوجيهيةة مةن  أو
( مةةةن التعليةةةق 6) ( إىل4والتعليقةةةات عليهةةةا، وال  ةةةيما الىلقةةةرات مةةةن ) 4-2-3

( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  2، والىلقةةرة )1-2-4علةةى املبةةدأ التةةوجيه  
 (.3-2-4( من التعليق على املبدأ التوجيه  4ة )، والىلقر 4-2-2
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املنظمةةةةة املعرتضةةةةة   و تعةةةةرب الدولةةةةة أ  متضةةةة  قائلةةةةة   مةةةةا ل   1986لعةةةةام  
بتةةةةورة قاطعةةةةة عةةةةن نيةةةةة االىلةةةةة“. فةةةةيم ن إذن لتةةةةاحب االعةةةةرتاض  

 أ  ع قة تعاهدية ما لاحب الةتحىلظ،  يد ل يف  خيتار أيضا  أال  أن 
بشرط أن يذكر ذلك  بتورة قاطعةة“. والشةائا أن يُسةمى االعةرتاض  

 ذه احلالة اعرتاضا   ذا أثر أقتى“. يف ه 
ويتاةابق النظةام الةذ  وضةعته اتىلاقيتةةا فيينةا يف هةذا التةدد مةةا   ( 6) 

والةذ  مىلةةاده    1951احلةل الةذ  ا تارتةه حم مةة العةةدل الدوليةة يف عةام  
أن تةةرفز ه...    ض علةةى هالةةتحىلظ  أن تقبةةل أو  ل ةةل دولةةة تعةةرت   أن 

 . ( 2207) اعتبار الدولة املتحىلظة طرفا  يف االتىلاقية“ 
و إىل الدهشةةةةةة. فقةةةةةد كةةةةةان  واجتةةةةةاه هةةةةةذا االفةةةةةرتاض رمبةةةةةا يةةةةةدع  ( 7) 

ل عةةةرتاض، تقليةةةداي  وعلةةةى حنةةةو يتسةةةق مةةةا مبةةةدأ الرتاضةةة  التةةةارم، أثةةةر  
املتحىلظةة أن تتةبح طرفةا     ي ون من املم ةن للدولةة  فور  يتمثل يف أال 

؛ ف انةةت القاعةةدة إذن هةة  قاعةةدة األثةةر  األقتةةى“  ( 2208) يف املعاهةةدة 
قةةائم علةةى  ل عةةرتاض. وكةةان هةةذا احلةةل يىلةةرض نىلسةةه يف إطةةار النظةةام ال 

اإلمجةةةاع الةةةذ  كةةةان يسةةةمح حةةةى العةةةرتاض واحةةةد أبن يقةةةوض املوافقةةةة  
تثناء.  ي ةةةن يوجةةةد جمةةةال أل  ا ةةة  اإلمجاعيةةةة لبقيةةةة الةةةدول املتعاقةةةدة، ول 

تعدلةه لي ةون   بد للدولةة املتحىلظةة مةن أن تسةحب حتىلظهةا أو  وكان ال 
ضةةحة  يف و ةةعها أن تتةةبح طرفةةا  يف املعاهةةدة. وكانةةت هةةذه القاعةةدة وا 

أن أوائةةل املقةةررين ا الةةني التةةابعني للجنةةة الةةذين كةةانوا ملتةةزمني  لدرجةةة  
 املتتالية.  يقوموا حى بتياغتها يف مشاريعهم  بنظام اإلمجاع ل 

ول ةةن الثةةورة الةةة  أحةةدثها النظةةام املةةةرن الةةذ  انل دعةةم السةةةأ   ( 8) 
تةةةةةدفا السةةةةةأ وىلةةةةةر  إىل التخلةةةةة  عةةةةةن املبةةةةةدأ   ل   ( 2209) وىلةةةةةر  والةةةةةدوك 

التقليةةةةةةةد  الةةةةةةةذ  مىلةةةةةةةاده أن  االعرتاضةةةةةةةات حتةةةةةةةول دون بةةةةةةةدء نىلةةةةةةةاذ  
. ومةا ذلةةك،  ةّلم املقةةرر ا ةاص بوجةةود ا ةت ف مهةةم  ( 2210) املعاهةدة“ 

ن يعتةرب أن ل عةرتاض أثةرا  نسةبيا  فقةط   كةا  مقارنة للنظام التقليد ، إذ 
تتةةةةةبح طرفةةةةةا  يف املعاهةةةةةدة،    بةةةةةدال  مةةةةةن منةةةةةا الدولةةةةةة املتحىلظةةةةةة مةةةةةن أن 

يف الع قةات بةني الدولةة املتحىلظةة والدولةة   ي ون ل عةرتاض دور إال  ال 
 . ( 2211) املعرتضة 

__________ 
  (2207 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 26. 
  (2208 ) (footnote 25 Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), pp. 155 and 260 . 
  (2209 ) : Formulation of 19Vienna Convention. Article  1969Pellet, “

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 414–415, paras. 15–20. 
السةةةةةأ وىلةةةةةر   الةةةةةذ  قدمةةةةةه 19)و( مةةةةةن مشةةةةةروع املةةةةةادة 4الىلقةةةةةرة  ( 2210)  

، 1962 حوليةةةةةاملعاهةةةةدات،  )التقريةةةةر األول عةةةةن قةةةةانون  1962 والةةةةدوك يف عةةةةام
(. وعةةة وة علةةةى ذلةةةك،  62 ، صAdd.1و A/CN.4/144اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 

يُعةةرض هةةذا احلةةل بولةةىله احلةةل الوحيةةد الةةذ  يىلرضةةه املناةةق السةةليم.  كثةةأا  مةةا
 ,Reuter, Introduction au droit des traités (footnote 28 above)انظر مث     

p. 75, para. 134 . 
)ب( 2انظةةر أيضةةا ، بشةةأن هةةذه النقاةةة، تعليةةق اللجنةةة علةةى الىلقةةرة  ( 2211)  

، 181 ، صA/5209، اجمللةد الثةان، الوثيقةة 1962 حولية) 20 ادةمن مشروع امل
 ((.23الىلقرة )

وما ذلك، و عيا  إىل تقريب املشةروع مةن احلةل الةذ  ا تارتةه   ( 9) 
، وعلةةةةةةةةى إثةةةةةةةةر  ( 2212) 1951 فتواهةةةةةةةةا لعةةةةةةةةام   حم مةةةةةةةةة العةةةةةةةةدل الدوليةةةةةةةةة يف 

أ مةةةةةةةن أعضةةةةةةةاء  االنتقةةةةةةةادات والشةةةةةةة وك الةةةةةةة  عةةةةةةةرب عنهةةةةةةةا عةةةةةةةدد كبةةةةةةة 
،   التخلةة  عةةن احلةةل اجلةةذر  الةةذ  اقرتحةةه السةةأ وىلةةر   ( 2213) اللجنةةة 

والةةدوك وا ةةتعيز عنةةةه لفةةرتاض بسةةةيط لتةةا  األثةةةر األقتةةى، وبقةةة   
ب( مةةن  ) 2 األثةةر األدىن بولةةىله ا تيةةاراي  فقةةط. وللتةةايل، نتةةت الىلقةةرة 

 يل    الذ  اعُتمد يف القراءة األوىل على ما   20مشروع املادة  
االعةةةةرتاض الةةةذ  تبديةةةةه الدولةةةة علةةةةى حتىلةةةظ تعتةةةةربه منافيةةةا  ملوضةةةةوع  حيةةةول 

املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا دون بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة بةةةني الدولةةةة املعرتضةةةة والدولةةةة 
 .(2214)ل تعرب الدولة املعرتضة عن نية االىلة املتحىلظة، ما

ومةةةةا ذلةةةةك، أثنةةةةاء مناقشةةةةة مشةةةةروع جلنةةةةة القةةةةانون الةةةةدويل يف   (10)
للجمعيةةة العامةةة، دعةةا وفةةدا تشي و ةةلوفاكيا ورومانيةةا    اللجنةةة الساد ةةة 

إىل أن يُع ةةس هةةذا االفةةرتاض، مةةن أجةةل جعةةل القاعةةدة  ذات طةةابا  
مةن املةةرجَّح بدرجةةة أكةةرب أن يةةؤد  إىل تو ةةيا الع قةةات التعاهديةةة بةةني  

ثغرات غأ مرغوب فيها يف الروابط القانونية بةني    الدول وإىل منا نشوء 
لةةى الةةرغم مةةن مةةدا  ت بعةةز أعضةةاء جلنةةة  . غةةأ أنةةه ع ( 2215) الةةدول“ 

القةةةانون الةةةدويل املؤيةةةدة هلةةةذا املوقةةةف أثنةةةاء النظةةةر يف املشةةةروع يف القةةةراءة  
 يتنبَّ هذا املوقف.  ، فإن املشروع النهائ  للجنة ل ( 2216) الثانية 
األمةةةم ت مةةةن جديةةةد  ةة ل مةةةؤمتر ول ةةن هةةةذه املسةةةألة أثةةأ  (11)

 (2217)تشي و ةةةةةلوفاكيااملتحةةةةةدة لقةةةةةانون املعاهةةةةةدات. فقةةةةةد قةةةةةدمت 
 (2219)واحتةةةةةةةةاد اجلمهةةةةةةةةورايت االرةةةةةةةةرتاكية السةةةةةةةةوفياتية (2218)و ةةةةةةةةورية

__________ 
  (2212 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 26 . 
، اجمللةةةةد األول،  1962 حوليةةةةة انظةةةةر مةةةةث   م حظةةةةات السةةةةيد تةةةةون ني )  ( 2213)  

  30،  654، واجللسةةةةةةةةةةة  26، الىلقةةةةةةةةةةرة  156 ، ص 1962أاير/مةةةةةةةةةةايو    29،  653اجللسةةةةةةةةةةة  
،  653ه، اجللسةةة  ( والسةةيد روزيةةن )املرجةةا نىلسةة 11، الىلقةةرة  161 ، ص 1962أاير/مةةايو  

س د  أريشةةاغا )املرجةةا  ي ( والسةةيد  يمينةة 30، الىلقةةرة  156 ، ص 1962أاير/مةةايو    29
(  66، الىلقةةرة  160 د  لةةوان )املرجةا نىلسةه، ص ( والسةيد  48، الىلقةرة  158 نىلسةه، ص 

،  161 ، ص 1962أاير/مةةةةةةةايو    30،  654والسةةةةةةةيد اي ةةةةةةةني )املرجةةةةةةةا نىلسةةةةةةةه، اجللسةةةةةةةة  
يضةةةا  أنةةةه حيبةةةذ إدراو هةةةذا االفةةةرتاض )املرجةةةا  (. وقةةةد أوضةةةح املقةةةرر ا ةةةاص أ 6 الىلقةةةرة 

 .( 20و   17، الىلقرتن 162 نىلسه، ص 
؛ وانظر أيضا  176 ، ص/5209Aاملرجا نىلسه، اجمللد الثان، الوثيقة   ( 2214)  
 (.23، الىلقرة )181 ص
انظةر ملخةز م حظةةات وفةد  تشي و ةةلوفاكيا ورومانيةا يف التقريةةر   ( 2215)  

  A/CN.4/177، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة  1965 حوليةةةة الرابةةةا عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات،  
 . 49و   48 ، ص Add.1-2و 
، اجمللةد األول، اجللسةة 1965 حوليةةتعليقات السةيد تةون ني )انظر  ( 2216)  

( والسةةةيد الكةةةس )املرجةةةا 39، الىلقةةةرة 167 ص ،1965حزيران/يونيةةةه  10، 799
 (.62، الىلقرة 268 ، ص1965حزيران/يونيه  29، 813نىلسه، اجللسة 

  (2217 )  United the of Records Official in ,85/L.1/C.39ONF.A/C

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

… (A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), p. 135. 
  (2218 ) ibid., 94L./1C./39A/CONF.. 
  (2219 ) 133, p. ibid., 115L./1C./39A/CONF.. 
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مقرتحات يُع ةس مبقتضةاها االفةرتاض الةذ  ا تارتةه اللجنةة. ورغةم 
ولةةةىلت املسةةةألة أبهنةةةا غةةةأ ذات رةةةأن، فةةةإن  (2220)أن بعةةةز الوفةةةود
رتاض رةّ ل تغةأا  جةذراي  ميةس لةميم املناةق الةذ  ع س هذا االفة 

. وهةةذا هةةو السةةبب الةةذ  (2221)ة القبةةول واالعةةرتاضد إليةةه آليةة تسةةتن
. ومةةةةا (2222)إىل رفةةةةز مبةةةةدأ ع ةةةةس االفةةةةرتاض 1968أدى يف عةةةةام 

ذلةةةةةك، و ةةةةة ل الةةةةةدورة الثانيةةةةةة للمةةةةةؤمتر، قةةةةةدم احتةةةةةاد اجلمهةةةةةورايت 
جتةاه متةحول  االررتاكية السةوفياتية جمةددا  طلةب تعةديل يف هةذا اال

حلةةةةةةق ، مةةةةةةا التشةةةةةةديد علةةةةةةى أن ل ةةةةةةل دولةةةةةةة ا(2223)بجةةةةةةج مسةةةةةةهبة
السةةةياد  يف لةةةوغ التحىلظةةةات، ا ةةةتنادا  إىل فتةةةوى حم مةةةة العةةةدل 

. واعُتمةد هةذا التعةديل يف هنايةة (2224)1951الدولية التادرة يف عام 
)ب( مةةةن 4، وللتةةةايل فةةةإن االفةةةرتاض الةةةوارد يف الىلقةةةرة (2225)املاةةةاف
كانةةةةت قةةةةد  لملقارنةةةةة مبةةةةا ألةةةةبح مع و ةةةةا   مةةةةن االتىلاقيةةةةة 20املةةةةادة 

 اقرتحته اللجنة.
ويتضح من التعولت ال  واجهها املؤمتر يف قبول التعديل  (12)

ي ةن ينابةق عليهةا للقةدر  السوفيايت أن مسةألة ع ةس االفةرتاض ل
الةةةةذ  أكةةةةده السةةةةأ وىلةةةةر  والةةةةدوك، ا بةةةةأ اال تشةةةةار  للمةةةةؤمتر 

إط قةةةا  يف تقتتةةةر   لة الالشةةةأن. فاملشةةة  آنةةةذاك، ولةةةُف غةةةأ ذات
  إن (2226)آ ةةةر“ واقةةةا األمةةةر علةةةى  لةةةياغة القاعةةةدة علةةةى حنةةةو أو

هةةةذه التةةةيغة اجلديةةةدة هةةة  املسةةةةؤولة، علةةةى وجةةةه ا تةةةوص، عةةةةن 

__________ 
يل املثةةةةةال، اعتةةةةةةربت اجلمهوريةةةةةةة العربيةةةةةة املتحةةةةةةدة أن هةةةةةةذه  علةةةةةى  ةةةةةةب  ( 2220)  

 Official Records of the United Nationsالتعدي ت تعدي ت لياغية لرف  

Conference on the Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (see 

footnote 35 above), 24th meeting, 16 April 1968, p. 127, para. 24. 
بشةةأن هةةذا املوضةةوع، حيةةث الحةةظ أن  السةةويدانظةةر مدا لةةة ممثةةل  ( 2221)  

 التةةيغة الةة  وضةةعتها جلنةةة القةةانون الةةدويل قةةد ت ةةون هلةةا ميةةزة ثةةين الةةدول عةةن 
. ibid., 22nd meeting, 11 April 1968, p. 117, para. 35لوغ التحىلظات“   

إىل تشجيا لةوغ  يدا ، تنحووعرّب ممثل بولندا عن دعمه للتعدي ت ألهنا، حتد
(، وهةو األمةر الةذ  ibid., p. 118, para. 40حتىلظةات وإنشةاء ع قةة تعاهديةة )

 ibid., 24th meeting, 16اعتربته األرجنتةني  مبالغةة يف تابيةق مبةدأ املرونةة“ )

April 1968, p. 129, para. 43.) 
  (2222 ) et seq 35, paras. 135, p. 1968April  16th meeting, 25, Ibid.. 
  (2223 ) Official Records of the United Nations , in 3/L.39A/CONF.

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (footnote 54 above), pp. 265–266. 
وال  يما اإلجابة على السةؤال الثةان الة  أكةدت فيهةا احمل مةة أن  ( 2224)  

عرتضةة  تسةتايا يف الواقةا أن تعتةرب أن الدولةة املتحىلظةة ليسةت طرفةا  الدولة امل
 Reservations to the Convention on the Prevention andيف االتىلاقيةة“  

Punishment of the Crime of Genocide) (see footnote 604 above), p. 29. 
ا  عةةةةةةن وفةةةةةد 30لةةةةةةوت ، مةةةةةا امتنةةةةةةاع  21لةةةةةةوت  مقابةةةةةل  49أبغلبيةةةةةة  ( 2225)  

 Official Records of the United Nations Conference on theالتتةويت  

Law of Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 

332 above), 10th plenary meeting, 29 April 1969, p. 35, para. 79. 
  (2226 ) erves aux Les rés. See also Imbert, 74, para. 34, p. Ibid.

traités multilatéraux (footnote 25 above), pp. 156–157. 

تثار بشأن وظيىلة االعرتاض والىلروق احلقيقية  الش وك ال  كثأا  ما
 .(2227)واالعرتاض القائمة بني القبول

هةةةةذا االفةةةةرتاض منةةةةذ  يشةةةة ك أحةةةةد قةةةةط يف ومةةةةا ذلةةةةك، ل (13)
. وأثنةةةةةةاء لةةةةةةياغة اتىلاقيةةةةةةة فيينةةةةةةا 1969تىلاقيةةةةةةة فيينةةةةةةا لعةةةةةةام اعتمةةةةةةاد ا

يبةدو  هةو. ولةذا، ال ، اكتىلت اللجنة ببسةاطة بنقلةه كمةا1986 لعام
مةةةن املم ةةةن، تقةةةويز احلةةةل التةةةةوافق   أن مةةةن الضةةةرور  حقةةةا ، وال

 ل مؤمتر األمم املتحدة الذ    التولل إليه يف اللحظة األ أة  
. فوفقا  ل فرتاض الذ  يش ل حاليةا  1969انون املعاهدات لعام لق

جزءا  من القانون الدويل الوضع ، تظةل القاعةدة هة  أن االعةرتاض 
حيةةةةةول دون بةةةةةدء نىلةةةةةاذ املعاهةةةةةدة )وهةةةةةو مبةةةةةدأ يشةةةةةأ إليةةةةةه املبةةةةةدأ  ال

(، يف حةةةةني أن اال ةةةةتثناء، وهةةةةو موضةةةةوع املبةةةةدأ 1-3-4التةةةةوجيه  
 قةةة تعاهديةةة بةةني دم وجةةود أ  ع، يتمثةةل يف عةة 5-3-4التةةوجيه  

 لاحب االعرتاض ولاحب التحىلظ.
 اثر اال رتاأ يف العالقات التعاهدية 4-3-6

املنظاة الدوليةة املعرتضةة  لةى  تعاوأ الدولة او إ ا م -1 
املنظاةةة  حتفةةع  ةةحيع يةةدء نفةةا  املعاهةةدة يينهةةا ويةة  الدولةةة او

فع يةةةة  ألحكةةةةام الةةةة  يتعلةةةةق هبةةةةا الةةةةتحت ةةةةري ا املتحفظةةةةة، ال
املنظاةةةةةة املعرتضةةةةةة، يف حةةةةةدوة  او  ةةةةةاحب الةةةةةتحفع والدولةةةةةة

 يند  ليه التحفع. ما

يهةةدف الةةتحفع الصةةحيع إىل اسةةتبعاة األثةةر  يقةةدو مةةا -2 
القةةةةانون لةةةةبعض احكةةةةام املعاهةةةةدة، وإ ا تانةةةة  ةولةةةةة متعاقةةةةدة 

 منظاةةة متعاقةةدة قةةد ايةةدت ا رتاضةةاا  لةةى هةةذا الةةتحفع ةون او
ة يينهةةةا ويةةة   ةةةاحب الةةةتحفع، ان تعةةةاوأ يةةةدء نفةةةا  املعاهةةةد

املنظاةةةةةة املعرتضةةةةةة و ةةةةةاحب الةةةةةتحفع، يف  تفلةةةةَزم الدولةةةةةة او ال
  القاااا التعاهدية، ابألحكام ال  يتعلق هبا التحفع.

يهةةةدف الةةةتحفع الصةةةحيع إىل تعةةةدي  األثةةةر  يقةةةدو مةةةا -3 
دة القةةةةانون لةةةةبعض احكةةةةام املعاهةةةةدة، وإ ا تانةةةة  ةولةةةةة متعاقةةةة 

ةون ت ا رتاضةةاا  لةةى هةةذا الةةتحفع منظاةةة متعاقةةدة قةةد ايةةد او
ان تعةةةاوأ يةةةدء نفةةةا  املعاهةةةدة يينهةةةا ويةةة   ةةةاحب الةةةتحفع، 

املنظاةةةةةة املعرتضةةةةةة و ةةةةةاحب الةةةةةتحفع، يف  تفلةةةةَزم الدولةةةةةة او ال
 القاااةةا التعاهديةةة، أبحكةةام املعاهةةدة يف  ةةي تها املعدلةةة وفقةةاا 

 يهدف إليه التحفع. ملا

  يتعلةةق هبةةا احكةةام املعاهةةدة غةةري تلةةك الةة  تظةة   يةةع -4 
املنظاةةةةةة املتحفظةةةةةة والدولةةةةةة  يةةةةة  الدولةةةةةة اوالةةةةةتحفع سةةةةةاوية 

 املنظاة املعرتضة. او

__________ 
  (2227 ) Reservations and Interpretative Declarations … See Horn, 

(footnote 25 above), pp. 172–173. See also Pellet and Müller, 

“Reservations to treaties …” (footnote 1045 above), pp. 37–59 . 
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 التعليق 
تتنةةةةةةوع جمموعةةةةةةة اآلاثر احملتملةةةةةةة الةةةةةة  مي ةةةةةةن أن ترتتةةةةةةب علةةةةةةى   (1)

. فأبسةةةةط فرضةةةةية هةةةة  عةةةةدم تابيةةةةق  ( 2228) تنوعةةةةا  ملحوظةةةةا   اعةةةةرتاض مةةةةا 
املعاهةةدة أب  رةة ل كةةان بةةني لةةاحب الةةتحىلظ ولةةاحب االعةةرتاض  
)االعرتاضات ذات األثر األقتى الة  تشة ل موضةوع املبةدأ التةوجيه   

 يما بسةبب   حالة هامشية، وال  تش ل اليوم إال  (، ول نها ال 4-3-5
ي   مةةةن اتىلةةةةاق   20)ب( مةةةن املةةةةادة  4ع ةةةس االفةةةةرتاض الةةةوارد يف الىلقةةةةرة  

. وهتدف اليوم الغالبية العظمى من االعرتاضةات إىل إحةدال  ( 2229) فيينا 
تعةارض بةدء نىلةاذ املعاهةدة إزاء   اما   إن الدولة املعرتضةة ال آاثر اتلىلة مت 

ىلظ، ول نهةةةةةةةا تسةةةةةةعى إىل أن تعةةةةةةةدل رةةةةةةة ل الع قةةةةةةةة  لةةةةةةاحب الةةةةةةةتح 
  3التعاهدية من   ل ت ييىلها لت ئم مواقىلها ا الة. ومبوجب الىلقرة  

من اتىلةاقي  فيينةا، تتخةذ هةذه الع قةة مبةدئيا  رة ل عةدم    21ملادة  من ا 
األثةةر األدىن الةة  يعةةرض    اهةةدة )االعرتاضةةات ذات التابيةةق اجلزئةة  للمع 
آاثرهةةةةةا املعقةةةةةدة واملتنوعةةةةةة بسةةةةةب مضةةةةةمون    6-3-4املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   

الةةةةةةةتحىلظ(. ول ةةةةةةةن ممار ةةةةةةةات الةةةةةةةدول أنتجةةةةةةةت أنواعةةةةةةةا  أ ةةةةةةةرى مةةةةةةةن  
مةةةن    3عةةةن تلةةةك الةةة  نتةةةت عليهةةةا الىلقةةةرة  االعرتاضةةةات تبتعةةةد آاثرهةةةا  

تابيةةق أح ةةام حمةةددة    مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا، وذلةةك إمةا ل ةةتبعاد   21املةادة  
رو )يف حةةةةد ذاهتةةةةا( يف الناةةةةاق الةةةةذ  يسةةةةتهدفه  تنةةةةد  مةةةةن املعاهةةةةدة ال 

التحىلظ )االعرتاضات ذات األثةر املتو ةط الة  يعةرض املبةدأ التةوجيه   
الدعةاء أبن املعاهةةدة تابةةَّق  ل  نظامهةا القةةانون(، مةن جهةةة، أو   4-3-7

  دون أ  تعةةةةةةديل )االعرتاضةةةةةةات ذات األثةةةةةةر  فةةةةةةوق األقتةةةةةةى“ الةةةةةة  
 (. 8-3-4تش ل موضوع املبدأ التوجيه   

الةةةةةذ  يتةةةةةف آاثر االعةةةةةرتاض  6-3-4واملبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   (2)
 البسةةةةةةيط“ علةةةةةةى الع قةةةةةةات التعاهديةةةةةةة بةةةةةةني لةةةةةةاحب الةةةةةةتحىلظ 

املنظمة الدولية املعرتضة علةى الةتحىلظ، يتةألف مةن أربةا  أو والدولة
 فقرات، وه  

م، الىلقةةةةةرة األوىل، وهةةةةة  فقةةةةةرة تتسةةةةةم باةةةةةابا متهيةةةةةد  وعةةةةةا - 
 1986مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  21مةةةةن املةةةةادة  3نةةةةز الىلقةةةةرة  ت ةةةرر
الوقةةةةت نىلسةةةةه أهنةةةةا تتعلةةةةق حتةةةةرا  لالعرتاضةةةةات علةةةةى  وضةةةةح يفوت

 التحىلظ التحيح؛
يتعلةق أبثةر  تتضمن الىلقرتن الثانية والثالثة توضيحات فيما - 

إذا كةةان يهةةةدف إىل  االعةةرتاض علةةى الع قةةات التعاهديةةةة، تبعةةا  ملةةا
 األح ام ال  يتناوهلا التحىلظ؛ إىل تعديل احل م أو وا تبعاد أ

توضح الىلقرة الرابعة أن االعةرتاض يبقةى مةن حيةث  وأ أا ، - 
 أثر على األح ام األ رى للمعاهدة. املبدأ ب 

ي ن مةن  ويف إطار النظام التقليد  القائم على اإلمجاع، ل (3)
مشةةاركة لةةاحب املتتةةور أن يُنةةت ج االعةةرتاض أ  أثةةر   فةةا  لعةةدم 

__________ 
 .( من التعليق التمهيد  للجزء الرابا من دليل املمار ة 4انظر الىلقرة )  ( 2228)  
( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  5( إىل )1انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 2229)  
4-3-5. 

اع ومينا   لقد كان االعرتاض يقوض اإلمج(2230)التحىلظ يف املعاهدة
كةةةان  الدولةةةة املتحىلظةةةة مةةةن أن تتةةةبح طرفةةةا  يف املعاهةةةدة. وإزاء مةةةا

السةةأ جأالةةد  ينةةاقش السةةيد بريةةريل وال يبةةدو حينئةةذ أمةةرا  بةةديهيا ، ل
السةةةأ هةةةأش  فيتزمةةةوريس آاثر االعرتاضةةةات علةةةى التحىلظةةةات، أمةةةا

بشةةةة ل عةةةةابر يف مقرتحاتةةةةه الةةةة    ةةةةت فلةةةةم يتاةةةةرق إليهةةةةا إاللوترل
 .(2231)ر القانون املنشودتد ل يف إطا

ول ير السأ وىلر  والدوك بدوره ضرورة ل هتمام مبسةألة آاثر   (4)
االعةةةةرتاض علةةةةى الةةةةتحىلظ يف تقريةةةةره األول. ومي ةةةةن تىلسةةةةأ ذلةةةةك أبن  

لةى أن  كانت تنز ع   19)و( من املشروع الذ  وضعه للمادة  4الىلقرة  
اض مينةةةةا بةةةةدء نىلةةةةاذ املعاهةةةةدة يف الع قةةةةات الثنائيةةةةة بةةةةني الدولةةةةة  االعةةةةرت 

. ورغةةم التحةةول عةةن هةةذا احلةةل اجلةةذر   ( 2232) املعرتضةةة املتحىلظةةة والدولةةة  
واال تعاضةةة عنةةه لفةةرتاض بسةةيط، ظةةل مشةةروع املةةواد الةةذ  اعُتمةةد يف  

  مينةةا  القةةراءة األوىل  ةةاكتا  عةةن مسةةألة األثةةر احملةةدد ل عةةرتاض الةةذ  ال 
بةةةدء نىلةةةاذ املعاهةةةدة بةةةني لةةةةاحب االعةةةرتاض والدولةةةة املتحىلظةةةة. ومةةةةا  

 . ( 2233) قلة قليلة من الدول  الس وت إال يُقل ق هذا   ذلك، ل 
غةةةةةةةةأ أن التعليةةةةةةةةق الةةةةةةةةذ  أدلةةةةةةةةت بةةةةةةةةه الةةةةةةةةوالايت املتحةةةةةةةةدة  (5)

وجه انتباه املقرر ا ةاص واللجنةة إىل هةذه املشة لة.  (2234)األمري ية
حالةة  غةأ  تالعرتاض اعُترب فما أن إقامة ع قات تعاهدية رغم ا

قبةةةة، كةةةان لةةةحيحا  للتأكيةةةد يف تلةةةك احل ، وهةةةو مةةةا(2235)معتةةةادة“
رأت الةةةةوالايت املتحةةةةدة أن مةةةةن الضةةةةرور  تنةةةةاول هةةةةذا النةةةةوع مةةةةن 

 احلاالت واقرتحت إدراو فقرة جديدة نتها كاآليت 
تعةةةرتض عليةةه ول نهةةةا تعتةةةرب نىلسةةةها مرتباةةةة  عنةةدما تةةةرفز دولةةةة حتىلظةةةا  أو 

ديةةةةة مةةةةا الدولةةةةة املتحىلظةةةةة، فةةةةإن األح ةةةةام الةةةة  يسةةةةر  عليهةةةةا بع قةةةةات تعاه
 .(2236)لتنيالدو  تسر  بني التحىلظ ال

وأقنعةةةت التىلسةةةأات الةةة  قةةةدمتها الةةةوالايت املتحةةةدة السةةةأ  (6)
وىلةةةةةر  والةةةةةةدوك للضةةةةةةرورة  املناقيةةةةةة“ إلدراو هةةةةةةذه الىلرضةةةةةةية يف 

. فةةةاقرتح فقةةةرة جديةةةدة ختتلةةةف لةةةياغتها ا ت فةةةا  21مشةةةروع املةةةادة 
 زا  عن املقرتح املقدم من الوالايت املتحدة لر 

__________ 
  (2230 ) See Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” 

(footnote 28 above), p. 146 . 
يف التقريةةةةر األول عةةةةن قةةةةانون  9شةةةةروع املةةةةادة ا يةةةةاران جةةةةيم ودال مل ( 2231)  

، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة 1953 حوليةةةاملعاهةةدات الةةذ  أعةةده هةةأش لوترل ةةت، 
A/CN.4/6392 يليها، يف ص وما 91 ، ص. 

 أع ه. 5-3-4( من التعليق على املبدأ التوجيه  8انظر الىلقرة ) ( 2232)  
نظةةةر تعليقةةةات احل ومةةةة دولتةةةان. ا ل تثةةةر هةةةذه املسةةةألة لةةةراحة  إال ( 2233)  

الدامنركيةةةةة )التقريةةةةر الرابةةةةا عةةةةن قةةةةانون املعاهةةةةدات الةةةةذ  أعةةةةده السةةةةأ وىلةةةةر  
، Add.1-2و A/CN.4/177ثيقةةةةةةةةة ، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، الو 1965 حوليةةةةةةةةةوالةةةةةةةةدوك، 

 (.55و 47 ( وتعليقات الوالايت املتحدة )املرجا نىلسه، ص46 ص
 .55 املرجا نىلسه، ص ( 2234)  
 املرجا نىلسه. ( 2235)  
 املرجا نىلسه. ( 2236)  
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أ ةرى، ول ةن الةدولتني تعتةربان رغةم  عندما تعرتض دولةة علةى حتىلةظ دولةة 
ذلةةك أهنمةةا ملزمتةةان لملعاهةةدة فيمةةا بينهمةةا، فةةإن احل ةةم الةةذ  يتناولةةه الةةتحىلظ 

 .(2237)يسر  على الع قات بني هاتني الدولتني ال

ل الدوليةة، يف الىلتةوى وع وة على ذلك، فةإن حم مةة العةد (7)
 ، قد ذهبت إىل نىلس الرأ  1951 ا يف عامال  ألدرهت

 أا ، من الوارد أن دولة ما، ما عدم ادعائها أن حتىلظا  مةن التحىلظةات وأ 
يتنةةةةا  مةةةةا موضةةةةوع االتىلاقيةةةةة والغةةةةرض منهةةةةا، تعةةةةرتض مةةةةا ذلةةةةك علةةةةى هةةةةذا 

ي ةةون مةةن أثةةره الةةتحىلظ، ول ةةن تىلاوةةا  بةةني تلةةك الدولةةة وبةةني الدولةةة املتحىلظةةة 
 .(2238)تحىلظال بدء نىلاذ االتىلاقية بينهما، ل تثناء األح ام ال  يتناوهلا

 3وكةةان النقةةاش الةةذ  دار يف اللجنةةة بشةةأن مشةةروع الىلقةةرة  (8)
يلةق رأ   الذ  اقرتحه السأ وىلر  والدوك نقارا  حمتدما  جدا . ول

دم السيد كا رتين أ  أتييد، حيث اعترب أن حالة التحىلظ الذ  قُ 
)ب( مةةةن مشةةةروع 1بشةةةأنه اعةةةرتاض بسةةةيط تغايهةةةا للىلعةةةل الىلقةةةرة 

أن مةن  (2240)تغاية كافيةة. واعتةربت أغلبيةة األعضةاء (2239)21املادة 
، إضةةةافة ح ةةةم  لتىلةةةاد  (2241)غةةةه عنةةةه“  ال الضةةةرور ، بةةةل ممةةةا

. غأ أن أعضاء اللجنة انقسموا بشأن (2242)نشوء أوضاع ملتبسة“
املقرتحةةة مةةن جانةةب الةةوالايت  تىلسةةأ األثةةر املتةةو ى للىلقةةرة اجلديةةدة

السةةةأ وىلةةةر  املتحةةةدة ومةةةن جانةةةب املقةةةرر ا ةةةاص  يف حةةةني رةةةدد 
ية القائمة والدوك يف مقرتحه على األ اس الرضائ  للع قة التعاهد

رغةةةةةم االعةةةةةرتاض، بةةةةةدا أن احل ةةةةةم املقةةةةةرتح مةةةةةن الةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة 
ضةةةةمنا  أن األثةةةةر املتةةةةو ى ينبثةةةةق فقةةةةط عةةةةن الىلعةةةةل االنىلةةةةراد   يعةةةةين
لدولةةةةةةةة املعرتضةةةةةةةة، أ  عةةةةةةةن االعةةةةةةةرتاض، دون أن ي ةةةةةةةون للدولةةةةةةةة ل
تحىلظة ا تيار حقيق . وكان ل ةل نظريةة مةن النظةريتني مؤيةدوها امل

 .(2243)دا ل اللجنة
__________ 

)م حظةةةةةةةات املقةةةةةةةرر ا ةةةةةةةاص  3، الىلقةةةةةةةرة 55 املرجةةةةةةةا نىلسةةةةةةةه، ص ( 2237)  
 (. 21 ومقرتحاته بشأن املادة

  (2238 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 27. 
،  1965 حزيران/يونيةةةةةةةةةه   11،  800لسةةةةةةةةةة  ، اجمللةةةةةةةةةد األول، اجل 1965 حوليةةةةةةةةةة  ( 2239)  
 .15 الىلقرة ،  172 ص 
( والسةيد آغةو )املرجةا نىلسةه، 13السيد رودا )املرجا نىلسه، الىلقرة  ( 2240)  

( 11و 7 ، الىلقةةةةةةةةةةرتن 272و 271 ، ص1965حزيران/يونيةةةةةةةةةةه  29، 814اجللسةةةةةةةةةةة 
( والسةةةةيد بريغةةةةز )املرجةةةةا 8، الىلقةةةةرة 271 والسةةةةيد تةةةةون ني )املرجةةةةا نىلسةةةةه، ص

 (.14الىلقرة  ،272 نىلسه، ص
 (.7، الىلقرة 271 )املرجا نىلسه، ص انظر مدا لة السيد آغو ( 2241)  
 املرجا نىلسه. ( 2242)  
  11،  800أبةةةةةةدى كةةةةةةل مةةةةةةن السةةةةةةيد اي ةةةةةةني )املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، اجللسةةةةةةة   ( 2243)  

،  173 ، وص 23-21، الىلقةةرات  172، وص  7، الىلقةةرة  171 ، ص 1965حزيران/يونيةةه  
( والسةةةةةةيد لل  18 ، الىلقةةةةةةرة 172 ( والسةةةةةةيد تةةةةةةون ني )املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، ص 26الىلقةةةةةةرة  

( نىلةةةةةس الشةةةةة وك الةةةةة  أبةةةةةداها املقةةةةةرر  24، الىلقةةةةةرة  173و   172 )املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، ص 
(؛ وعلةةةةى النقةةةةيز مةةةةن ذلةةةةك، اعتةةةةرب  31، الىلقةةةةرة  173 ا ةةةةاص )املرجةةةةا نىلسةةةةه، ص 

(، أن  13، الىلقةةةةرة  172 السةةةةيد روزيةةةةن، بتأييةةةةد مةةةةن السةةةةيد رودا )املرجةةةةا نىلسةةةةه، ص 

أ أن الةةةةنز الةةةةذ  اعتمدتةةةةه اللجنةةةةة لإلمجةةةةاع يف هنايةةةةة غةةةة  (9)
حتسةةم املسةةألة.  نةةز حمايةةد جةةدا  ويبةةني بوضةةوح أهنةةا ل (2244)املاةةاف

 ةةةةاص يف الواقةةةةا أن إبم انةةةةه  قبةةةةول كةةةةل مةةةةن فقةةةةد اعتةةةةرب املقةةةةرر ا
التةةيغتني  ل لتةةاة اإلضةةافية“ ألن  وجهةة  النظةةر املتعلقتةةني للىلقةةر 

ومةةةةن املةةةةرجح يف هةةةةذه احلالةةةةة  نىلةةةةس اآلاثر العمليةةةةة إىل حةةةةد كبةةةةأ،
ا الة أن الدولتني كلتيهمةا  ةت وانن مسةتعدتني العتبةار املعاهةدة 

 .(2245)ظ عليها“انفذة بينهما، ل تثناء األح ام املتحىلَّ 
 تثةةةةةةةةر  ويف مةةةةةةةةؤمتر األمةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةدة لقةةةةةةةةانون املعاهةةةةةةةةدات، ل (10)

أ   - 21 مةةةةن الةةةةنز الةةةةذ  ألةةةةبح فيمةةةةا بعةةةةد املةةةةادة - 3الىلقةةةةرة 
ذكر أثنةةاء املناقشةة، ل ةةتثناء بعةز التغيةةأات غةأ املوفقةةة مشةاكل تةُ 

 تراجا عنها املؤمتر. ال   رعان ما
نا ةةبة يُعةةد وثيةةق التةةلة  ومةةا ذلةةك، فةةإن حةةداث  وقةةا يف تلةةك امل  (11)

. فلجنةة التةياغة التابعةة للمةةؤمتر،  21مةن املةةادة    3يق للىلقةرة  للىلهةم الةدق 
يف إطةار جلنةة القةانون الةدويل  برائ ة السيد اي ني الذ  كان قد أبةدى  

ر وكا  بشأن وجاهة التمييز بني القبول واالعةرتاض مةن حيةث أثةر كةل  
لةةة ، اقرتحةةةت لةةة ( 2246) منهمةةةا علةةةى الع قةةةات التعاهديةةةة  ة للةةةنز  يغة معدَّ

، وذلةةةك مراعةةاة ل فةةةرتاض  21 مةةةن املةةادة   3الةةذ  ألةةبح الحقةةةا  الىلقةةرة  
ض الذ  اعُتمد بعةد  اجلديد لتا  األثر األدىن ل عرتاض، وهو االفرتا 

 . وجاء النز املعدل كاآليت  ( 2247) التعديل السوفيايت 
تعةةارض دولةةة أبةةدت اعرتاضةةا  علةةى حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات بةةدء نىلةةاذ  إذا ل 
فةةةإن الةةةتحىلظ حيةةةدل اآلاثر املبينةةةة يف  عاهةةةدة بينهةةةا وبةةةني الدولةةةة املتحىلظةةةة،امل

 .(2248)*2و 1الىلقرتني 

ك ب ةةل وضةةوح أن وكةةان مةةن املىلةةرتض أن يرتتةةب علةةى ذلةة  (12)
حُيدل االعرتاض البسيط نىلةس األثةر الةذ  حُيدثةه القبةول. ومةا أن 

 اجلمهةةةةةةورايت، فةةةةةإن احتةةةةةاد (2249)املةةةةةؤمتر اعتمةةةةةد هةةةةةذا احل ةةةةةم فعةةةةة   
، قبةةةةل (2250)السةةةةوفياتية واهلنةةةةد وهولنةةةةدا واليةةةةالن قةةةةدمتاكية االرةةةةرت 

 
ملتحةةةةةةدة يف  لوضةةةةةةا الةةةةةةذ  ذكرتةةةةةةه الةةةةةةوالايت ا  الةةةةةةنهج االنىلةةةةةةراد  بشةةةةةةأن تتةةةةةةور ا 

هةةو هنةةج أكثةةةر توافقةةا  مةةا البنيةةةة العامةةة لألح ةةام املتعلقةةةة    2م حظاهتةةا علةةى الىلقةةةرة  
للتحىلظات ال  وضعتها اللجنة، ويبدو أفضل من النهج القةائم علةى املعاملةة لملثةل  

 (. 10، الىلقرة  172 الذ  اقرتحه املقرر ا اص“ )املرجا نىلسه، ص 
 .284 ، ص1965وز/يوليه مت 2، 816رجا نىلسه، اجللسة امل ( 2244)  
، 173 ، ص1965حزيران/يونيةةةةةه  11، 800املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجللسةةةةةة  ( 2245)  

 .31الىلقرة 
، 271 ، ص1965حزيران/يونيةةةةةه  29، 814املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجللسةةةةةة  ( 2246)  

 .5الىلقرة 
 ( أع ه.4انظر الىلقرة ) ( 2247)  
  (2248 ) ons Conference on the Law Official Records of the United Nati

of Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (see footnote 332 

above), 11th plenary meeting, 30 April 1969, p. 36 . 
  (2249 ) 10, para. Ibid. (94 .)لوت  مؤيدا  مقابل ال ر ء 
  (2250 ) ations Official Records of the United N, in 49/L.39A/CONF.

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (see footnote 54 above), p. 273. 
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األ ةةأ ا تتةةام املةةؤمتر أبايم، تعةةدي   مشةةرتكا  ل  تعاضةةة عةةن اجلةةزء 
من اجلملة للنز الذ  اقرتحته أل   جلنةة القةانون الةدويل، وذلةك 

 للتمييز من جديد بني آاثر االعرتاض وآاثر القبول.
ه ديل املشةرتك يف الةنز واعتمةدوأد لت جلنة التياغة التع (13)

. وأوضةةح السةةيد اي ةةني أنةةه  مةةن الضةةرور  التمييةةز بةةني (2251)املةةؤمتر
دولة على حتىلظ مةن التحىلظةات ول نهةا احلاالت ال  تعرتض فيها 

توافق مةا ذلةك علةى بةدء نىلةاذ املعاهةدة، واحلةاالت الة  يُقبةل فيهةا 
 .(2252)التحىلظ“

جلنةة القةانون الةدويل  والعودة إىل النز الذ  اقرتحتةه ألة    (14)
الاريةةق أمةةام  وتقاةةال عةةرتاض معنةةاه احلقيقةة  وآاثره احلقيقيةةة  تعيةةد

يف  تولةةةةةةية ممار ةةةةةةة تقةةةةةةدمي األلةةةةةةوات الىلقهيةةةةةةة الةةةةةة  تشةةةةةة ك 
 .(2253)االعرتاضات لملقارنة ما ممار ة إبداء القبول

 1969 مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام 21مةن املةادة  3بيد أن الىلقرة  (15)
ل لمةةة عنةةدما اعتمةةدهتا اللجنةةة   لملعةةه الضةةيق ل تشةة ل تةةدوينا   ل

ول ةن لةيس  (2254)املؤمتر. فقد أدرجتهةا اللجنةة  مراعةاة ل كتمةال“
قةةد  3. وعلةةى الةةرغم مةةن أن هةةذه الىلقةةرة (2255)ىلتها قاعةةدة عرفيةةةبتةة 

وأاثرت مناقشةةات  لةةيغت مةةن جانةةب اللجنةةة علةةى عجةةل نوعةةا  مةةا
مةةن مةةؤمتر األمةةم  ومقرتحةةات بتعةةديلها ا ةةتمرت حةةى األايم األ ةةأة

، فقةةةد اعتةةةرب بعةةةز أعضةةةاء 1969املتحةةةدة لقةةةانون املعاهةةةدات لعةةةام 
روع النز الذ  ألبح فيما اللجنة،   ل األعمال التحضأية ملش

 (2256)، أن هةةةةةةةةذا احل ةةةةةةةةم واضةةةةةةةةح1986بعةةةةةةةةد اتىلاقيةةةةةةةةة فيينةةةةةةةةا لعةةةةةةةةام 
إهنةةةا  . ويبةةةدو أن هةةةذا كةةةان موقةةةف اللجنةةةة ك ةةةل، إذ(2257)ومقبةةةول

األوىل، بعةد إد ةال التغيةأات التحريريةة  اعتمةدت احل ةم يف القةراءة
. ويةةةةدل هةةةةذا التأييةةةةد علةةةةى الاةةةةابا 1977 غةةةةأ، يف عةةةةام ال زمةةةةة ال
، األمةةةةر الةةةةذ  (2258)21مةةةن املةةةةادة  3 لةةةةذ  اكتسةةةةبته الىلقةةةةرةالعةةةريف ا

تعيةني  ب النةزاع املتعلةق أكده قرار هيئةة التح ةيم امل لىلةة للىلتةل يف
حدود اجلرف القار  بني اململ ة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا 

الةةذ  لةةدر بعةةد ذلةةك ببضةةعة هوريةةة الىلرنسةةية الشةةمالية وبةةني اجلم

__________ 
  (2251 ) Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (see footnote 332 

above), 33rd plenary meeting, 21 May 1969, p. 181, para. 12 . 
  (2252 ) 2, para. 181, p. Ibid.. 
 أع ه. 2199انظر املراجا الىلقهية املشار إليها يف احلارية  ( 2253)  
، 209 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةة ( 2254)  

 .19 ( من التعليق على مشروع املادة2الىلقرة )
  (2255 ) 398above), p.  59Edwards, “Reservations to treaties” (footnote . 
، 1434، اجمللةد األول، اجللسةة 1977 حوليةة ،السيد كاييه إ  كاييه ( 2256)  
 . 8، الىلقرة 98 ، ص1977حزيران/يونيه  6
 .7املرجا نىلسه، الىلقرة  ،السيد طبي  ( 2257)  
  (2258 ) above),  59s” (footnote Edwards, “Reservations to treatie

p. 398; Gaja, “Unruly treaty reservations” (footnote 28 above), p. 308  . 

. واألمةةر هنةةا يتعلةةق بعنتةةر هةةام مةةن عنالةةر النظةةام املةةرن (2259)أايم
 املعاهدات. للتحىلظات على

فيينةةا علةةى  مةةن اتىلةةاقي  21مةةن املةةادة  3وتةةنز إذن الىلقةةرة  (16)
إىل اعتبةةةةةاره األثةةةةةر  العةةةةةاد “ ل عةةةةةرتاض علةةةةةى حتىلةةةةةظ   انُتهةةةةة  مةةةةةا

، 1986 لحيح. وهذا احل م ينز، يف ليغته األكثر اكتماال  لعام
 يل   على ما
قةةةد  املنظمةةةة الدوليةةةة الةةة  اعرتضةةةت علةةةى حتىلةةةظ مةةةا ت ةةةن الدولةةةة أو إذا ل 

املنظمةةةة  أو عارضةةةت د ةةةول املعاهةةةدة حيةةةز هالنىلةةةاذ  فيمةةةا بينهةةةا وبةةةني الدولةةةة
تابةةةةق فيمةةةةا بةةةةني الدولةةةةة  املتحىلظةةةةة، فةةةةإن األح ةةةةام الةةةة  يتناوهلةةةةا الةةةةتحىلظ ال

املنظمةةةة املعرتضةةةةة إىل املةةةدى الةةةةذ   املنظمةةةة املتحىلظةةةةة والدولةةةة املعرتضةةةةة أو أو
 يذهب إليه التحىلظ.

وعلى الرغم من التعّقد الظاهر يف التياغة، فإن معةه هةذا  (17)
عاهةةدة يف الع قةةات الثنائيةةة بةةني ملاحل ةةم واضةةح  مبجةةرد بةةدء نىلةةاذ ا

أتيت الىلقرة  وهذا عنتر ال  -لاحب التحىلظ ولاحب االعرتاض 
يُسةةةتثه مةةةن الع قةةةة  -علةةةى ذكةةةره ول نةةةه بةةةديه   21 مةةةن املةةةادة 3

األح ةام الة  يتناوهلةا الةتحىلظ إىل  التعاهدية بني الارفني احل ةم أو
 21 ملةةادةامةةن  3املةةدى الةةذ  يةةذهب إليةةه الةةتحىلظ. غةةأ أن الىلقةةرة 

 تدعو إىل  وق ث ل م حظات.
أوال ، إن األثر املتو ى من االعةرتاض يتنةاقز متامةا  مةا أثةر  (18)

القبةةةةول. فةةةةالقبول يةةةةؤد  إىل تعةةةةديل األثةةةةر القةةةةانون لألح ةةةةام الةةةة  
يتعلةةق هبةةا الةةتحىلظ إىل املةةدى الةةذ  يةةذهب إليةةه هةةذا الةةتحىلظ، يف 

ذات األح ةةةةةةةةام بةةةةةةةةة حةةةةةةةةني أن االعةةةةةةةةرتاض يسةةةةةةةةةتبعد تابيةةةةةةةةق هةةةةةةةةةذه 
حني أن األثر الواقا عمليا  على الع قةة التعاهديةة  . ويف(2260)القدر

القائمة رغم االعرتاض مي ن أن ي ةون ممةاث   ألثةر القبةول يف بعةز 
، فةةةإن النظةةةامني القةةةانونيني للتحىلظ/القبةةةول، (2261)احلةةةاالت احملةةةددة

الواحةةد  خيتلةةفمةةن جهةةة، والتحىلظ/االعةةرتاض، مةةن جهةةة أ ةةرى، 
 ت فا  واضحا  من الناحية القانونية.عن اآل ر ا منهما 

تقتةر   ال   3أن الىلقةرة    -واأل ةف    -يثأ الدهشة   اثنيا ، ومما  (19)
لةةةةةراحة  ناةةةةةاق تابيقهةةةةةا علةةةةةى التحىلظةةةةةات  التةةةةةحيحة“ لملعةةةةةه  

هةةةو احلةةةال يف   مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا، كمةةةا   23و   19 املقتةةةود يف املةةةادتني 
ىلةةةظ غةةةأ  مي ةةةن ل عةةةرتاض علةةةى حت  فةةة    ، . ومةةةا ذلةةةك ( 2262) 1الىلقةةةرة  

__________ 
  (2259 ) Case concerning the delimitation , 1977June  30Decision of 

of the Continental Shelf between the United Kingdom … (see footnote 

24 above), p. 3. 
  (2260 ) ellet and Müller, “Reservations to treaties …”See P 

(footnote 1045 above), in particular pp. 46–54. 
 ( أدانه.39انظر، خبتوص هذه املسألة، الىلقرة ) ( 2261)  
  20و   19أ  حتىلظ هيُنشأ  للنسبة إىل طرف آ ةر وفقةا  للمةواد   -1   ( 2262)  
منظمةةةة   حىلظ إزاء دولةةةة أو )إنشةةةاء الةةةت   1-4ه... “؛ انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه     23و 

 دولية أ رى( والتعليق عليه. 
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، رغةم أن ممار ةات  ( 2263) 3لحيح أن حُيدل األثر املتو ى يف الىلقرة  
يبةةةدو. فةةةالواقا أن   الةةةدول تسةةةمح بةةةذلك يف بعةةةز اجلوانةةةب علةةةى مةةةا 

بسةبب عةدم  تعرتض على حتىلظات تعتربها غةأ جةائزة   الدول كثأا  ما 
توافقها ما موضوع املعاهةدة وغرضةها مةن دون أن تعةارض بةدء نىلةاذ  

ض عليهةةةا مةةةا توضةةةيح لةةةريح يىليةةةد أبن اعرتاضةةةها  تعةةةرت  املعاهةةةدة، أو 
 حيول دون بدء نىلاذ املعاهدة يف ع قاهتا ما الدولة املتحىلظة.  ال 
وأحةةةد األمثلةةةة الواضةةةحة علةةةى ذلةةةك هةةةو اعةةةرتاض مجهوريةةةة  (20)

علةةى الةةتحىلظ الةةذ  لةةاغته ميامنةةار بشةةأن اتىلاقيةةة أملانيةةا االحتاديةةة 
 حقوق الاىلل 

ديةةةةةةةة أن التحىلظةةةةةةةات الةةةةةةة  ألةةةةةةةدرها احتةةةةةةةاد تعتةةةةةةةرب مجهوريةةةةةةةة أملانيةةةةةةةا االحتا 
تتوافق ما موضوع  من اتىلاقية حقوق الاىلل ال 37و 15بشأن املادتني  ميامنار

(، وتعةةةةةةةةرتض للتةةةةةةةةايل علةةةةةةةةى 51مةةةةةةةةن املةةةةةةةةادة  2االتىلاقيةةةةةةةةة وغرضةةةةةةةةها )الىلقةةةةةةةةرة 
 حىلظات.الت هذه
وال مينةةةا هةةةذا االعةةةرتاض بةةةدء نىلةةةاذ االتىلاقيةةةة بةةةني احتةةةاد ميامنةةةار ومجهوريةةةة  
 .(2264)االحتاديةأملانيا 

وهةةذا املثةةال بعيةةد عةةن أن ي ةةون حالةةة معزولةةة. ف ثةةأة هةة   (21)
االعرتاضةةةةةةات الةةةةةة  يعةةةةةةرب ألةةةةةةحاهبا عةةةةةةن اقتنةةةةةةاعهم بعةةةةةةدم جةةةةةةواز 

املعاهدة ويقولون ذلك يعارضون بدء نىلاذ  التحىلظ، وبرغم ذلك ال
بعةةز األحيةةان يقولةةون أيضةةا  إن األح ةةام الةةة   ، ويف(2265)بوضةةوح

__________ 
)باةةةة ن الةةةةتحىلظ غةةةةأ التةةةةحيح(  1-5-4انظةةةةر املبةةةةدأ التةةةةوجيه   ( 2263)  

 والتعليق عليه.
  (2264 ) above), chap. IV.II 37(footnote  Multilateral Treaties …. 
انظر أيضا ، يف مجلة أمثلة عديدة، اعرتاضات بلجي ا علةى حتىلظةات   ( 2265)  

(،  ibid., chap. III.3كمبةةوداي علةةى اتىلاقيةةة فيينةةا للع قةةات الدبلوما ةةية ) متةةر و 
(. ول ةن  .ibidاعرتاضات أملانيا على عدة حتىلظةات متعلقةة لالتىلاقيةة نىلسةها )  أو 

لإلرةةارة، فيمةةا يتعلةةق لعةةرتاض أملانيةا الةةذ  يعتةةرب بعةةز التحىلظةةات  غةةأ  جيةدر  
ألملانيةةةةة قةةةةد أعلنةةةةت، للنسةةةةبة  متوافقةةةةة مةةةةا نةةةةز وروح االتىلاقيةةةةة“، أن احل ومةةةةة ا 

حتول دون بدء نىلاذ املعاهةدة بةني أملانيةا والةدول   لبعز االعرتاضات فقط، أهنا ال 
االت األ ةةةرى الةةة  اعرتضةةةت  املعنيةةةة، ول ةةةن دون أن تتخةةةذ موقىلةةةا  لةةةرحيا  يف احلةةة 

فيها على حتىلظ من التحىلظات لأل باب نىلسها. ومي ن العثور على العديةد مةن  
اضات على التحىلظات ال  ليغت بشأن العهد الةدويل ا ةاص  األمثلة يف االعرت 

لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية  بوجةةه  ةةاص االعرتاضةةات الةة  قةُةدمت بشةةأن حتىلةةظ  
مةةن العهةةد مةةن جانةةب كةةل مةةن إ ةةبانيا    6 علةةى املةةادة   الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة 

رويج وهولنةةةدا  وإيااليةةةا والربتغةةةال وبلجي ةةةا والةةةدامنرك والسةةةويد وفرنسةةةا وفنلنةةةدا والنةةة 
 (ibid., chap. IV.4  فقد رأت مجيا هةذه الةدول أن .) يتنةا  مةا موضةوع    الةتحىلظ

ا  تعةةةارض مةةةا ذلةةةك بةةةدء نىلةةةاذ العهةةةد يف ع قاهتةةةا مةةة  العهةةةد وغرضةةةه، ول نهةةةا ل 
تلةةزم التةمت خبتةوص هةةذه املسةألة مةةا   الةوالايت املتحةدة، خبةة ف أملانيةا الة  ل 
  6 ىلةةةظ الةةةوالايت املتحةةدة  مةةةا نةةةز املةةةادة أن اعرتاضةةها قةةةد ُعلةةةل أيضةةا  بتنةةةايف حت 

(. وتسر  نىلةس امل حظةات علةى اعةرتاض  .ibidوما موضوعها والغرض منها“ ) 
امها إىل اتىلاقيةة مناهضةة  بولندا علةى حتىلظةات لكسةتان الة  لةاغتها عنةد انضةم 

املهينةةة   ال إنسةةانية أو  العقوبةةة القا ةةية أو  التعةةذيب وغةةأه مةةن ضةةروب املعاملةةة أو 
 (ibid., chap. IV.9  بيةد أن هةذه الظةاهرة غةأ مقتةورة علةى معاهةدات حقةوق .)

اإلنسةةةةان  انظةةةةر مةةةةث   اعرتاضةةةةات أملانيةةةةا وإيااليةةةةا وفرنسةةةةا والنمسةةةةا علةةةةى حتىلةةةةظ  
يةة األمةم املتحةدة مل افحةة االجتةار غةأ املشةروع يف املخةدرات  انم على اتىلاق  فييت 

 (. ibid., chap. VI.19)   1988 واملؤثرات العقلية لعام 

تنابةةةق يف الع قةةةات بةةةني  حةةةدها الةةة  اليتعلةةةق هبةةةا الةةةتحىلظ هةةة  و 
فةةةإن وجةةةود اعرتاضةةةات بسةةةياة )أو ذات  ،. وللتةةةايل(2266)الةةةدولتني

 أثةةر أدىن“( علةةى التحىلظةةات الةة  تُعتةةرب غةةأ لةةحيحة لةةيس مةةن 
 .(2267)قبيل التخمني

وال تقةةدم اتىلاقيتةةا فيينةةةا حةة   هلةةذه املشةةة لة الشةةائ ة، ويبةةةدو   (22)
ضةةةةمون الع قةةةةات التعاهديةةةةة  أهنمةةةةا تعاجلةةةةان آاثر االعةةةةرتاض علةةةةى م 

هةةةذا الشةةةأن، مي ةةةن   بتةةةرف النظةةةر عةةةن مسةةةألة لةةةحة الةةةتحىلظ. ويف 
يتعلةةةق بقاةةةا   اعتبةةةار أن االتىلةةةاقيتني قةةةد جتةةةاوزت احلةةةد املالةةةوب فيمةةةا 

حة الةةةتحىلظ وبةةةني آاثر االعةةةرتاض. فالسةةةماح  التةةةلة بةةةني معةةةايأ لةةة 
، لةحيحا   ( 2268) للدول واملنظمات الدولية لالعرتاض علةى أ  حتىلةظ 

غةةأ لةةحيح، هةةو أمةةر اتلةةف متامةةا  عةةن أن تُعةةزى إىل مجيةةا   م كةةان أ 
هةو موضةح   هذه االعرتاضات آاثر متماثلة. وفضة   عةن ذلةك، وكمةا 

عةةةدة املنتةةةوص  ، فةةةإن القا 3-5-4و   1-5-4يف املبةةةدأين التةةةوجيهيني  
تنابةةةق علةةةى   مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا ال   21مةةةن املةةةادة    3 عليهةةةا يف الىلقةةةرة 

تويف رةةةروط التةةةةحة الةةة  تةةةةنز  تسةةة  االعرتاضةةةات علةةةى حتىلظةةةةات ال 
)أو املبةةةةادئ    23( واملةةةةادة  1-3املبةةةةدأ التةةةةوجيه    )أو   19عليهةةةا املةةةةادة  
.  ( 2269) ( 1-2-2واملبدأ التوجيه     7-1-2إىل    1-1-2التوجيهية من  
يف أن كةة   مةةن الىلقةةرات الةةث ل األوىل مةةن املبةةدأ    السةةبب وهةةذا هةةو  
اضةةةات  علةةةى االعرت  تنابةةةق إال  تةةةنز علةةةى أهنةةةا ال   6-3-4التةةةوجيه   

 على حتىلظات لحيحة. 
مةةةةن  3اثلثةةةةا ، مةةةةا أنةةةةه مةةةةن الواضةةةةح، مبوجةةةةب نةةةةز الىلقةةةةرة  (23)

 (2270)من اتىلاقي  فيينا، أن األح ام الة  يتناوهلةا الةتحىلظ 21 املادة
تسةةةر  إزاء لةةةاحب االعةةةرتاض، فةةةإن عبةةةارة  إىل املةةةدى الةةةذ   ال

__________ 
انظةةر مةةةث   اعةةرتاض بلجي ةةةا علةةى التحىلظةةةات الةة  أبةةةدهتا عةةةدة دول   ( 2266)  

ح ومةةةة ممل ةةةة بلجي ةةةا تعةةةرتض   علةةةى اتىلاقيةةةة فيينةةةا للع قةةةات الدبلوما ةةةية   إن 
والتحىلظةات    27مةن املةادة    3ألدرهتا البحرين بشةأن الىلقةرة    على التحىلظات ال  

ربيةةةة اآلن( وكمبةةةوداي  الةةة  ألةةةدرهتا اجلمهوريةةةة العربيةةةة املتحةةةدة )مجهوريةةةة متةةةر الع 
. بيةةةد أن احل ومةةةة  37مةةةن املةةةادة    2)مجهوريةةة ا مةةةأ اآلن( واملغةةةرب بشةةةأن الىلقةةرة  

آلنىلةةة الةةذكر، إال فيمةةا  تعتةةرب أن االتىلاقيةةة تبقةةى انفةةذة بينهةةا وبةةني كةةل مةةن الةةدول ا 
 .ibid., chapخيةةةز األح ةةةام ا اضةةةعة يف كةةةل حالةةةة للتحىلظةةةات املةةةذكورة“ ) 

III.3 اض هولندا على التحىلظ الذ  لةاغته الةوالايت املتحةدة  (؛ وانظر أيضا  اعرت
(  4علةةى العهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية، ويةةرد نتةةه يف الىلقةةرة ) 

 أع ه(.   2200)احلارية    1-3-4توجيه  من التعليق على املبدأ ال 
  (2267 ) See Zemanek, “Some unresolved questions concerning 

reservations …” (footnote 1074 above), p. 331. 
( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  9( إىل )1انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 2268)  
2-6-2. 
 G. Gaja, “Il regime della Convenzione diانظر بتىلة  الة   ( 2269)  

Vienna concernente le riserve inammissibili”, in Studi in onore di 

Vincenzo Starace, Naples, Scientifica, 2008, vol. I, pp. 349–361. 
ال ينبغةةةة  إعاةةةةاء تعبةةةةأ  األح ةةةةام“ معةةةةه ضةةةةيقا  للغايةةةةة يف هةةةةذا  ( 2270)  

قةد يُقتةد بةه جمةرد  عدة مةواد مةن املعاهةدة، أو السياق. فقد يُقتد به مادة أو
يتعلةةق بةةبعز  حةةى املعاهةةدة أبكملهةةا فيمةةا جةةزء مةةن مجلةةة، أو مجلةةة أو فقةةرة أو

 ”… Bowett, “Reservations to non-restrictedانظر أيضا     اجلوانب احملددة.

(footnote 150 above), p. 86 ( أدانه(.29)يرد النز املستشهد به يف الىلقرة ) 
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 (2271)يةةةةذهب إليةةةةه الةةةةتحىلظ“ تبعةةةةث علةةةةى  احلةةةةأة إىل حةةةةد مةةةةا“
 ضاحات أو .وحتتاو إىل إي

تعيني حةدود  ب القضية املتعلقة  وحيدد قرار حم مة التح يم يف   (24)
اجلةةةةةرف القةةةةةار  بةةةةةني اململ ةةةةةة املتحةةةةةدة لربياانيةةةةةا العظمةةةةةى وأيرلنةةةةةةدا  

املعةةةه الةةةدقيق الةةةذ  ينبغةةة     ( 2272) الشةةةمالية وبةةةني اجلمهوريةةةة الىلرنسةةةية 
إعاةةا ه هلةةذه العبةةارة. فاجلمهوريةةة الىلرنسةةية كانةةت قةةد لةةاغت، عنةةد  

،  1958من اتىلاقية اجلرف القار  لعام    6ديق، حتىلظا  على املادة  التت 
 يل    وقد نز اجلزء ذو التلة من هذا التحىلظ على ما 

تج إزاءهةةا أب  تعيةةني حلةةةدود لةةن تقبةةل ح ومةةةة اجلمهوريةة   ة الىلرنسةةية أن حيةةةُ
 اجلرف القار    التولل إليه من   ل تابيق مبدأ تساو  البعد 

د انا قا  من  اوط األ اس ال  أُقةرت بعةد إذا ُحسبت هذه احلدو  - 
 ؛1958نيسان/أبريل  29

 مرت؛ 200بعد  ط التساو  العمق  على عمق  إذا امتدت إىل ما - 

إذا وقعت يف مناطق ترى احل ومة أنه توجةد فيهةا  ظةروف  الةة“  - 
وهةةةة    لةةةةيج بسةةةة ا   ، أال6 مةةةةن املةةةةادة 2و 1لملعةةةةه املقتةةةةود يف الىلقةةةةرتني 

ىليةةةل واملنةةةاطق البحريةةةة مةةةن مضةةةيق دوفةةةر ومةةةن بةةةر الشةةةمال قبالةةةة و لةةةيج غران
 .(2273)رنس الساحل الىل

وقد اعرتضت ح ومة اململ ة املتحدة على هذا اجلزء من الةتحىلظ 
 الىلرنس  مشأة فقط إىل أنه

ال يسةةةةا ح ومةةةةة اململ ةةةةة املتحةةةةدة قبةةةةول التحىلظةةةةات الةةةة  ألةةةةدرهتا ح ومةةةةة 
 .(2274)اجلمهورية الىلرنسية

نسةةا أمةةام حم مةةة التح ةةيم أبنةةه نظةةرا  إىل األثةةر واحتجةةت فر  (25)
لتحىلظها والعرتاض اململ ة املتحدة، ووفقا  ملبةدأ الرتاضة ، املشرتك 

. (2275)تسةةةر  يف الع قةةةات بةةةني الاةةةرفني مبجملهةةةا ال 6 فةةةإن املةةةادة
مةةةةن  21 مةةةةن املةةةةادة 3فقةةةةد رأت أن الىلقةةةةرة  ،اململ ةةةةة املتحةةةةدة أمةةةةا

نىلاذها آنئذ فض   عن أن فرنسا  ي ن قد بدأ ال  ل -اتىلاقية فيينا  
مي ن أن  ؤداها أن  التحىلظات الىلرنسية الم -ت ن قد وقعتها  ل

__________ 
علةةةى حةةةد قةةةول ممثةةةل الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة يف مةةةؤمتر األمةةةم  ( 2271)  

 Official Records of the United Nationsاملتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات  

Conference on the Law of Treaties, Second Session … 

(A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 332 above), 33rd plenary meeting, 21 

May 1969, p. 181, para. 9. 
  (2272 ) Case concerning the delimitation of the Continental Shelf 

between the United Kingdom … (see footnote 24 above). 
  (2273 ) 4above), chap. XXI. 37ote (footnMultilateral Treaties … . 
  (2274 ) Ibid.. 
  (2275 ) Case concerning the delimitation of the Continental Shelf 

between the United Kingdom … (see footnote 24 above), pp. 40–41, 

para. 57. 

غأ قابلة للتابيق بتورة كليةة، بةل علةى األكثةر ’إىل  6 جتعل املادة
 .(2276)املدى الذ  يذهب إليه التحىلظ‘“

 واعتربت احمل مة أن (26)
نسةية ينبثةق جزئيةا  مةن كةل مةن الرد علةى مسةألة اآلاثر القانونيةة للتحىلظةات الىلر 

وحجةةةةةةج اململ ةةةةةةة املتحةةةةةةدة. فمةةةةةةن الواضةةةةةةح أن حجةةةةةةج اجلمهوريةةةةةةة الىلرنسةةةةةةية 
اجلمهورية الىلرنسية حمقة يف قوهلا إن إقامة ع قات تعاهدية بينها وبني اململ ة 

مبوافقة كل من الدولتني على االلتزام أبح ام  مرهونةاملتحدة يف إطار االتىلاقية 
قةد  6الاةرف اآل ةر، وإهنةا عنةد لةوغ حتىلظاهتةا علةى املةادة  هذه االتىلاقية جتاه

جعلةةةت موافقتهةةةا علةةةى االلتةةةزام أبح ةةةام هةةةذه املةةةادة مرهونةةةة ل ةةةتيىلاء الشةةةروط 
املنتةةوص عليهةةا يف التحىلظةةات. ومةةةن جهةةة أ ةةرى، تتسةةةم ب ثةةأ مةةن األويةةةة 
م حظةةةةة اململ ةةةةة املتحةةةةدة القائلةةةةة إن رفضةةةةها ينابةةةةق علةةةةى التحىلظةةةةات فقةةةةط 

ي ةةةةن  ك ةةةل. ول تتةةةةار، فةةةإن ا ةةة ف بةةةني البلةةةدين ل  6املةةةادة ولةةةيس علةةةى 
يف ع قاهتما املتبادلة، بل كةان يتنةاول  6يتناول مسألة االعرتاف بسراين املادة 

 ،. ولةذا6 املسائل ال  ا تبعدهتا حتىلظات اجلمهورية الىلرنسية مةن تابيةق املةادة
لةى التحىلظةات فإن أثر رفز التحىلظات من جانب اململ ة املتحدة يقتتةر ع

 .(2277)نىلسها

 وتبعت احمل مة قائلة 
أن أتثةةةأ الةةرفز مي ةةةن علةةى حنةةةو  ةةليم، يف رأ  احمل مةةةة، النظةةر إليةةةه بيةةد  

كةان أثةر  على أنه جيعل التحىلظات غأ ذات حجية إزاء اململ ة املتحدة. وملةا
 6التحىلظات الىلرنسية هو منا اململ ةة املتحةدة مةن االحتجةاو أبح ةام املةادة 

ظةةات هةةو، شةروط املنتةةوص عليهةا يف التحىلظةةات، فةإن أثةةر رفةز التحىللل إال
علةةى املنةةوال نىلسةةه، منةةا اجلمهوريةةة الىلرنسةةية مةةن فةةرض حتىلظاهتةةا علةةى اململ ةةة 
املتحةةةدة إللزامهةةةا بتعيةةةني للحةةةةدود يةةةتم وفقةةةا  للشةةةروط الةةةة  تةةةنز عليهةةةا هةةةةذه 
 التحىلظةةةات. وه ةةةذا، فةةةإن األثةةةر املشةةةرتك للتحىلظةةةات الىلرنسةةةية ولرفضةةةها مةةةن

للتابيةةق بتةةورة كليةةة،  غةةأ قابلةةة  6جانةةب اململ ةةة املتحةةدة لةةيس جعةةل املةةادة 
هةةةو جعلهةةةا قابلةةةة للتابيةةةق بتةةةورة كليةةةة،  تةةةدع  اجلمهوريةةةة الىلرنسةةةية، وال كمةةةا

تؤكةةةةةةده اململ ةةةةةةة املتحةةةةةةدة يف املقةةةةةةام األول. إن األثةةةةةةر املرتتةةةةةةب علةةةةةةى  وهةةةةةو مةةةةةةا
بةةني البلةةدين إىل التحىلظةةات وعلةةى رفضةةها هةةو جعةةل املةةادة غةةأ قابلةةة للتابيةةق 

أكثةةةر؛ وهةةةذا هةةةو  ىل ذلةةةك املةةةدى الاملةةةدى الةةةذ  تةةةذهب إليةةةه التحىلظةةةات، وإ
مةةن اتىلاقيةةة  21مةةن املةةادة  3تتو ةةاه يف مثةةل هةةذه احلةةاالت الىلقةةرة  للضةةبط مةةا

 .(2278)يرتتب على مبدأ الرتاض  فيينا لقانون املعاهدات وما

يؤكةةةد  ال 1977 ولةةةذلك، فةةةإن هةةةذا القةةةرار التةةةادر يف عةةةام (27)
، بةل إنةه يوضةح (2279)فحسةب 21 من املةادة 3الاابا العريف للىلقرة 

 -املنبثق من مبدأ الرتاض  ذاته  -أيضا  أن الغرض من هذا احل م 
هو احلىلاظ بقدر اإلم ان على االتىلاق القائم بني الارفني. فينبغ  

األح ةةةةام الةةة  يتناوهلةةةةا  عةةةدم اال ةةةةتبعاد ال امةةةل لتابيةةةةق احل ةةةم أو
__________ 

  (2276 ) 58, para. 41, p. Ibid.. 
  (2277 ) 59, para. Ibid.. 
  (2278 ) 61, para. 42, p. Ibid.. 
 ( أع ه.16انظر الىلقرة ) ( 2279)  
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د فقط أجزاء هذه األح ام ال  أعرب الارفان بل ُتستبع التحىلظ،
 عن ا ت فهما بشأهنا.

ويعين ذلك، يف حالةة فرنسةا واململ ةة املتحةدة، اإلقةرار أبن  (28)
تظةةةةةل  ةةةةةارية بةةةةةني الاةةةةةرفني فيمةةةةةا يتجةةةةةاوز العنالةةةةةر الةةةةة   6املةةةةةادة 

ينبغة  فهمةه مةن عبةارة  إىل  يستهدفها التحىلظ الىلرنس . وهذا ما
 3ه الةةتحىلظ“. واألثةةر الةةذ  تتو ةةاه الىلقةةرة   يةةذهب إليةة املةةدى الةةذ

هةةو احلىلةةاظ بقةةدر اإلم ةةان علةةى االتىلةةاق القةةائم بةةني الاةةرفني عةةن 
طريق قتةر تابيةق املعاهةدة علةى األح ةام الة  يوجةد اتىلةاق عليهةا 

 أوضح جان كيونغون كوه  وا تبعاد األح ام األ رى؛ أو، كما
إىل احلىلةةةاظ علةةةى  تسةةةعى لةةةراحةيف هةةةذا التةةةدد، يبةةةدو أن اتىلاقيةةةة فيينةةةا  

أكةةةرب قةةةدر مم ةةةن مةةةن املعاهةةةدة، حةةةى وإن ا تلةةةف الارفةةةان بشةةةأن حتىلةةةظ مةةةا. 
يوجةد  ة ف بشةأنه فيمةا خيةز  ال ه...  وحتاول اتىلاقية فيينا أن تنقذ كل مةا

 .(2280)الع قات بني الدولة املتحىلظة والدولة املعارضة

بةةدأ الةةذ  ، مةةن حيةةث امل21مةةن املةةادة  3ورغةةم كةةون الىلقةةرة  (29)
ّدعى أحيةةةةةاان ، فةةةةإن تابيقهةةةةا ال ضةةةةمنه، أوضةةةةح ممةةةةاتت خيلةةةةو مةةةةةن  يةةةةُ

 يل   لعوبة. وقد ذكر د. و. بوويت يف هذا التدد ما
قةد ت مةةن التةةعوبة العمليةةة يف التحديةةد الةةدقيق لةةذلك اجلةةزء مةةن املعاهةةدة  

الذ  يتأثر للتحىلظ والذ  جيب حذفه من االتىلةاق بةني الاةرفني. وقةد ي ةون 
كلمةةة يف  جمةرد عبةارة أو فقةرة فرعيةة مةن مةةادة، أو ا، أومةادة أبكملهةة هةذا اجلةزء 

مي ةةن أن توجةةد أ  قاعةةدة حتةةدد ذلةةك، ل ةةتثناء تلةةك الةة   الىلقةرة الىلرعيةةة. وال
هةةةةةةة   تقضةةةةةةة  بوجةةةةةةةوب أن حيةةةةةةةدَّد، بارائةةةةةةةق التىلسةةةةةةةأ والتأويةةةةةةةل العاديةةةةةةةة، مةةةةةةةا

 .(2281)ال لمات، ال  يتعلق هبا التحىلظ  األح ام“، أو

 يل   فرانك هورن، بق، على مالى ذلك، أكد وع وة ع (30)
يؤثر فقط يف احل م الةذ  يتعلةق بةه مبارةرة، بةل مي ةن أن تاةول   التحىلظ ال  

انع ا ةةةاته أح امةةةةا  أ ةةةرى. و ا ةةةةتبعاد“ أحةةةةد األح ةةةام، أ  األ ةةةةذ بقاعةةةةدة  
توجةةةد   مضةةةادة، يغةةةأ السةةةياق املتتةةةل بتىلسةةةأ قواعةةةد أ ةةةرى. والقاعةةةدة اندرا  مةةةا 

يتجةةةزأ مةةةن نظةةةام مةةةن القواعةةةد. وناةةةاق   ا  ال غأهةةةا، بةةةل تشةةة ل جةةةزء مبعةةةزل عةةةن  
يقتتر للضرورة على احل م املتةأثر بةه مبارةرة، بةل يشةمل أيضةا  تلةك   التحىلظ ال 

 . ( 2282)  التعديل“ على تابيقها  األح ام ال  يؤثر  اال تبعاد“ أو 

وتىلسأ نز الةتحىلظ علةى النحةو املنا ةب هةو وحةده الةذ    (31)
بعةةةةةز جوانةةةةةب   هةةةةةدة، أو مي ةةةةةن أن يسةةةةةاعد يف حتديةةةةةد أح ةةةةةام املعا 
املنظمةةة الدوليةةة املتحىلظةةة   املعاهةةدة، الةة  تتةةو ى الدولةةة املتحىلظةةة أو 

جوانةب املعاهةدة   تعديل أثرها القانون. وهذه األح ام أو  ا تبعاد أو 
__________ 

  (2280 ) Koh, “Reservations to multilateral treaties …” (footnote 

1443 above), p. 102. 
  (2281 )  150restricted …” (footnote -Bowett, “Reservations to non

above), p. 86. 
  (2282 ) ns and Interpretative Declarations … ReservatioHorn, 

(footnote 25 above), p. 178. 

ن غةةةأ قابلةةةة للتابيةةةق يف الع قةةةة  هةةة  الةةة ، بسةةةبب االعةةةرتاض، ت ةةةو 
، فةإن  التعاهدية بني لاحب االعرتاض ولاحب الةتحىلظ. ولملقابةل 

يتناوهلةةةةا الةةةةتحىلظ تبقةةةةى  ةةةةارية املىلعةةةةول بةةةةني   مجيةةةةا األح ةةةةام الةةةة  ال 
 .6-3-4من املبدأ التوجيه     4تبينه الىلقرة   الارفني على حنو ما 

ن جيةةةةب ا ةةةةتبعاده مةةةة  ومي ةةةةن مةةةةن حيةةةةث املبةةةةدأ حتديةةةةد مةةةةا (32)
الع قة بني الارفني عن طريق التسا ل عما يعدله التحىلظ فع   يف 

الةةة  تةةةربط لةةةاحب الةةةتحىلظ بدولةةةة متعاقةةةدة  الع قةةةات التعاهديةةةة
 منظمة متعاقدة وافقت على ذلك التحىلظ.  أو
 6-3-4مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   1ومةةةةا ذلةةةةك، فةةةةإن الىلقةةةةرة  (33)

تحىلظ الةذ  يتناولةه إذا كةان الة  تتالب مزيدا  من التوضيح، تبعةا  ملةا
تعةةةديل األثةةةةر القةةةانون ألح ةةةةام  االعةةةرتاض يهةةةدف إىل ا ةةةةتبعاد أو

، علةةةى 3و 2توضةةةحه الىلقةةةرتن  ن املعاهةةةدة. وهةةةذا هةةةو مةةةامعينةةةة مةةة 
 التوجيه . التوايل، من املبدأ

ولتوضيح مضمون الع قات التعاهدية بني لاحب التحىلظ   ( 34) 
، مةن املىليةد هنةا ت ةرار  املنظمةة الدوليةة الة  اعرتضةت عليةه  والدولة أو 

التمييز بني  التحىلظةات ذات األثةر التعةديل “ و التحىلظةات ذات  
ثةةر اال ةةتبعاد “، وهةةو التمييةةز الةةذ   ةةبق أن ا ةةُتخدم يف املبةةدأ  األ 

علةةةةةى    6-3-4الةةةةةذ  يسةةةةأ املبةةةةةدأ التةةةةوجيه     -  4-2-4التةةةةوجيه   
 من أجل حتديد اآلاثر املرتتبة على التحىلظ املنشأ.   -هنجه العام  

، رةةةأهنما يف 6-3-4مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   3و 2والىلقةةةرتن  (35)
، ُتسةته ن 4-2-4بةدأ التةوجيه  مةن امل 3و 2ذلك رةأن الىلقةرتني 
ه... “، وذلةةةةةك ل ةةةة  يؤ ةةةةذ يف احلسةةةةةبان أن  بعبةةةةارة  بقةةةةدر مةةةةا

التحىلظ الواحد مي ن أن ت ون لةه يف آن واحةد أهةداف ا ةتبعادية 
عبةةةةارة  يهةةةةدف ه...  إىل ا ةةةةتبعاد“  . أمةةةةا(2283)وأ ةةةةرى تعديليةةةةة

 يهةةةةةةةةدف ه...  إىل تعةةةةةةةةديل“، وهةةةةةةةة  العبةةةةةةةةارة نىلسةةةةةةةةها الةةةةةةةة   أو
مةن اتىلةاقي  فيينةا وت ةررت  2)د( من املادة 1قرة ا ُتخدمت يف الىل

مةةةةةن دليةةةةةل املمار ةةةةةة مةةةةةن أجةةةةةل تعريةةةةةف  1-1يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  
ن التحىلظةةات، فهةة  مغةةايرة للىلعلةةني  يسةةتبعد“ و يعةةدّ ل“ الةةواردي

، وذلةك لتوضةيح 4-2-4يف املبةدأ التةوجيه   يف احل مني املناظرين
مي ن اعتبارهةا  ال 6-3-4أن التحىلظات املعنية يف املبدأ التوجيه  
يقبلهةا،  أنةه، افرتاضةا ، ل قد  أنشةئت“ إزاء لةاحب االعةرتاض مبةا

 بل على الع س اعرتض عليها.
كثةةةةةر وحالةةةةةة التحىلظةةةةةات ذات األثةةةةةر اال ةةةةةتبعاد  هةةةةة  األ (36)

وضةةةةوحا . ومثةةةةال الةةةةتحىلظ املتةةةةر  علةةةةى اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا للع قةةةةات 
تحىلظ علةةةةى يبةةةةني ذلةةةةك. ويةةةةنز هةةةةذا الةةةة  1961الدبلوما ةةةةية لعةةةةام 

. فىلة  الع قةات (2284)“37 مةن املةادة 2يل    ال تسر  الىلقةرة  ما
التعاهديةةة بةةني لةةاحب الةةتحىلظ ولةةاحب اعةةرتاض بسةةيط، تسةةر  

مةةةةةن  2ة ل ةةةةتثناء الىلقةةةةرة إذن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا للع قةةةةات الدبلوما ةةةةي
__________ 

 .4-2-4( من التعليق على املبدأ التوجيه  3انظر الىلقرة ) ( 2283)  
  (2284 ) 3above), chap. III. 37(footnote Multilateral Treaties … . 
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يسةةةةر  إىل املةةةةدى الةةةةذ  يةةةةذهب إليةةةةه  . فهةةةةذا احل ةةةةم ال37 املةةةةادة
 ات . فتابيق هذا احل م مستبعد متاما .يسر  بت التحىلظ، أ  أنه ال

 1وألةةدرت كةةول حتىلظةةا  يهةةدف إىل ا ةةتبعاد تابيةةق الىلقةةرة  (37)
 من اتىلاقية البعثات ا الة  25 من املادة

يتعلةةةق لجلملةةةة  يةةةة جلمهوريةةةة كةةةول حتىلظةةةا  لةةةرحيا  فيمةةةاتقةةةدم احل ومةةةة الثور  
بةةل للتةةايل أن تىلةةرتض تق مةةن االتىلاقيةةة، وال 25مةةن املةةادة  1الثالثةةة مةةن الىلقةةرة 

املوافقةةةة علةةةى د ةةةول مقةةةر البعثةةةة ا الةةةة أل  مةةةن األ ةةةباب املةةةذكورة يف تلةةةك 
 .(2285)أل   بب آ ر الىلقرة أو

ويف هذه احلالة أيضا ، ينتج عن االعرتاض )البسيط( ا تبعاد تابيق 
 ةةائر  مةةن االتىلاقيةةة. أمةةا 25 مةةن املةةادة 1 اجلملةةة الثالثةةة مةةن الىلقةةرة
 ملىلعول بني الارفني.احل م فيظل  ار  ا

 اال ةةتبعاد ول ةةن بعةةز حةةاالت التحىلظةةات ذات األثةةر  (38)
قةد ت ةةون أكثةر تعقيةةدا . وهةةذا بتةورة  الةةة هةو حةةال التحىلظةةات 
الشةةةاملة، أ  التحىلظةةةةات الةةةة  هتةةةدف إىل ا ةةةةتبعاد األثةةةةر القةةةةانون 

 ةذا، . وه(2286)احملةددةيتعلةق بةبعز اجلوانةب  للمعاهةدة ك ةل فيمةا
علةةةةى االتىلاقيةةةةة اجلمركيةةةةة املتعلقةةةةة لال ةةةةتأاد  فةةةةإن حتىلةةةةظ غواتيمةةةةاال

 يل   قد نز على ما 1954املؤقت للمركبات الاُرقية ا الة لعام 
 حتتىلظ ح ومة غواتيماال لنىلسها لحلق يف  

أن تعترب أن أح ام االتىلاقية تسر  فقط على األرخاص الابيعيني،  (1) 
ة حسةةةبما تةةةنز عليةةةه ريني واهليئةةةات االعتباريةةة علةةةى األرةةةخاص االعتبةةةا ولةةةيس
 .(2287)األول من الىلتل 1 املادة

مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا  21مةةن املةةادة  3إن التابيةةق اآليل البحةةت للىلقةةرة 
، وهةةة  احل ةةةم الةةةذ  1 قةةةد حيمةةةل علةةةى االعتقةةةاد أبن تابيةةةق املةةةادة

يتناولةةةةه الةةةةتحىلظ، يُسةةةةتبعد مةةةةن الع قةةةةة التعاهديةةةةة الةةةة  تنشةةةةأ بةةةةني 
ليةةةةه. بيةةةةد أن كةةةةون الةةةةتحىلظ وبةةةةني دولةةةةة تعةةةةرتض علةةةةاحب هةةةةذا 

يعةين أن  ه  املادة الوحيدة ال  يتناوهلا التحىلظ لةراحة  ال 1 املادة
التحىلظ يتعلق هبذه املادة فقط. وفيما يتتل لحلالة احملددة ا الة 

فقةط  1 يُعقةل أيضةا  أن يُسةتبعد تابيةق املةادة بتحىلظ غواتيمةاال، ال
يتعلةةةق جبميةةةا  رب، للنظةةةر إىل أن الةةةتحىلظأن يُعتةةة  مةةةن االتىلاقيةةةة، أو

أح ةةةام االتىلاقيةةةة )ل ةةةتبعاد جةةةزء مةةةن ناةةةاق تابيقهةةةا مةةةن حيةةةةث 
اال تتةةةةاص الشختةةةة (، أن اعرتاضةةةةا  بسةةةةياا  يةةةةؤد  إىل ا ةةةةتبعاد 

ا ةةتُبعد فعةة   ب ةةم الةةتحىلظ  مجيةةا أح ةةام االتىلاقيةةة. فمةةا عةةُّدل أو
ديةةة بةةني هةةو وحةةده الةةذ  يظةةل غةةأ قابةةل للتابيةةق يف الع قةةة التعاه

ب االعةةةةةرتاض البسةةةةةيط  تابيةةةةةق جممةةةةةل لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ ولةةةةةاح
 االتىلاقية عندما يتعلق هذا التابيق لألرخاص االعتباريني.

__________ 
  (2285 ) 9, chap. III.Ibid.. 
تعريةةةةف التحىلظةةةةةات( ) 1-1مةةةةن املبةةةةةدأ التةةةةوجيه   2انظةةةةر الىلقةةةةرة  ( 2286)  

 ( من التعليق عليه.22( إىل )16والىلقرات من )
  (2287 ) 8above), chap. XI.A. 37(footnote Multilateral Treaties … . 

دل االعةةةةةةرتاض (2288)ويف هةةةةةةذه احلةةةةةةاالت دون غأهةةةةةةا (39) ، حيةةةةةةُ
دثها القبةةةةول  ا ةةةةتبعاد األثةةةةر القةةةةانون  عمليةةةةا  نىلةةةةس اآلاثر الةةةة  حيةةةةُ

الةةةذ  يتعلةةةق بةةةه الةةةتحىلظ  إىل ا ةةةتبعاد تابيةةةق احل ةةةم  للح ةةةم أو
دى الذ  يةذهب إليةه الةتحىلظ“؛ فىلة  الواقةا، ينةتج عةن القبةول امل

وعةةةن االعةةةرتاض البسةةةيط نىلةةةس الع قةةةات التعاهديةةةة بةةةني لةةةاحب 
االعةةرتاض البسةةيط، مةةن  الةةتحىلظ، مةةن انحيةةة، ولةةاحب القبةةول أو

. بيةد أن هةةذا (2289)انحيةة أ ةرى. ويتىلةةق املؤلىلةون علةى هةةذه النقاةة
يعةةين  ذ  األثةةر األدىن الني آاثر القبةةول وآاثر االعةةرتاض التماثةةل بةة 

أن رّد  الىلعةةةةةةةةةةل متاابقةةةةةةةةةةان وأن لةةةةةةةةةةةاحب الةةةةةةةةةةتحىلظ   ةةةةةةةةةةةينال 
علةةةةى  . فىلةةةة  حةةةةني أن القبةةةةول مةةةةرادف للموافقةةةةة، أو(2290)مبتغةةةةاه“

مي ةةةةةن اعتبةةةةةار  األقةةةةل مةةةةةرادف لعةةةةةدم وجةةةةةود معارضةةةةة للةةةةةتحىلظ، ال
 ةةت ف ، فهةةو و ةةيلة للتعبةةأ عةةن اال(2291)االعةةرتاض  جمةةرد أمنيةةة“

ه باريقة مماثلة لإلع ن االنىلراد  ويهدف إىل محاية حقوق لاحب
 .(2292))االحتجاو(

مةةةةةن املبةةةةةدأ  2ويف ضةةةةةوء هةةةةةذه امل حظةةةةةات، حتةةةةةدد الىلقةةةةةرة  (40)
األثةةةةةةر امللمةةةةةةوس ل عةةةةةةرتاض علةةةةةةى حتىلةةةةةةظ مةةةةةةن  6-3-4التةةةةةةوجيه  

التحىلظات اال ةتبعادية، وذلةك لالعةرتاف للتماثةل بةني الع قةات 
 التعاهدية ال  تنشأ يف احلالتني.

الةةة التحىلظةةات ذات األثةةر التعةةديل ، وهةة  تلةةك بيةةد أن ح (41)
، تبةةني 6-3-4مةةن املبةةدأ التةةوجيه   3الةة  تشةة ل موضةةوع الىلقةةرة 

ني االعةرتاض والقبةول. فىلة  حةني أن إنشةاء بوضوح رةديد الىلةرق بة 
__________ 

خيتلةةةف األمةةةر عةةةن ذلةةةك يف حالةةةة االعرتاضةةةات علةةةى التحىلظةةةات  ( 2288)  
 ( أدانه.41لىلقرة )وا 6-3-4من املبدأ التوجيه   3التعديلية؛ انظر الىلقرة 

  (2289 ) …”  e, for example, Clark, “The Vienna Convention reservationsSe

(footnote 1087 above), p. 308; Coccia, “Reservations to multilateral 

treaties …” (footnote 196 above), p. 36; Gaja, “Unruly treaty 

reservations” (footnote 28 above), p. 327; Imbert, Les réserves aux traités 

multilatéraux (footnote 25 above), p. 157; Ruda, “Reservations to 

treaties” (footnote 56 above), p. 199; and Sinclair, The Vienna Convention 

on the Law of Treaties (footnote 129 above), p. 76  وانظةر أيضةا  إيضةاحات .
  2250عةةةة  األطةةةةراف )املشةةةةار إليةةةةه يف احلارةةةةية  ممثةةةةل هولنةةةةدا بشةةةةأن التعةةةةديل الرل 

 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofأعة ه(   

Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (footnote 332 

above), 32nd plenary meeting, 20 May 1969, p. 179, para. 55. See also 

Horn, Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 

above), p. 173 and Klabbers, “Accepting the unacceptable? …” (footnote 

2199 above), pp. 186–187 . 
  (2290 )  2199Klabbers, “Accepting the unacceptable? …” (footnote 

above), p. 179. 
  (2291 )  25footnote (aux traités multilatéraux Les réserves Imbert, 

above), p. 157, quoting J. Dehaussy. 
  (2292 ) Zemanek, “Some unresolved questions concerning 

reservations …” (footnote 1074 above), p. 332. See also Pellet and 

Müller, “Reservations to treaties …” (footnote 1045 above), p. 53. 
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حتىلظ كهةذا يعةدّ ل االلتزامةات القانونيةة بةني لةاحب الةتحىلظ وبةني 
نشةئ الةتحىلظ جتاههةا، املنظمةات املتعاقةدة الة  أ الدول املتعاقدة أو

تسةةةةتبعد تابيةةةةق مجيةةةةا األح ةةةةام الةةةة   21مةةةةن املةةةةادة  3فةةةةإن الىلقةةةةرة 
هب إليةةةةةةه هةةةةةةذا يتةةةةةو ى الةةةةةةتحىلظ تعةةةةةةديلها، إىل املةةةةةةدى الةةةةةةذ  يةةةةةةذ

التحىلظ. وبناء على ذلك، إذا لاغت الدولة حتىلظا  هتدف بةه إىل 
 21 مةةن املةةادة 3اال تعاضةةة عةةن التةةزام تعاهةةد  آب ةةر، فةةإن الىلقةةرة 

رت مةةةةةن الع قةةةةةة التعاهديةةةةةة بةةةةةني لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ تقضةةةةة  أبن يُبةةةةة 
ولةةةاحب اعةةةرتاض مةةةن االعرتاضةةةات البسةةةياة هةةةذا االلتةةةزام الةةةذ  

جيوز تابيةق االلتةزام األلةل ،  عنه. ف  يتو ى التحىلظ اال تعاضة
االلتةةةةزام املعةةةةدَّل املقةةةةرتح  يوافةةةةق عليةةةةه، وال ألن لةةةةاحب الةةةةتحىلظ ل

 .(2293)دورهمبوجب التحىلظ، ألن لاحب االعرتاض قد عارضه ب
هذا الىلارق بني   6-3-4من املبدأ التوجيه     3وتربز الىلقرة   (42)

ن حمةةة   الةةةتحىلظ التعةةةديل  الةةةذ  حظةةة  للقبةةةول وذلةةةك الةةةذ  كةةةا
 3، جيةةةةةب قةةةةةراءة الىلقةةةةةرة 2العةةةةةرتاض بسةةةةةيط. وعلةةةةةى غةةةةةرار الىلقةةةةةرة 

، حيةةةث إهنةةةا 6-3-4مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   1لالقةةةرتان مةةةا الىلقةةةرة 
 هتدف إىل توضيحها.

واأل ةةةةأة، فهةةةة  تعلةةةةن قاعةةةةدة ميليهةةةةا املناةةةةق  4مةةةةا الىلقةةةةرة أ (43)
السليم ُتستنتج، لال تدالل للضد، من الىلقرات الث ل السابقة، 

أاي  مةةةن  انميسةةة  وهةةة  أن إعمةةةال الةةةتحىلظ وإعمةةةال االعةةةرتاض ال أال
احلقوق وااللتزامات املرتتبة على أح ةام املعاهةدة خبة ف تلةك الة  

هةةةم هةةةذا املبةةةدأ يف إطةةةار جيةةةب أن يىل يتناوهلةةةا الةةةتحىلظ. ومةةةا ذلةةةك،
يُسةةمى أحيةةةاان  االعرتاضةةات  ذات األثةةةر  مراعةةاة احلالةةة ا الةةةة ملةةا

 .7-3-4املتو ط“، وه  تش ل موضوع املبدأ التوجيه  
اثةةةةةر اال ةةةةةرتاأ يف احكةةةةةام غةةةةةري تلةةةةةك الةةةةة  يتعلةةةةةق  4-3-7

 التحفع هبا
يتعلةةق يةةه الةةتحفع،  ال ي ةةري حكةةم املعاهةةدة الةةذي ال -1 

طةةاا تافيةةاا ابألحكةةام الةة  يتعلةةق هبةةا الةةتحفع، يةةرتبط اوتباولكنةةه 
 لةةةةى العالقةةةةات التعاهديةةةةةة يةةةة   ةةةةةاحب الةةةةتحفع و ةةةةةاحب 

 .2-4-3ا رتاأ  يغ وفقاا للابدا التوجيه  

املنظاةةة الدوليةةة املتحفظةةة، يف غضةةون  جيةةوز للدولةةة او -2 
االثةةة”  شةةةر شةةةهراا التاليةةةة لنشةةةعاو اب ةةةرتاأ يكةةةون لةةةه األثةةةر 

، ان تعاوأ يدء نفا  املعاهدة يينها وي  1يه يف الفقرة  املشاو إل
حةةةةال  ةةةةدم حةةةةدو  تلةةةةك  املنظاةةةةة املعرتضةةةةة. ويف الدولةةةةة او

و ةةةةاحب  املعاوضةةةةة، تنطبةةةةق املعاهةةةةدة يةةةة   ةةةةاحب الةةةةتحفع
 اال رتاأ. اال رتاأ ابلقدو املتوخى يف التحفع ويف

 التعليق 
اض )جةةةواز االعةةةرت  2-4-3وفقةةةا  ألح ةةةام املبةةةدأ التةةةوجيه   (1)

 على التحىلظ(، فإن 
__________ 

مي ةةةةن االطةةةة ع علةةةةى أمثلةةةةة للتحىلظةةةةات ذات األثةةةةر التعةةةةديل  يف  ( 2293)  
 .4-2-4( من التعليق على املبدأ التوجيه  23( و)22الىلقرتني )

املنظمةةةة الدوليةةةة أن  االعةةةرتاض علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  تقتةةةد بةةةه الدولةةةة أو 
يتعلةق  التستبعد يف ع قاهتا ما لاحب التحىلظ تابيق أح ام مةن املعاهةدة 

 إذا  ي ون اعرتاضا  جائزا  إال هبا التحىلظ ال

كافيةا  كانت األح ام الة  ا ةتبعدت علةى هةذا النحةو تةرتبط ارتباطةا    )أ( 
 لألح ام ال  يتعلق هبا التحىلظ؛

خيةل مبوضةوع املعاهةدة والغةرض منهةا يف الع قةةات  كةان االعةرتاض ال و)ب(
 بني لاحب التحىلظ ولاحب االعرتاض.

تةذهب إىل حةد منةا بةدء  د أن هذه االعرتاضةات الة  البي (2)
نىلةةةاذ املعاهةةةدة برمتهةةةا بةةةني لةةةاحب االعةةةرتاض ولةةةاحب الةةةتحىلظ 

، يُقتةةد هبةةا مةةا ذلةةك إحةةدال (2294)أثةةر أقتةةى( )اعرتاضةةات ذات
مةةن  21مةةن املةةادة  3آاثر تتجةةاوز اآلاثر املنتةةوص عليهةةا يف الىلقةةرة 

املبةةةدأ التةةةوجيه   الةةة  ا تُنسةةةخت وا ةةةُت ملت يف -اتىلةةةاقي  فيينةةةا 
؛ وتولةةةف هةةةذه االعرتاضةةةات عةةةادة لالعرتاضةةةات  ذات 4-3-6

 .(2295)األثر املتو ط“
لةيس حتديةد رةروط جةواز   7-3-4وموضوع املبدأ التةوجيه   (3)

  -  2-4-3فهةةذا هةةو موضةةوع املبةةدأ التةةوجيه     -هةةذه االعرتاضةةات  
دثها هةةذه االعرتاضةةات. فةةإىل أ    بةةل حتديةةد اآلاثر الةة  مي ةةن أن حتةةُ
مدى مي ن لتاحب االعرتاض أن جيعل العرتاضةه أثةرا  متو ةاا  يقةا  

ينةةةا(  مةةةن اتىلةةةاقي  في   21مةةةن املةةةادة    3بةةةني األثةةةر  البسةةةيط“ )الىلقةةةرة  
 األقتةةةةةى“ الةةةةةذ  حيةةةةةول دون بةةةةةدء نىلةةةةةاذ   واألثةةةةةر  املشةةةةةروط“ أو 
لع قةةةةةةات بةةةةةةني لةةةةةةاحب الةةةةةةتحىلظ ولةةةةةةاحب  املعاهةةةةةةدة برمتهةةةةةةا يف ا 
 من اتىلاقي  فيينا(ا   20)ب( من املادة  4االعرتاض )الىلقرة  

مي ةةةةةةن تركةةةةةةه لتةةةةةةاحب  ومةةةةةةن الواضةةةةةةح أن هةةةةةةذا ا يةةةةةةار ال (4)
ت حم مةة أكةد . وكمةا(2296)االعرتاض ليبةت فيةه حسةبما يةرتاءى لةه

التحىلظةات علةى اتىلاقيةة بشةأن  1951 العدل الدولية يف فتواها لعام
  جرمية اإللدة اجلماعية واملعاقبة عليهامنا 
ال بةةد مةةن أن يىلةةةرتض بابيعةةة احلةةةال أن الةةدول املتعاقةةةدة تريةةد أن حتةةةافظ،  

هةةةةو أ ا ةةةة  للنسةةةةبة ملوضةةةةوع االتىلاقيةةةةة؛ وإذا  علةةةةى األقةةةةل، علةةةةى متا ةةةةك مةةةةا
اإلرادة، فمةةن الواضةةح أن مةةن رةةأن هةةذا أن يزعةةزع االتىلاقيةةة  انعةةدمت هةةذه مةةا

 .(2297)أ والتابيق معا  نىلسها من حيث املبد

مي ن أب  حال من األحوال أن يستبعد من  فاالعرتاض ال (5)
املنظمةةةة الدوليةةةة املعرتضةةةة، مةةةن  الع قةةةات التعاهديةةةة بةةةني الدولةةةة أو

ملعاهدة انحية، ولاحب التحىلظ، من انحية أ رى، أح اما  من ا
تُعةةةةد أح امةةةةا  أ ا ةةةةية لتحقيةةةةق موضةةةةوع املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا. 

__________ 
 .5-3-4انظر املبدأ التوجيه   ( 2294)  
 .2-4-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  1انظر الىلقرة ) ( 2295)  
 .2-4-3أ التوجيه  ( من التعليق على املبد8انظر الىلقرة ) ( 2296)  
  (2297 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 27. 
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ا األمةةر، دون رةةةك، حةةدا  ينبغةةة  عةةدم جتةةةاوزه، واملبةةةدأ ويشةة ل هةةةذ
 .(2298)جيعل منه أحد معايأ تقييم اجلواز 2-4-3التوجيه  

ومةةةةا ذلةةةةك، جيةةةةب مةةةةن انحيةةةةة أ ةةةةرى عةةةةدم إغىلةةةةال مبةةةةدأ  (6)
متةه، والةذ  يشة ل،  الرتاض  الذ  هةو أ ةاس قةانون املعاهةدات بر 

تعيةةني ب القضةةية املتعلقةةةأكةةدت عةةن حةةق حم مةةة التح ةةيم يف  كمةةا
حدود اجلرف القار  بني اململ ة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا 

، أمةرا  جةوهراي  للنسةبة إىل حتديةد الشمالية وبةني اجلمهوريةة الىلرنسةية
عليقةةات ذُكةةر مةةرارا  يف الت . وكمةةا(2299)آاثر االعةةرتاض وآاثر الةةتحىلظ

جيةوز  على املبادئ التوجيهية املختلىلةة يف دليةل املمار ةة، فإنةه   ال
تعتربهةةةةةةةةةةا  أن تُلةةةةةةةةةةز م دولةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةدول للتزامةةةةةةةةةةات تعاقديةةةةةةةةةةة ال

. ويتةةةدق ذلةةةك علةةةى الدولةةةة )أو املنظمةةةة الدوليةةةة( (2300)منا ةةةبة“
املنظمةةة الدوليةةة( املعرتضةةة علةةى السةةواء. غةةأ  املتحىلظةةة والدولةةة )أو

مةةن  21مةةن املةةادة  3 ض املنتةةوص عليهةةا يف الىلقةةرةأن آاثر االعةةرتا
ت ةةةةةون كافيةةةةة يف بعةةةةةز احلةةةةاالت ال ةةةةةتعادة  اتىلةةةةاقي  فيينةةةةةا قةةةةد ال

الرتاضةةةة  بةةةةني لةةةةاحب الةةةةتحىلظ ولةةةةاحب االعةةةةرتاض، حةةةةى وإن 
 ميس التحىلظ مبوضوع املعاهدة والغرض منها. ل
وي ةةةةون احلةةةةال كةةةةذلك علةةةةى وجةةةةه ا تةةةةوص حينمةةةةا ي ةةةةون   (7)

تعديل ح م من أح ام املعاهدة   ا تبعاد أو   اهلدف من التحىلظ هو 
اف، ح مةا  ضةروراي  للحىلةاظ علةى التةوازن بةني  يُعترب، وفقا  لنيةة األطةر 

احلقوق والواجبات النارئة عن موافقةة تلةك األطةراف علةى بةدء نىلةاذ  
يقتتةةةةةر الةةةةةتحىلظ علةةةةةى   املعاهةةةةةدة. وي ةةةةةون األمةةةةةر كةةةةةذلك عنةةةةةدما ال 

لةةةذ  يتناولةةةه بشةةة ل  االنتقةةةاص مةةةن موافقةةةة األطةةةراف علةةةى احل ةةةم ا 
ىلاوضةةات بشةةأن  مبارةةر، بةةل خيةةل أيضةةا  للتةةوازن الةةذ  حتقةةق أثنةةاء امل 

منظمةةةةة   جمموعةةةةة مةةةةن األح ةةةةام املرتاباةةةةة. فيجةةةةوز لدولةةةةة متعاقةةةةدة أو 
متعاقدة يف هةذه احلالةة أن تعتةرب عةن حةق أن االلتةزام أبحةد األح ةام  

أكثةةر مةةن األح ةةام األ ةةرى هةةو   املعنيةةة دون اال ةةتىلادة مةةن ح ةةم أو 
 تعتربه منا با “.  مر يش ل  التزاما  تعاقداي  ال أ 
ضات ذات األثر املتو ط إىل التتةد  ملثةل وهتدف االعرتا (8)

ت ةن  هذه احلاالت. وقد جتلت هذه املمار ة بتورة رئيسةية، إن ل
حتةةرية، يف  ةةةياق التحىلظةةةات واالعرتاضةةات علةةةى أح ةةةام البةةةاب 

بوضةوح األ ةباب  ، وهة  تبةني1969ا امس من اتىلاقيةة فيينةا لعةام 
__________ 

 ( أع ه.1انظر الىلقرة ) ( 2298)  
  (2299 ) Case concerning the delimitation , 1977June  30Decision of 

of the Continental Shelf between the United Kingdom … (see footnote 

24 above), p. 42, para. 61. 
  (2300 ) Tomuschat, “Admissibility and legal effects of reservations 

…” (footnote 1080 above), p. 466 ؛ وانظةةةر أيضةةةا  التقريةةةر الثةةةان عةةةن
زء األول(، الوثيقةة ، اجمللد الثةان )اجلة 1996 حوليةالتحىلظات على املعاهدات، 

A/CN.4/477 وAdd.1؛ وانظةةر كةةذلك  99و 97 الىلقةةرتني، 75 ، صMüller, 

“1969 Vienna Convention. Article 20: Acceptance of and objection to 

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 496–498, paras. 18–22. 

و ةةةيا يف و ةةعهم لت الةة  تةةةدفا ألةةحاب االعرتاضةةةات إىل بةةذل مةةةا
 نااق اآلاثر املتو اة من اعرتاضاهتم.

مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا ومرفقهةةا املتعلةةق للتوفيةةق  66وتةةوفر املةةادة  (9)
اإللزام  ضماانت إجرائية اعُتربت من جانب كثأ من الدول، عند 

حيتمةةةل حدوثةةةه مةةةن  هريةةةة ملنةةةا مةةةااعتمةةةاد اتىلاقيةةةة فيينةةةا، عنالةةةر جو 
. (2301)يف البةاب ا ةامس إ اءة ا تخدام لألح ام األ ةرى الةواردة

فةةةإن رد فعةةةل ال ثةةةأ مةةةن الةةةدول إزاء التحىلظةةةات املتعلقةةةة  ،ولةةةذلك
يهةةةدف إىل احملافظةةةة علةةةى  1969مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  66لملةةةادة 

( الةةةةة  حاولةةةةةةت بعةةةةةز الةةةةةةدول package dealالتةةةةةىلقة الشةةةةةةاملة )
 ةبيل إىل ا ةتعادهتا  نتقاص منها عةن طريةق التحىلظةات والة  الاال
رتاضات تتجةاوز اآلاثر  العاديةة“ للتحىلظةات الة  تتو اهةا لع إال

 .(2302)اتىلاقيتا فيينا
مي ن أن يالق  ويؤكد ذلك أنه من الضرور ، ال تعادة ما (10)

عليةةةةةةةه  التةةةةةةةوازن الرضةةةةةةةائ “ بةةةةةةةني لةةةةةةةاحب الةةةةةةةتحىلظ ولةةةةةةةاحب 
ن أثةةر االعةةرتاض علةةى الع قةةات التعاهديةةة االعةةرتاض، االعةةرتاف أب
د ليشةةمل أح ةةام املعاهةةدة الةة  هلةةا لةةلة  بةةني الاةةرفني مي ةةن أن ميتةة 

 كافية لألح ام املستهدفة للتحىلظ.
وقامةةت اللجنةةة، بنةةاء علةةى هةةذه امل حظةةات، بتضةةمني دليةةل   (11)

الةةة  تةةةنز علةةةى أن    7-3-4مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه     1املمار ةةةة الىلقةةةرة  
يتناوهلةةةةا    ةةةةن أن يىلضةةةة  إىل ا ةةةةتبعاد تابيةةةةق أح ةةةةام ل االعةةةةرتاض مي 

. وهذا املبدأ  2-4-3التحىلظ يف األحوال املذكورة يف املبدأ التوجيه   
يثةار أدىن رةك يف أن هةذا   التوجيه  األ أ مةذكور لةراحة ل ة  ال 

ل ةةةةتيىلاء رةةةةروط جةةةةواز االعرتاضةةةةات   مي ةةةةن أن حيةةةةدل إال  األثةةةةر ال 
روعة  قةدر   ذلةك املبةدأ التةوجيه . وقةد ت األثر املتو ةط املبينةة يف ذا 

علةةةى غةةةرار    7-3-4 مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه    1اإلم ةةةان لةةةياغة الىلقةةةرة  
 .  2-4-3لياغة املبدأ التوجيه   

دل االعرتاضةةات ذات األثةةةر  (12) ومةةا التسةةليم إبم انيةةة أن حتةةُ
دة بشةة ل املتو ةةط اآلاثر الةة  يتو اهةةا ألةةحاهبا يف األحةةوال احملةةد

، فةةإن اللجنةة تةةدرك املخةاطر الةة  2-4-3جيه  دقيةق يف املبةةدأ التةو 
مي ةةةةةن أن تناةةةةةو  عليهةةةةةا هةةةةةذه االعرتاضةةةةةات للنسةةةةةبة إىل التةةةةةوازن 

 التعاهد  العام وترى أهنا ينبغ  أن تظل ذات طبيعة ا تثنائية.
هلةةةةةةذا    7-3-4مةةةةةةن املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه     2وتسةةةةةةتجيب الىلقةةةةةةرة   (13)

حةد علةى    هتةدف إىل احلىلةاظ إىل أقتةى  الشاغل بتورة جزئية، وه 
مبةةةدأ الرتاضةةة . فهةةةذه الىلقةةةرة تنالةةةق مةةةن مبةةةدأ أن االعرتاضةةةات ذات  

__________ 
 . 2-4-3( من التعليق على املبدأ التوجيه   10( و) 9انظر الىلقرتني )  ( 2301)  
  (2302 ) : Legal 21Vienna Convention. Article  1969See Müller, “

effects of reservations and of objections to reservations”, in Corten and 

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties … 

(footnote 30 above), p. 561, para. 57. 
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  ( 2303) األثةةةةر املتو ةةةةط تشةةةة ل مةةةةن نةةةةواح معينةةةةة  حتىلظةةةةات مضةةةةادة“ 
وتتةةيح لتةةاحب الةةتحىلظ إم انيةةة منةةا حةةدول هةةذا األثةةر عةةن طريةةق  

 معارضة بدء نىلاذ املعاهدة بينه وبني لاحب االعرتاض. 
تاةةوير التةةدرجي ، حتديةةد بةةدا مةةن املعقةةول، مةةن زاويةةة ال وقةةد (14)

مهلة قدرها اثنا عشر رهرا  هلذا الغرض، قيا ا  على املهلة املمنوحة 
للةةةةدول املتعاقةةةةدة واملنظمةةةةات املتعاقةةةةدة لإلعةةةةراب عةةةةن نيتهةةةةا عةةةةدم 

 .(2304)االلتزام لملعاهدة يف ع قتها ما لاحب التحىلظ
تبني    7-3-4من املبدأ التوجيه     2واجلملة الثانية من الىلقرة   (15)

النتيجة املرتتبة على عدم وجود معارضة من هةذا القبيةل  ة ل املهلةة  
احملددة، وذلك بتابيق نىلس القاعدة السارية على االعرتاضةات ذات  

مةن اتىلةاقي  فيينةةا    21مةن املةةادة    3األثةر  األدىن“ الة  تةةرد يف الىلقةرة  
لةةةيغة  للقةةةدر املتةةةو ى يف   . أمةةةا 3-4املبةةةدأ التةةةوجيه     وكةةةذلك يف 
االعرتاض“، فه  طريقة موجزة للقول أبنه عند ا تيىلاء   يف التحىلظ و 

مجيةا هةةذه الشةةروط تنابةق املعاهةةدة بةةني لةاحب الةةتحىلظ ولةةاحب  
املعدلةةةةة بىلعةةةةل الةةةةتحىلظ   االعةةةةرتاض ل ةةةةتثناء األح ةةةةام املسةةةةتبعدة أو 

 ل االعرتاض. واألح ام، اإلضافية، املستبعدة بىلع 
حةةةةق  ةةةةاحب الةةةةتحفع الصةةةةحيع يف  ةةةةدم االمت ةةةةال  4-3-8

 اعاهدة ةون االستفاةة مر حتفظهلل
 ةةةاحب الةةةتحفع الصةةةحيع غةةةري ملةةةزم ابالمت ةةةال ألحكةةةام  

 املعاهدة ةون االستفاةة مر حتفظه.
 التعليق 

إن حالةةةةة االعرتاضةةةةات ذات األثةةةةر  فةةةةوق األقتةةةةى“ الةةةة   (1)
االعةةةةةرتاض أن املعاهةةةةةدة يبةةةةةدأ نىلاذهةةةةةا يف يؤكةةةةةد مبوجبهةةةةةا لةةةةةاحب 

أن مي ةةةن هلةةذا األ ةةةأ  الع قةةات بينةةه وبةةةني لةةاحب الةةتحىلظ دون
، وه  حالة أكثر إاثرة للجدل من حالة (2305)اال تىلادة من حتىلظه

االعرتاضةةةةةات ذات األثةةةةةر املتو ةةةةةط، جيةةةةةد هلةةةةةا مبةةةةةدأ الرتاضةةةةة  هةةةةة  
 .(2306)األ رى ح   مناقيا  

 أن املمار ةة املتعلقةة لالعرتاضةات  بيد أنه تنبغ  اإلرةارة إىل  (2)
ر االعةةةةةةرتاض علةةةةةةى  تنشةةةةةةأ يف إطةةةةةةا  ذات األثةةةةةةر  فةةةةةةوق األقتةةةةةةى“ ل 

حتىلظةةةات تُعتةةةرب حتىلظةةةات لةةةحيحة، وإمنةةةا كةةةرد فعةةةل علةةةى حتىلظةةةات  
تُعتةرب متنافيةة مةا موضةةوع املعاهةدة والغةرض منهةةا. ومثةة مثةال حةةديث  
العهةةةةد علةةةةى ذلةةةةك هةةةةو االعةةةةرتاض السةةةةويد  علةةةةى الةةةةتحىلظ الةةةةذ   

السةةةةلىلادور بشةةةةأن اتىلاقيةةةةة حقةةةةوق األرةةةةخاص ذو  اإلعاقةةةةة    لةةةةاغته 
 يل    ما   والذ  جاء فيه   2006 لعام 

__________ 
 .2-4-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  7انظر الىلقرة ) ( 2303)  
مةةةةةن اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا وكةةةةةذلك املبةةةةةدأ  20مةةةةةن املةةةةةادة  5انظةةةةةر الىلقةةةةةرة  ( 2304)  

 )مهلة لوغ االعرتاضات(. 12-6-2التوجيه  
 .2-4-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  17)انظر الىلقرة  ( 2305)  
 .7-3-4( من التعليق على املبدأ التوجيه  5انظر الىلقرة ) ( 2306)  

نظرت ح ومة السةويد يف الةتحىلظ الةذ  ألةدرته ح ومةة مجهوريةة السةلىلادور   
 عند التتديق على اتىلاقية حقوق األرخاص ذو  اإلعاقة. 

ة فيينةةةا وطبقةةةا  ألح ةةةام القةةةانون العةةةريف الةةةدويل، حسةةةبما دوّ نةةةت يف اتىلاقيةةة  
والغرض جيوز إبداء حتىلظات تتنا  ما موضوع املعاهدة  لقانون املعاهدات، ال

منهةةةا. ومةةةن متةةةلحة مجيةةةا الةةةدول أن حتةةةرتم مجيةةةا األطةةةراف موضةةةوع وغةةةرض 
املعاهةدات الة  ا تةارت هةةذه الةدول أن تتةبح أطرافةةا  فيهةا، وأن ت ةون الةةدول 

ورية للوفةةةةةةاء علةةةةةةى ا ةةةةةةتعداد ل ضةةةةةةا ع أب  تغيةةةةةةأات تشةةةةةةريعية ت ةةةةةةون ضةةةةةةر 
 للتزاماهتا مبقتضى هذه املعاهدات.

سلىلادور، يف حتىلظهةا، تعاة  د ةتورها األ ةبقية  وح ومة السويد ت حظ أن ال  
حيةةةدد بوضةةةوح مةةةدى   ال   -علةةةى االتىلاقيةةةة. وتةةةرى ح ومةةةة السةةةويد أن حتىلظةةةا  كهةةةذا  

يثةةةأ رةةة وكا  جديةةةة بشةةةأن التةةةزام السةةةلىلادور مبوضةةةوع االتىلاقيةةةة    -االنتقةةةاص املعةةةين  
 والغرض منها. 

ألةدرته  وبناء على ذلك، تعرتض ح ومة السويد على الةتحىلظ املةذكور الةذ    
ح ومةةة مجهوريةةة السةةلىلادور بشةةأن اتىلاقيةةة حقةةوق األرةةخاص ذو  اإلعاقةةة وتعتةةربه  

مينةةا هةةذا االعةةرتاض بةةدء نىلةةاذ االتىلاقيةةة بةةني السةةلىلادور والسةةويد.   لطةة   والغيةةا . وال 
بةةةةني السةةةةلىلادور والسةةةةويد دون أن تسةةةةتىليد السةةةةلىلادور    ويبةةةةدأ نىلةةةةاذ االتىلاقيةةةةة برمتهةةةةا 

 . ( 2307) حتىلظها  من 

لنظر عن نتائج اعرتاض كهةذا يهةدف إىل حتقيةق أثةر  وبترف ا  (3)
، فمةن  ( 2308) ي ون التحىلظ حتىلظا  لةحيحا    فوق األقتى“ عندما ال 

تةةنز   الواضةةح أن ترتةةوب هةةذا األثةةر علةةى االعةةرتاض لةةيس فقةةط أمةةرا  ال 
وهذا هو احلال أيضا  للنسبة ل عرتاضات    -اتىلاقي  فيينا  عليه أح ام  

فض   عن ذلك يتنا  ما مبدأ الرتاض .  بل إنه    -ذات األثر املتو ط  
فةةةإن األثةةةر  فةةةوق األقتةةةى“ مسةةةتبعد يف حةةةد ذاتةةةه يف حالةةةة    ، ولةةةذلك 

جيوز لتةاحب االعةرتاض أن يىلةرض   االعرتاض على حتىلظ لحيح  ال 
هةةةةو مسةةةةتعد للقبةةةةول بةةةةه.   أبكثةةةةر ممةةةةا علةةةةى لةةةةاحب الةةةةتحىلظ االلتةةةةزام  

لةةةى الدولةةةة  املنظمةةةة الدوليةةةة املعرتضةةةة أن تىلةةةرض ع  مي ةةةن للدولةةةة أو  وال 
املنظمة الدولية املتحىلظة ال  مار ت بشة ل  ةليم حقهةا يف لةوغ   أو 

تعةرب عةن موافقتهةا علةى التقيةد هبةا.   حتىلظ من التحىلظات التزامةات ل 
 . 8-3-4يعرب عنه املبدأ التوجيه    وهذا هو ما 

ولاحب التحىلظ الذ  ا تو  رروط اجلواز والذ  لين  (4)
ات املنتةةةةةةةوص عليهةةةةةةةا هلةةةةةةةذا وفقةةةةةةةا  ملقتضةةةةةةةيات الشةةةةةةة ل واإلجةةةةةةةراء

مي ةةةةةةن إلزامةةةةةةه لحةةةةةةرتام مجيةةةةةةا أح ةةةةةةام املعاهةةةةةةدة دون  ال الغةةةةةةرض،
 اال تىلادة من حتىلظه.

يعةةةةةةين، مةةةةةةا ذلةةةةةك، أن االعةةةةةةرتاض ذا األثةةةةةةر  فةةةةةةوق   وهةةةةةذا ال  (5)
لى مضمون الع قةات التعاهديةة القائمةة  حُيدل أ  أثر ع  األقتى“ ال 

ت األثةةةر  بةةني لةةةاحبه ولةةاحب الةةةتحىلظ. فعلةةى غةةةرار االعرتاضةةات ذا 
املتو ةةةةةط الةةةةة  تتجةةةةةاوز اآلاثر املسةةةةةموح هبةةةةةا، فةةةةةإن هةةةةةذه اإلعةةةةةة انت  

__________ 
  (2307 ) 15above), chap. IV. 37(footnote Multilateral Treaties … . 
 .3-5-4و 2-5-4انظر املبدأين التوجيهيني  ( 2308)  
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االنىلراديةةةةة هةةةة  اعرتاضةةةةات يعةةةةرب لةةةةاحبها عةةةةن عةةةةدم موافقتةةةةه علةةةةى  
  6-3-4ه   التحىلظ. وتابيق القواعد املنتةوص عليهةا يف املبةدأ التةوجي 

يقتتةةةر علةةةى االعرتاضةةةات   )أثةةر االعةةةرتاض يف الع قةةةات التعاهديةةةة( ال 
أها. فهو ينابق على مجيا االعرتاضات علةى الةتحىلظ  البسياة دون غ 
 يف ذلك االعرتاضات ذات األثر  فوق األقتى“.  التحيح، مبا 

 اثر التحفع يف احلقوق وااللتزامات املنفصلة  ر املعاهدة  4-4
انعةةدام األثةةر يف احلقةةوق وااللتزامةةات القائاةةة ذوجةةب  4-4-1

 معاهدات اخرى
يعةةةةد ل   ةةةةرتاأ  ليةةةةه الاال قبةةةةول الةةةةتحفع او الةةةةتحفع او 
القبةةةةول  ي ةةةةتبعد حقةةةةوق والتزامةةةةات ا ةةةةحاب الةةةةتحفع او وال
 اال رتاأ ذوجب معاهدات اخرى هم اطراف فيها. او

 التعليق 
مةةةن    2)د( مةةةن املةةةادة  1إن تعريةةةف الةةةتحىلظ الةةةوارد يف الىلقةةةرة   (1)

يةنز بوضةوح علةى    1-1اتىلاقي  فيينا واملستنسخ يف املبدأ التةوجيه   
تعةةديل األثةةر القةةانون ألح ةةام   إىل  ا ةةتبعاد أو   أن الةةتحىلظ يهةةدف 

يتعلةةق بةةبعز اجلوانةةب   للمعاهةةدة ك ةةل فيمةةا  املعاهةةدة، أو   مةةن معينةةة  
ظ  كةذلك، يقتتةر الةتحىل   21 مةن املةادة   1. ومبوجب الىلقةرة  “ * احملددة 

الةة  يتعلةةق هبةةا    * املعاهةةدة املنشةةأ علةةى تعةةديل )أو ا ةةتبعاد(  أح ةةام  
واملبةةةدأ التةةةوجيه     21املةةةادة    مةةةن   3. ورغةةةم أن الىلقةةةرة  ( 2309) الةةةتحىلظ“ 

يتسمان يف لياغتهما للدقة نىلسها بشأن هذه املسةألة،   ال  4-2-4
مي ةةن   فإهنمةةا يشةةأان إىل  األح ةةام الةة  يتناوهلةةا الةةتحىلظ“ والةة  ال 

معينةةة    ا   ة هةة ة  أح ام  جةةاء يف تعريةةف الةةتحىلظ، إال  فقةةا  ملةةا أن ت ةون، و 
 . “ * املعاهدة   من 
د ع نةةةةةز اتىلةةةةةاقي  ف (2) يينةةةةةا إذن أ  جمةةةةةال للشةةةةةك  إن وال يةةةةة 

للمعاهدة اآلاثر القانونية  يستبعد إال مي ن أن يعدل أو التحىلظ ال
ألح ةةةةام معينةةةةة منهةةةةا. ويظةةةةل الةةةةتحىلظ إعةةةة ان  انىلةةةةراداي  يةةةةرتبط  أو

يشة ل فعة    لملعاهدة ال  يهةدف إىل تعةديل آاثرهةا القانونيةة، وال
ت لاحبه، فض   عن انىلراداي  قائما  بذاته من رأنه أن يعدل التزاما

مي ةةةةةةن كةةةةةةذلك لألثةةةةةةر اإلمجةةةةةةايل للةةةةةةتحىلظ  يعةةةةةةدل حقوقةةةةةةه. والأن 
 ترد يف املعاهدة. تابيق قواعد الواالعرتاض أن يستبعد 

ولعةةل مةةةن األمثلةةةة املىليةةةدة يف هةةذا الشةةةأن احلجةةةج املقدمةةةة مةةةن   (3)
اجلمهوريةةةة الىلرنسةةةية بشةةةأن حتىلظهةةةا علةةةى إع هنةةةا املتعلةةةق بقبةةةول واليةةةة  

مةةةن    36مةةةن املةةةادة    2دوليةةةة والتةةةادر مبوجةةةب الىلقةةةرة  حم مةةةة العةةةدل ال 
،  تجةةةارب النوويةةةة ال النظةةام األ ا ةةة  للمح مةةة لةةةدى النظةةةر يف قضةةي   

__________ 
مةن    1والىلقةرة    2ن املةادة  )د( مة 1فيمةا يتعلةق أبوجةه التبةاين بةني الىلقةرة   ( 2309)  

 .Müller, “1969 Vienna Conventionمةةن اتىلةةاقي  فيينةةا، انظةةر     21املةةادة  

Article 21: Legal effects of reservations and of objections to 

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties … (footnote 30 above), p. 546, paras. 25–26 . 

تتعلةةةةةةق للةةةةةةتحىلظ علةةةةةةى معاهةةةةةةدة مةةةةةةن   وإن كانةةةةةةت هةةةةةةذه احلجةةةةةةج ال 
. فمةةةةن أجةةةةل إثبةةةةات عةةةةدم ا تتةةةةاص  ( 2310) املعاهةةةةدات مبعنةةةةاه الةةةةدقيق 

ذا الةةةتحىلظ  احمل مةةةة للنظةةةر يف هةةةاتني القضةةةيتني، أكةةةدت فرنسةةةا أن هةةة 
 ةيما   يقيد أيضا ، وبتورة عامة، موافقتها على ا تتاص احمل مة، وال 

رفةةز عةةدة   . وقةةد 1928 املوافقةةة املعاةةاة يف التةةك العةةام للتح ةةيم لعةةام 
 املشرتك   قضاة يف احمل مة الارح الىلرنس  يف رأيهم املخالف 

إبعةةةةراب الدولةةةةة عةةةةن  يتعلةةةةق الةةةةتحىلظ إال وه ةةةةذا، مةةةةن حيةةةةث املبةةةةدأ، ال 
لك معني، ولاللتزامات ال  تعهةدت  تها على االلتزام مبعاهدة معينة أوموافق

 ةة ل إعراهبةةا ذاك عةةن موافقتهةةا. وللتةةايل، فةةإن الىل ةةرة املتمثلةةة يف أن  هبةةا مةةن
حتىلظا  مرفقةا  لتىلةاق دويل مي ةن، عةن طريةق عمليةة غةأ حمةددة، أن يضةاف إىل 

مىلهةوم الةتحىلظ ذاتةه يف أن يُنقل إليه، ه  ف رة غريبة عةن  لك دويل آ ر أو
نظم اإلرةةةةةعار القةةةةةانون الةةةةةدويل؛ وهةةةةة  حتةةةةةط أيضةةةةةا  مةةةةةن قيمةةةةةة القواعةةةةةد الةةةةة  تةةةةة 

 .(2311)ورفضها للتحىلظات وقبوهلا

ي ىلةةةة  ل ةةةة   وقةةةةد أُبةةةةد  هةةةةذا الةةةةرأ  بعبةةةةارات عامةةةةة مبةةةةا (4)
يقتتةر اناباقةةه علةةى احلالةةة احملةددة للتحىلظةةات علةةى اإلعةة انت  ال

للمح مة، وإمنا يشمل بتورة عامة  اال تيارية لقبول الوالية اجلربية  
وأيةةدت احمل مةةة كةةل حتىلةةظ علةةى معاهةةدة مةةن املعاهةةدات الدوليةةة. 

األعمةةال املسةةلحة علةةى احلةةدود نىلسةها هةةذا الةةنهج الحقةةا  يف قضةية 
الة  أرادت فيهةا هنةدوراس وعرب احلدود )ني اراغوا ضةد هنةدوراس( 

ة اجلربيةة أن ي ون لتحىلظها على اإلع ن اال تيار  املتعلق للوالية 
للمح مة الغلبة علةى التزاماهتةا مبوجةب املةادة احلاديةة والث ثةني مةن 
املعاهدة األمري يةة املتعلقةة للتسةوية السةلمية )ميثةاق بوغةوت(. غةأ 

أب  حةةةةةةال مةةةةةةن مي ةةةةةن  أن احمل مةةةةةة اعتةةةةةةربت أن هةةةةةذا الةةةةةةتحىلظ ال
األحةةوال أن يضةةيق مةةن ناةةاق االلتةةزام الةةذ  قاعتةةه هنةةدوراس علةةى 

ي ن مم نا  قبول  ب املادة احلادية والث ثني. ومن  ، لنىلسها مبوج
يتعلةق أبثةر التحىلظةات علةى إع هنةا التةادر  حجج هندوراس فيمةا

بشةةةةأن االلتةةةةزام الةةةةذ  تعهةةةةدت بةةةةه يف إطةةةةار املةةةةادة  1986يف عةةةةام 
 .(2312)ثني من امليثاقاحلادية والث 

 الىلعةةل الةة  يثأهةةا، مةةن وهةةذا األثةةر النسةة  للةةتحىلظ ولةةردود (5)
اآلاثر القانونيةةةةةة  يسةةةةةتبعدا إال مي ةةةةةن أن يعةةةةةّدال أو حيةةةةةث إهنمةةةةةا ال

للمعاهدة ال  ليغا ولدرا بشأهنا، هو أثر انتج عن مبدأ  العقةد 
، منظمةةة دوليةةة أن تتحلةةل جيةةوز لدولةةة أو رةةريعة املتعاقةةدين“. فةة 

__________ 
  (2310 ) , Interim Protection, Nuclear Tests (Australia v. France)

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, pp. 101–102, para. 18; 

Nuclear Tests (New Zealand v. France), Interim Protection, Order of 

22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, pp. 137–138, para. 16. 
  (2311 )  20Judgment of , Nuclear Tests (Australia v. France)

December 1974 (see footnote 24 above), p. 350, para. 83 (joint dissenting 

opinion of Justices Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga and Sir 

Humphrey Waldock) . 
  (2312 ) der and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Bor

Honduras) (see footnote 670 above), p. 88, para. 41. 
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االعةةةةرتاض عليةةةةه، مةةةةن  قبةةةةول حتىلةةةةظ أو عةةةةن طريةةةةق إبةةةةداء حتىلةةةةظ أو
 عاتقها يف إطار آ ر.االلتزامات الواقعة على 

علةةةةةى عةةةةةدم وجةةةةةود أثةةةةةر  1-4-4ويؤكةةةةةد املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   (6)
االعةةةةةرتاض عليةةةةةه يف االلتزامةةةةةات التعاهديةةةةةة  لقبولةةةةةه أو للةةةةةتحىلظ أو

ملعاهةدة الة  املنبثقة من معاهةدة أ ةرى. فةاآلاثر القانونيةة ألح ةام ا
 ا تبعادها. يتناوهلا التحىلظ ه  وحدها ال  مي ن تعديلها أو

تسةتبعد   يغة اجلازمة ال  ا تأت هلذا املبدأ التوجيه  ال والت  (7)
أن ي ةةةون للةةةتحىلظ علةةةى معاهةةةدة معينةةةة، ولةةةردود الىلعةةةل عليةةةه، دور  
معةةةني بتةةةورة غةةةأ مبارةةةرة يف تىلسةةةأ معاهةةةدات أ ةةةرى علةةةى  ةةةبيل  

أ ةةةةةاس مناةةةةةق اال ةةةةةتدالل للضةةةةةد. بيةةةةةد أن هةةةةةذه  علةةةةةى   القيةةةةةاس أو 
الةةذ  ي تىلةة     1-4-4االعتبةةارات ختةةرو عةةن ناةةاق املبةةدأ التةةوجيه   

احلقةةةوق    تسةةةتبعد  أو   تعةةةدل مي ةةةن أن   للتةةةذكأ أبن هةةةذه التةةة وك ال 
وااللتزامات الناجتة عن معاهةدة أ ةرى  حةى إذا كةان مي ةن للةتحىلظ  

ال التىلسةةةةأ، فإنةةةةه  االعةةةةرتاض عليةةةةه أن يةةةةؤد  دورا  يف جمةةةة  قبولةةةةه أو  أو 
 ا تبعادية من هذا القبيل.  مي ن أن حُيدل آاثرا  تعديلية أو  ال 
انعةةدام األثةةر يف احلقةةوق وااللتزامةةات القائاةةة ذوجةةب  4-4-2

 العريف القانون الدويل
التحفع  لى حكم مر احكام املعاهدة يع    ر قا دة مةر  

 اتةةةه يف احلقةةةوق يةةةؤثر يف حةةد  قوا ةةد القةةةانون الةةدويل العةةةريف ال
ي ةةتار انطباقهةةا  وااللتزامةةات القائاةةة ذوجةةب هةةذه القا ةةدة، إ 

املنظاةةةةةةة املتحفظةةةةةةة والةةةةةةدول   الدولةةةةةةة اويصةةةةةةفتها هةةةةةةذه يةةةةةة 
 املنظاات الدولية األخرى امللزمة يتلك القا دة. او

 التعليق 
يةةةةةؤثر الةةةةةتحىلظ يف الع قةةةةةات التعاهديةةةةةة القائمةةةةةة  مثلمةةةةةا ال (1)

مي ةةن أن ت ةةون لةةه آاثر يف أ   نةةه الللىلعةةل لتةةاحب الةةتحىلظ، فإ
ة. التزامات أ ةرى خيضةا هلةا لةاحب الةتحىلظ  ةارو إطةار املعاهةد

يتعلةةق بةةةتحىلظ علةةى ح ةةم يعةةةرب  ويتضةةح هةةذا بشةة ل  ةةةاص فيمةةا
 قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف.  (2313)عن
، املعتمةةةةةةد يف إطةةةةةةار 3-5-1-3ويتنةةةةةاول املبةةةةةةدأ التةةةةةوجيه   (2)

املمار ةةة املتعلةةق جبةةواز التحىلظةةات، املسةةألة  الثالةةث مةةن دليةةل اجلةةزء
 للتيغة التالية  

  عرفية قاعدة عن يعرب ح م على التحىلظات 3-1-5-3 
 الةدويل القةانون  قواعةد مةن قاعةدة عةن املعاهةدة أح ةام من ح م تعبأ إن  
 .احل م ذلك على حتىلظ لوغ أمام عائقا   ذاته حد يف يش ل ال العريف

الاابا العريف للقاعدة ال  يعرب عنهةا ح ةم ويعين ذلك أن  (3)
وغ يشةةةة ل يف حةةةةد ذاتةةةةه عائقةةةةا  أمةةةةام لةةةة  مةةةةن أح ةةةةام املعاهةةةةدة ال

مي ةن أب  حةال مةن األحةوال  ، ل ن هةذا الةتحىلظ ال(2314)التحىلظ
__________ 

( مةةن 1، انظةةر الىلقةةرة )فيمةةا يتعلةةق ل ةةتخدام عبةةارة  التعبةةأ عةةن“ ( 2313)  
 .3-5-1-3التعليق على املبدأ التوجيه  

 والتعليق عليه. 3-5-1-3انظر املبدأ التوجيه   ( 2314)  

أن يثأ الشك يف الاابا اإللزام  للقاعةدة املعنيةة يف الع قةات بةني 
املنظمةةةات  ل أواملنظمةةةة الدوليةةةة لةةةاحبة الةةةتحىلظ والةةةدو  الدولةةةة أو

 غأ األطراف يف املعاهدة. الدولية األ رى األطراف أو
 ةةةةةم يبةةةةةدى بشةةةةةأنه حتىلةةةةةظ مةةةةةن غةةةةةأ أن الاةةةةةابا العةةةةةريف حل (4)

يتعلةةةةق لآلاثر الةةة  حيةةةةدثها هةةةةذا  التحىلظةةةات لةةةةه نتةةةةائج هامةةةة فيمةةةةا
 التعاهديةةةالةةتحىلظ  إن الةةتحىلظ حينمةةا يُنشةةأ مينةةا تابيةةق القاعةةدة 

 قةةةات الدولةةةة املتحىلظةةةة مةةةا األطةةةراف الةةة  يتناوهلةةةا الةةةتحىلظ يف ع
يلغةةةة  التةةةةزام هةةةةذه الدولةةةةة لحةةةةرتام  األ ةةةةرى يف املعاهةةةةدة، ل نةةةةه ال

 .(2315)القاعدة العرفية )ال  يىلرتض أهنا ذات مضمون ماابق(
دل أثةةةةره  الابيعةةةة “ املنتةةةةوص   (5) فةةةة  رةةةةك أن الةةةةتحىلظ حيةةةةُ

بةةةني لةةةاحب الةةةتحىلظ وبةةةني الةةةدول    21 مةةةن املةةةادة   1عليةةةه يف الىلقةةةرة  
املنظمةةةات املتعاقةةةدة الةةة  أنشةةةئ الةةةتحىلظ إزاءهةةةا، وذلةةةك   املتعاقةةةدة أو 

واعةةد حمةةددا  قةةد خيةةالف القاعةةدة  أبن خيلةةق بةةني هةةذه األطةةراف نظةةام  ق 
علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، بىلةةةرض    -  ( 2316) يف إطةةةار املعاهةةةدة   العرفيةةةة املعنيةةةة 

املنازعةات. غةأ أن  تسةوية   التزامات أ ف وطأة  يف جمةال اإلرةعار أو 
خيل مالقةا  للاةابا اإللزامة  للقاعةدة العرفيةة   التحىلظ يف حد ذاته ال 
القاعةةدة العرفيةةة إذا  يعىلةة  لةةاحبه مةةن احةةرتام   بتةةىلتها هةةذه. فهةةو ال 

. وقةةةةد  ( 2317) كانةةةةت  ةةةةارية إزاءه، بتةةةةورة مسةةةةتقلة عةةةةن املعاهةةةةدة  مةةةةا 
 أكدت حم مة العدل الدولية بوضوح يف هذا الشأن أن 

 ن أن يعىلة  الاةرف املةتحىلظ مةن االلتزامةات الة  يىلرضةها القةانون  مي  التحىلظ ال 
 . ( 2318) البحر  العام  ارو إطار هاتىلاقية اجلرف القار   وبتىلة مستقلة عنها 

__________ 
 Oppenheim’s International Lawيف أتييةةد هةةذا الةةرأ ، انظةةر    ( 2315)  

(footnote 210 above), pp. 1243–1244; Teboul, “Remarques sur les 

réserves …” (footnote 1571 above), p. 711; and P. Weil, “Vers une 

normativité relative en droit international?”, RGDIP, vol. 86 (1982), 

pp. 43–44  أعةةة ه،    1687. انظةةةر أيضةةةا  أعمةةةال املةةةؤلىلني املشةةةار إلةةةيهم يف احلارةةةية
 Schabas, “Reservations to human rights treaties …” (footnote 966أو   

above), p. 56  ويتبةةه رويةةرت املوقةةف املعةةاكس   يتوقةةف  ةةراين القاعةةدة العرفيةةة .
متتنةةا عةةن إبةةداء اعةةرتاض، مبةةا أن    بةةني الدولةةة الةة  تتةةوغ الةةتحىلظ واألطةةراف الةة  

 ,Reuter    آليةةةة تعاهديةةةة الحقةةةة إلر ةةةاء القاعةةةدة العرفيةةةة قةةةد علَّقةةةت  ةةةرايهنا“ 

“Solidarité et divisibilité …” (footnote 405 above), p. 631, reproduced in 

Reuter, Le développement … (footnote 405 above), p. 370  ؛ وانظةر املؤلةَّف
 Teboul, “Remarques sur les   ط ع على موقف مشابه اختةذه توبةول  التايل ل 

réserves …” (footnote 1571 above), pp. 690–708 . 
  (2316 ) 32, para. 708, p. Ibid.. 
فيمةا يتعلةق لتىلاقيةة  اعتةرب فيةل أن  اإلرادة الة  تعةرب عنهةا دولةة مةا ( 2317)  

ىلظةات علةى بعةز بنودهةا معيّنة تتبح قليلة األوية  ه...  فسواء ألةدرت حت
ه...   ةةةةةةت ون علةةةةةةى أ  األحةةةةةةوال ملزمةةةةةةة أبح ةةةةةةام هةةةةةةذه  تىلعةةةةةةل ذلةةةةةةك ل أو

القواعةةةد  االتىلاقيةةةة الةةة  اعةةةرُتف أبن هلةةةا طةةةابا قواعةةةد القةةةانون الةةةدويل العةةةريف أو
 Weil, “Vers une normativité relative en droitالعامةة للقةانون الةدويل“  

international?” (footnote 2315 above), pp. 43–44. 
  (2318 ) above),  1521(see footnote ntinental Shelf North Sea Co

p. 40, para. 65. 
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 و بب ذلك بسيط 
إذا كانت املبادئ املذكورة أعة ه هاملتعلقةة للقواعةد العامةة للقةانون الةدويل  

مدرجةةة يف اتىلاقيةةات  هةةذه، مدونةةة أووللقةةانون العةةريف ، املعةةرتف هبةةا بتةةىلتها 
انتهاء  ةرايهنا كمبةادئ  يعين انتهاء وجودها أو متعددة األطراف، فإن ذلك ال

 .(2319)اء البلدان األطراف يف هذه االتىلاقياتللقانون العريف، حى إز 

وقةد  ةةز القاضةة  املختةةَّز  ورنسةةن، يف رأيةةه املخةةالف  (6)
 قضةةي يف  1969 لعةةام الةةذ  ذيةةّ ل بةةه ح ةةم حم مةةة العةةدل الدوليةةة

القواعةةةد الواجبةةةة التابيةةةق يف حالةةةة  ،اجلةةةرف القةةةار  لبحةةةر الشةةةمال
  التحىلظ على ح م معل ن لقانون عريف على النحو التايل

تةةرتبط   إن إم انيةةة إلةةدار حتىلظةةات علةةى ح ةةم مةةن األح ةةام التعاهديةةة ال  
عةةةن قاعةةةدة  إذا كةةةان هةةةذا احل ةةةم مي ةةةن اعتبةةةاره ح مةةةا  يعةةةرب   للضةةةرورة مبسةةةألة مةةةا 

قانونيةةة حتظةةى لالعةةرتاف العةةام. وإلثبةةات هةةذا الةةرأ ، ي ىلةة  اإلرةةارة إىل إلةةدار  
حةةار، علةةى الةةرغم مةةن  عةةدد مةةن التحىلظةةات بشةةأن بعةةز أح ةةام اتىلاقيةةة أعةةايل الب 

أن هةةةةذه االتىلاقيةةةةة هةةةة ، طبقةةةةا  لةةةةديباجتها،  معل نةةةةة عمومةةةةا  ملبةةةةادئ را ةةةةخة مةةةةن  
التحىلظةات لعةرتاض مةن جانةب  قوبةل بعةز هةذه   مبادئ القانون الدويل“. وقةد 

دول متعاقةةدة أ ةةرى، يف حةةني حظيةةت حتىلظةةات أ ةةرى بقبةةول ضةةمين. والقبةةول،  
يرفةا عةن   األطةراف املتعاقةدة ال لرحيا ، لةتحىلظ ألةدره طةرف مةن   ضمنيا  كان أو 

عةةن املةةادة املعنيةةة حتديةةدا ، طابعهةةا املعلةة ن. فةةأثره يقتتةةر علةةى   االتىلاقيةةة ك ةةل، أو 
الةةة بةةني األطةةراف املعنيةةة يف اإلطةةار العةةام للقةةانون العةةريف  إقامةةة ع قةةة تعاقديةةة   

ت ةةةون الع قةةةة التعاقديةةةة ا الةةةة الةةة  تتسةةةم بةةةذلك   الةةةذ  جتسةةةده االتىلاقيةةةة. وال 
ت ون القاعةدة العرفيةة دا لةة يف فئةة   ابا ع قة لطلة يف حد ذاهتا، ررياة أال الا 

ىلظةةات علةى بعةةز  يوجةد تعةةارض بةني إم انيةةة إلةدار حت  القواعةد اآلمةرة. ولةةذا ال 
لملواد املعنية بولةىلها   مواد اتىلاقية اجلرف القار  وبني االعرتاف هبذه االتىلاقية أو 

 . ( 2320) ظى للقبول العام تعبأا  عن قواعد للقانون الدويل حت 

ومةةن الناحيةةةة العمليةةةة، يتمثةةةل أثةةر الةةةتحىلظ )وردود الىلعةةةل الةةة    (7)
بيةةةةةةةةق القاعةةةةةةةةدة  االعةةةةةةةةرتاض( يف ا ةةةةةةةةتبعاد تا  أ  القبةةةةةةةةول أو   -يثأهةةةةةةةةا  
يعةةةةين أن لةةةةاحب   الةةةة  تعةةةةرب عةةةةن قاعةةةةدة عرفيةةةةة، وهةةةةو مةةةةا   التعاهديةةةةة 
دة  املنظمةةةات املتعاقةةة  ي ةةةون ملزمةةةا  جتةةةاه الةةةدول املتعاقةةةدة أو  الةةةتحىلظ ال 

ي ةةةةون   األ ةةةرى لحةةةرتام القاعةةةدة )التعاهديةةةة( يف إطةةةار املعاهةةةدة، فةةة  
يةةةة  إىل حم مةةةة دول  ملزمةةةا ، علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، لللجةةةوء إىل التح ةةةيم أو 
بتابيقهةةا، علةى الةةرغم   بشةأن أ  مسةألة تتعلةةق بتىلسةأ هةةذه القاعةدة أو 

مةةةن وجةةةود بنةةةد يف املعاهةةةدة يتعلةةةق للتسةةةوية. غةةةأ أنةةةه نظةةةرا  الحتىلةةةاظ  
يةؤد  إىل إعىلةاء   اعدة العرفية ب امل قوهتا القانونية، فإن التحىلظ ال الق 

عريةةف(.  لةاحبه مةةن االلتةةزام لحةةرتام القاعةدة العرفيةةة )املااب قةةة ب ةةم الت 
ينةةدرجان يف   نتةةائج عةةدم االمتثةةال هلةةا، ال  واالمتثةةال للقاعةةدة العرفيةةة، أو 

لقواعةةةةد  النظةةةةام القةةةةانون الةةةةذ  أنشةةةةأته املعاهةةةةدة، ل نهمةةةةا مشةةةةموالن ل 
 العامة للقانون الدويل ويتاوران ما تاور تلك القواعد. 

__________ 
  (2319 ) 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. 424, para. 73. 
  (2320 ) 248above), p.  1521(see footnote North Sea Continental Shelf . 

وهةةةةذا الةةةةرأ ، فضةةةة   عةةةةن ذلةةةةك، هةةةةو الةةةةرأ  الةةةةذ  تعتنقةةةةه  (8)
دد يف توجيةةةةه انتبةةةةاه لةةةاحب الةةةةتحىلظ املتعلةةةةق تةةةرت  الةةةدول، فهةةةة  ال

ب م تعاهد  جيسد قاعدة عرفية إىل أن هذه القاعدة تظل  ارية 
جةةاء يف  اعرتاضةةها، علةةى غةةرار مةةا يف ع قاهتمةةا املتبادلةةة للةةرغم مةةن

 11 مةن املةادة 1 اعرتاض هولندا على عدة حتىلظةات متعلقةة للىلقةرة
  الدبلوما ية للع قاتمن اتىلاقية فيينا 

تقبةةةةل ممل ةةةةة هولنةةةةدا اإلعةةةة انت املقدمةةةةة مةةةةن مجهوريةةةةة بلغةةةةاراي الشةةةةعبية   ال  
مهوريةةةة االرةةةرتاكية  ومجهوريةةةة أملانيةةةا الدميقراطيةةةة واجلمهوريةةةة الشةةةعبية املنغوليةةةة واجل 

اجلمهوريةةةةةةة  السةةةةةةوفياتية األوكرانيةةةةةةة واحتةةةةةةاد اجلمهةةةةةةورايت االرةةةةةةرتاكية السةةةةةةوفياتية و 
يتعلةق   ومجهوريةة الةيمن الدميقراطيةة الشةعبية فيمةا  االررتاكية السوفياتية البي رو ةية 

مةةن االتىلاقيةةة. وتةةرى ممل ةةة هولنةةدا أن هةةذا احل ةةم يظةةل    11 مةةن املةةادة   1 للىلقةةرة 
 .  ( 2321) قاهتا ما هذه الدول مبوجب القانون العريف الدويل  اراي  يف ع  

كانت الوالايت املتحدة األمري يةة حمقةة يف اعرتاضةها   ،ولذا (9)
، 1969على حتىلظ اجلمهورية العربية السورية على اتىلاقية فيينا لعام 

 رأت أن إذ
عدم وجةود ع قةات تعاهديةة بةني الةوالايت املتحةدة األمري يةة وبةني اجلمهوريةة 

ر إط قةةا  يةةؤث يتعلةةق أبح ةةام معينةةة مةةن البةةاب ا ةةامس لةةن العربيةةة السةةورية فيمةةا
علةةةى واجةةةب هةةةذه األ ةةةأة يف أداء أ  التةةةزام تتضةةةمنه هةةةذه األح ةةةام وي ةةةون 
مىلروضةةا  عليهةةا مبوجةةب القةةانون الةةدويل بتةةرف النظةةر عةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لقةةانون 

 .(2322)املعاهدات

عيةةةة مةةةر القوا ةةةد انعةةةدام األثةةةر يف سةةةراين قا ةةةدة قط 4-4-3
 العامة للقانون الدويل  قا دة آمرة(

يةؤثر الةةتحفع  لةةى حكةةم مةر احكةةام املعاهةةدة يعةة  ال  -1 
 ةةر قا ةةدة قطعيةةة مةةر القوا ةةد العامةةة للقةةانون الةةدويل  قا ةةدة 
آمةةرة( يف الطةةةايع امللةةةزم لتلةةةك القا ةةدة، حيةةة  ي ةةةتار سةةةرايشا 

ول املنظاةةةةةةة املتحفظةةةةةةة والةةةةةةد يصةةةةةةفتها هةةةةةةذه يةةةةةة  الدولةةةةةةة او
 املنظاات الدولية األخرى. او

يعةةةدل األثةةةر القةةةانون  ي ةةةتبعد اوال جيةةوز للةةةتحفع ان  -2 
للاعاهدة  لى حنةو يتنةا  مةع قا ةدة قطعيةة مةر القوا ةد العامةة 

 للقانون الدويل.
 التعليق 

أن  2-4-4و 1-4-4يرتتةةةةةةب علةةةةةةى املبةةةةةةدأين التةةةةةةوجيهيني  (1)
تسةتبعد تابيةةق  التعةةدل و  تثةةأه مةن ردود فعةل، ال التحىلظةات، ومةا
__________ 

  (2321 ) 3above), chap. III. 37(footnote Multilateral Treaties …  .
رةةك يف لةةحة م حظةةة هولنةةدا، غةةأ أن لةةيغتها تثةةأ  ومةةن حيةةث اجلةةوهر، ال

التعاهد  هو الةذ  يظةل  ةاراي  بةني الةدول املتحىلظةة  احل مجدال  كبأا   ليس 
 وهولندا، بل القاعدة العرفية ال  يعرب عنها هذا احل م. 

  (2322 ) 1above), chap. XXIII. 37(footnote Multilateral Treaties …   ؛
 ( أع ه. 8)  وانظر أيضا  اعرتاضات هولندا املذكورة يف الىلقرة 
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مللزمةةةةةةة لألطةةةةةةراف. ومةةةةةةن العرفيةةةةةةة األ ةةةةةةرى ا القواعةةةةةةد التعاهديةةةةةةة أو
البةةةديه  أن هةةةذا املبةةةدأ ينابةةةق مةةةن لب أوىل عنةةةدما تعةةةرب القاعةةةدة 
التعاهديةةةة عةةةن قاعةةةدة قاعيةةةة مةةةن القواعةةةد العامةةةة للقةةةانون الةةةدويل 

 )قاعدة آمرة(.
 3-5-1-3وكمةةةةا ذُكةةةةر يف التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (2)

ل )التحىلظات على ح م يعرب عن قاعدة عرفية(، يسةر  اال ةتدال
املتعلةةق للتحىلظةةات علةةى أح ةةام جتسةةد قواعةةد عرفيةةة، مةةا مراعةةاة 

يقتضةةيه ا ةةت ف احلةةال، علةةى التحىلظةةات الةة  تتنةةاول أح امةةا   مةةا
هو  3-4-4. واهلدف من املبدأ التوجيه  (2323)جتسد قواعد قاعية

مةةن حتىلظةةات بشةةأن أح ةةام  قةةد يتةةاغ اإلرةةارة بوضةةوح إىل أن مةةا
قواعةةةد العامةةةة للقةةةانون الةةةدويل تعاهديةةةة جتسةةةد قواعةةةد قاعيةةةة مةةةن ال

 يتعلق بتابيق هذه القواعد. ي ون له أ  أثر فيما لن
وللنظةةةةر إىل تشةةةةابه اإلرةةةة الية املنابقةةةةة علةةةةى التحىلظةةةةات  (3)

جهةةةةةةة،  علةةةةةةى ح ةةةةةةم يعةةةةةةرب عةةةةةةن قاعةةةةةةدة عرفيةةةةةةة  بسةةةةةةياة“، مةةةةةةن
عةدة قاعيةة مةن القواعةد العامةة والتحىلظات على ح م يعةرب عةن قا

قةد  3-4-4 رى، فةإن املبةدأ التةوجيه  للقانون الدويل، من جهة أ
. ومةةةةا 2-4-4لةةةةين علةةةةى حنةةةةو مشةةةةابه لتةةةةياغة املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

ت ةةةةون  ذلةةةةك، لتجنةةةةب إعاةةةةاء االنابةةةةاع أبن دوال  معينةةةةة مي ةةةةن أال
، ملزمة للقاعةدة القاعيةة املعنيةة مةن القواعةد العامةة للقةانون الةدويل

، (2324)واملنظمةةات الدوليةةةوهةة  الةة  يىلةةرتض أهنةةا تلةةزم مجيةةا الةةدول 
ذفت عبةةةةارة  امللزمةةةةة بتلةةةةك القاعةةةةدة“ الةةةة  تةةةةرد يف هنايةةةةة املبةةةةدأ  حةةةُ

تر اللجنة أن من املىليد  . ولإلضافة إىل ذلك، ل2-4-4التوجيه   
  (2325)3-4-4إدراو عبةةةةارة  بتةةةةىلتها هةةةةذه“ يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

، ول ةةةن (2326)قواعةةةد اآلمةةةرة تتاةةةور ل ةةةتمراررةةةك فيةةةه أن ال ال ممةةةا
يبةةدو مةةةن غةةأ احملتمةةةل أن يسةةهم حتىلةةةظ مةةن التحىلظةةةات يف زعزعةةةة 

 اإللزامية. ا تقرار قاعدة هبذه الدرجة من القوة
مةن  2وا ةتنادا  إىل تعريةف التحىلظةات نىلسةه، تشةأ الىلقةرة  (4)

مي ةةةن أن يةةةؤد  أب   إىل أن الةةةتحىلظ ال 3-4-4املبةةةدأ التةةةوجيه  
قانون ملعاهةدة مةن تعديل األثر ال األحوال إىل ا تبعاد أوحال من 

املعاهدات علةى حنةو اةالف للقواعةد اآلمةرة. وحرلةا  علةى اإلجيةاز، 
ب املةه،  1-1توجد ضرورة لت رار نز املبدأ التةوجيه   رئ  أنه ال

يعةةةةةدل األثةةةةةر القةةةةةانون  ول ةةةةةن جيةةةةةب فهةةةةةم عبةةةةةارة  أن يسةةةةةتبعد أو
تعةديل  األثةر  السواء ا تبعاد أوللمعاهدة“ على أهنا تشمل على 

__________ 
( من التعليق على املبةدأ التةوجيه  22( إىل )16انظر الىلقرات من ) ( 2323)  
3-1-5-3. 
رهنا  لحتمةال وجةود قواعةد قاعيةة إقليميةة، وهة  مسةألة ل تعاجلهةا  ( 2324)  

 اللجنة.
يف  2-4-4( مةةةةن التعليةةةةةق علةةةةى املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  8انظةةةةر الىلقةةةةةرة ) ( 2325)  

، الىلتةةل الرابةةا، ، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء الثةةان(2010حوليةةة ) 2010لةةيغته لعةةام 
 (.2-ع جيمالىلر 
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا )ظهةةور قاعةةدة هقاعيةةة  جديةةدة  64انظةةر املةةادة  ( 2326)  

 .من هالقواعد العامة للقانون الدويل  )القواعد هاآلمرة ((

تعةةديل  األثةةر  ن ألح ةةام معينةةة مةةن املعاهةةدة“ وا ةةتبعاد أوالقةةانو 
يتعلق ببعز اجلوانب احملددة“  القانون ه...  للمعاهدة ك ل فيما
 املنظمة الدولية لاحبة التحىلظ.  من حيث اناباقها على الدولة أو

تعرب  الة ال  الأيضا  إىل احل  3-4-4ويشأ املبدأ التوجيه    (5)
قاعةةدة مةةن القواعةةد اآلمةةرة، ل ةةن حتىلظةةا  مةةن  فيهةةا املعاهةةدة عةةن أ 

التحىلظةةةةات قةةةةد يرتتةةةةب عليةةةةه تابيةةةةق املعاهةةةةدة علةةةةى حنةةةةو اةةةةالف 
للقواعد اآلمةرة. فعلةى  ةبيل املثةال، مي ةن تتةور حتىلةظ يهةدف إىل 
حرمةةةةان فئةةةةة مةةةةن األرةةةةخاص مةةةةن ممار ةةةةة بعةةةةز احلقةةةةوق املمنوحةةةةة 

 تندا  يف ذلةةك إىل رةة ل مةةن أرةة ال التمييةةزمبوجةةب املعاهةةدة، مسةة 
مي ةن للةتحىلظ املعةين أن حيةدل أثةرا  مةن  اةالف للقواعةد اآلمةرة  ال

 هذا القبيل.
 النتائ  املرتتبة  لى التحفع غري الصحيع 4-5

 التعليق 
بشة ل    1986و   1969ل يتناول أ  مةن اتىلةاقي  فيينةا لعةام    (1)

يسةةةةةتويف رةةةةةروط اجلةةةةةواز   لةةةةةريح مسةةةةةألة اآلاثر القانونيةةةةةة لةةةةةتحىلظ ال 
، وهةةةةةة   23و   19والتةةةةةةحة الشةةةةةة لية املنتةةةةةةوص عليهةةةةةةا يف املةةةةةةادتني  

الشةةةروط الةةة  يسةةةمح اجتماعهةةةا لعتبةةةار أن الةةةتحىلظ قةةةد أنشةةةئ إزاء  
منظمةةة متعاقةةدة أ ةةرى مبجةةرد أن تقبلةةه وفقةةا    دولةةة متعاقةةدة أ ةةرى أو 

تسةةةلط األعمةةةال التحضةةةأية لألح ةةةام   ال . و ( 2327) 20ألح ةةةام املةةةادة  
لتحىلظةةةات مةةةن هةةةاتني االتىلةةةاقيتني مزيةةةدا  مةةةن الضةةةوء علةةةى  املتعلقةةةة ل 
 النامجة عن عدم لحة التحىلظ.   -على انعدام اآلاثر   أو   -اآلاثر  

واآلاثر ال  كةان املقةررون ا الةون األوائةل للجنةة ينسةبوهنا  (2)
أتييةةةةدهم لنظةةةةام إىل الةةةةتحىلظ غةةةةأ املنشةةةةأ كانةةةةت تنةةةةتج ضةةةةمنيا  عةةةةن 

لةاحب حتىلةظ كهةذا أن يةدع   ي ةون بو ةا اإلمجاع التقليد   ال
ي ةن األمةر  أنه قد ألةبح طرفةا  يف املعاهةدة. وعة وة علةى ذلةك، ل

يىلةةةة  بشةةةةروط لةةةةحة  يتعلةةةق بتحديةةةةد اآلاثر املرتتبةةةةة علةةةةى حتىلةةةظ ال
ي ةن هنةةاك اهتمةام بشةروط مةةن هةذا القبيةل يف ذلةةك  ل إذ -معينةة 

ول ةةن   - (2328)ل امةةل علةةى االتىلةةاق بةةني األطةةرافالنظةةام القةةائم ل
تقبله مجيا الدول  األمر يتعلق لألحرى بتحديد آاثر حتىلظ لكان 

يتةةةبح لةةةذلك السةةةبب  جةةةزءا  مةةةن التةةةىلقة  املتعاقةةةدة األ ةةةرى، ول
 .(2329)املربمة بني األطراف“

أن  قبةول    1950ومن هذا املنظةور، رأى السةيد بريةريل يف عةام   (3)
وافةق  ل ت  املعاهدة رهنا  بتحىلظ من التحىلظات هو قبول منعدم األثةر مةا 

__________ 
منظمةةةة  )إنشةةةاء الةةةتحىلظ إزاء دولةةةة أو 1-4ظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه  ان ( 2327)  

 دولية أ رى(.
 ( أدانه.4انظر، ما ذلك، الىلقرة ) ( 2328)  
  ، هاألول  عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده و. ل. بريةةةريل التقريةةةر   ( 2329)  

. انظر أيضا   96، الىلقرة  241 ، ص A/CN.4/23، اجمللد الثان، الوثيقة  1950 حولية 
،  90 ، ص 1950حزيران/يونيةةةةةةةه   23،  53املرجةةةةةةةا نىلسةةةةةةةه، اجمللةةةةةةةد األول، اجللسةةةةةةةة  

 .)و. ل. بريريل(   3 الىلقرة 
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املنظمةةةات الدوليةةةة الةةة    إىل أن توافةةةق عليةةةه، مجيةةةا الةةةدول أو  عليةةةه، أو 
. ولاغ ه.  ( 2330) ت ون موافقتها ضرورية لسراين مىلعول هذا التحىلظ“ 

التتةةةةديق   الىل ةةةةرة علةةةةى النحةةةةو التةةةةايل   التوقيةةةةا أو لوترل ةةةةت نىلةةةةس  
غةةةةةةأ ذلةةةةةةك مةةةةةةن أرةةةةةة ال قبةةةةةةول معاهةةةةةةدة متعةةةةةةددة   االنضةةةةةةمام، أو  أو 

توافةق عليهةا   بتحىلظةات ال   إذا اقةرتن بةتحىلظ أو األطراف، ي ون الغيا  
ل يُنشةةةةةأ   . وللتةةةةةايل، مةةةةةا ( 2331) مجيةةةةةا األطةةةةةراف األ ةةةةةرى يف املعاهةةةةةدة“ 

دل الةةةةتحىل  الةةةةتحىلظ علةةةةى هةةةةذا النحةةةةو، ال  ظ أ  أثةةةةر ويسةةةةىلر عةةةةن  حيةةةةُ
كانةةت جلنةةة ا ةةرباء املعنيةةة   باةة ن املوافقةةة علةةى االلتةةزام لملعاهةةدة. وقةةد 

يل التابعةةةةة لعتةةةةبة األمةةةةم قةةةةد أرةةةةارت  للتةةةدوين التةةةةدرجي  للقةةةةانون الةةةةدو 
 للىلعل إىل انعدام أثر تلك التحىلظات  الباطلة وال غية“  

غةةه عةةن  إللةةدار حتىلةةظ علةةى بنةةد مةةن بنةةود املعاهةةدة بشةة ل لةةحيح، ال 
كةان  ةيحدل لةو أنةه أُبةد   قبول مجيا األطراف املتعاقدة هلذا الةتحىلظ، كمةا

ه يف ذلةك رةأن التوقيةا   ل التىلاوض. وخب ف ذلةك، ي ةون الةتحىلظ، رةأن
 .(2332)املقرون هبذا التحىلظ، لط   والغيا  

ويف ظل هذا النظام، كان األمر يتعلق بعدم  راين مىلعول التحىلظ 
كانةةةةت املوافقةةةةة عليةةةةه  بعةةةةدم لةةةةحة الةةةةتحىلظ، إذأكثةةةةر مةةةةن تعلقةةةةه 
عةدم مقبوليتةه لةدى مجيةا الةدول  ينشةئ مقبوليتةه أو وحدها هة  مةا

 قدة األ رى.املتعاقدة واملنظمات املتعا
ول ةةن حةةى السةةيد بريةةريل، رغةةم أتييةةده القةةو  لنظةةام اإلمجةةاع،   (4)

كةان يةدرك أن بعةةز التحىلظةات مي ةةن أن ت ةون جمةةردة ب ةم القةةانون  
بسةبب املعاهةدة الة    أثةر حمتمةل، نظةرا  لابيعتهةا هة  نىلسةها أو مةن أ   

أن    تتعلق هبةا. وللنظةر إىل املمار ةة التعاهديةة، كةان السةيد بريةريل يعتةرب 
بتحىلظةةات معينةةة حمةةددة يف   بعةةز األح ةةام التعاهديةةة  ال تسةةمح إال 
تةذكر رةيئا  عةن دور الوديةا   النز وحتظر أ  حتىلظات أ رى؛ وه  ال 

جمةال   وذلةك ألنةه ال شاور ما الدول بشأن التحىلظات،  وعن مسألة الت 
جيةةةةةوز إبةةةةةداء أ  حتىلظةةةةةات يف هةةةةةذه   أنةةةةةه ال  لاةةةةةرح هةةةةةذه املسةةةةةائل مبةةةةةا 

ت ةةن حةرة يف  قبةةول   ب علةى ذلةةك أن الةدول ل . ويرتتةة ( 2333) “ * املرحلةة 
كةان املقةرر   ، كما ( 2334) تشاء من البنود ا الة يف ر ل حتىلظات“  ما 

نةةةاك حتىلظةةةات كثةةةأة يتعةةةذر  ا ةةةاص قةةةد أكةةةد قبلهةةةا بعةةةام، بةةةل كانةةةت ه 
__________ 

املرجةةا    ، الةةذ  أعةةده و. ل. بريةةريل   التقريةةر هاألول  عةةن قةةانون املعاهةةدات  ( 2330)  
 . (( 3، الىلقرة ) 10)مشروع املادة   224 ، ص A/CN.4/23نىلسه، اجمللد الثان، الوثيقة  

  ، التقريةةةر األول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده هةةةأش لوترل ةةةت  ( 2331)  
 .( 9)مشروع املادة    91 ، ص A/CN.4/63، اجمللد الثان، الوثيقة  1953 حولية 
  (2332 ) 881, p. 7, eighth year, No. Official JournalNations, League of  . 
املتعةددة األطةراف الةذ   التقرير املتعلةق للتحىلظةات علةى االتىلاقيةات   ( 2333)  

،  3 ، ص A/CN.4/41، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة  1951 حوليةةةة   ، أعةةةده و. ل. بريةةةريل 
مةةن االتىلاقيةةة  . وقةةد أورد املقةةرر ا ةةاص يف املرفةةق جةةيم مةةن تقريةةره أمثلةةة  11الىلقةةرة  

واالتىلاقية    1930ال  تنز على قانون موحد لل مبياالت والسندات اإلذنية لعام  
املعةدل    1948 وبروتوكةول عةام   1931ال  تنز علةى قةانون موحةد للشةي ات لعةام  

 . 1928لعام    ل تىلاقية الدولية املتعلقة لإلحتاءات االقتتادية 
 ،ذ  أعةةده و. ل. بريةةريلالتقريةةر هاألول  عةةن قةةانون املعاهةةدات الةة  ( 2334)  

 .88، الىلقرة 239 ، صA/CN.4/23، اجمللد الثان، الوثيقة 1950 حولية

قبوهلةةةا ألن املعاهةةةدة حتظرهةةةا. وقةةةد أيةةةد السةةةأ جأالةةةد فيتزمةةةوريس هةةةذه  
 يل    ال  نتت على ما   37 من مشروع املادة   3الىل رة يف الىلقرة  

يف احلةةةاالت الةةة  جتيةةةز فيهةةةا املعاهةةةةدة نىلسةةةها إلةةةدار بعةةةز التحىلظةةةةات  
قرينةةة مىلادهةةا ا ةةتبعاد مجيةةا فئةةة معينةةة مةةن التحىلظةةات، ت ةةون مثةةة  احملةةددة، أو

 .(2335)*عدم جواز قبوهلاالتحىلظات األ رى و

وتغأت األمور بتدور التقرير األول للسأ وىلر  والدوك.  (5)
أن املقةةرر ا ةةاص الرابةةا املعةةين بقةةانون املعاهةةدات، وهةةو مةةن فةةالواقا 

مؤيد  النظام املرن، أ ضا بش ل لريح حق الدول السياد  يف 
روط جةةواز معينةةة. وعلةةى الةةرغم مةةن الشةة وك لةةوغ التحىلظةةات لشةة 

املتعلقةةة مبوقىلةةه مةةن جةةواز التحىلظةةات الةة  ختةةالف موضةةوع املعاهةةدة 
مةن تقريةره األول  17 ادةمن مشروع امل 1، فإن الىلقرة (2336)وغرضها

 تقةةةةر وجهةةةةة النظةةةةر الةةةة  مىلادهةةةةا أن الدولةةةةة ت ةةةةون حةةةةرة، ب ةةةةم 
 تنز املعاهدة ل ما تراه منا با  من حتىلظات،  يادهتا، يف لوغ ما

تقييةةةةةد إلةةةةةدار التحىلظةةةةةات، إمةةةةةا لةةةةةراحة  نىلسةةةةةها علةةةةةى حظةةةةةر أو
يةةر السةةأ وىلةةر   . ومةةا ذلةةك، ل(2337)بتةةورة ضةةمنية واضةةحة“ أو

نا ب توضيح اآلاثر ال  ترتتب على لوغ حتىلظ والدوك أن من امل
حمظةةور. وبعبةةارة أ ةةرى، فقةةةد وضةةا معةةايأ جةةواز التحىلظةةةات دون 

 .(2338)تستويف تلك املعايأ إر اء نظام للتحىلظات ال  ال
غةةأ أن التقريةةر األول للسةةأ وىلةةر  والةةدوك يتضةةمن بعةةز  (6)

 األف ةةةةار بشةةةةأن آاثر الةةةةتحىلظ الةةةةذ  حتظةةةةره املعاهةةةةدة. فقةةةةد ذكةةةةر
 يل    ما فيه
حتظةةةةةره املعاهةةةةةدة، ي ةةةةةون علةةةةةى الةةةةةدول األ ةةةةةرى  عنةةةةةدما يتةةةةةاغ حتىلةةةةةظ ال 
تعلق األمر بتحىلظ حتظره  اعرتاضها عليه، يف حني أنه إذا تعلن قبوهلا له أو أن 

__________ 
التقريةةةةةةر األول عةةةةةةن قةةةةةةانون املعاهةةةةةةدات الةةةةةةذ  أعةةةةةةده جأالةةةةةةد غ.  ( 2335)  

 .115 ، صA/CN.4/101، اجمللد الثان، الوثيقة 1956 حولية ،فيتزموريس
أعةده السةأ وىلةر   انظر التقرير األول عن قةانون املعاهةدات الةذ  ( 2336)  

 65 ، صAdd.1و A/CN.4/144، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة 1962 حوليةةةةوالةةةدوك، 
( 2. انظر أيضا  الىلقةرتني )17( من التعليق على مشروع املادة 10، الىلقرة )66و
 . )التحىلظات اجلائزة( 1-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  3و)
، اجمللةد الثةان، الوثيقةة  1962 حوليةة   التقرير األول عن قةانون املعاهةدات،  ( 2337)  

A/CN.4/144   وAdd.1 17( مةةةن التعليةةةةق علةةةى مشةةةروع املةةةةادة  9، الىلقةةةرة ) 65 ، ص  .
.  18( مةن التعليةةق علةى مشةةروع املةةادة  15، الىلقةةرة ) 67 انظةر أيضةةا  املرجةا نىلسةةه، ص 

  25،  651املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجمللةةةةةد األول، اجللسةةةةةة    ، انظةةةةةر كةةةةةذلك مناقشةةةةةات اللجنةةةةةة 
)السيد اي ني(، وامللخةز الةذ  قدمةه املقةرر    64، الىلقرة  143 ، ص 1962أاير/مايو  

،  1962أاير/مةةةايو    29،  653ا ةةاص، السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك، املرجةةا نىلسةةةه، اجللسةةةة  
 .57قرة  ، الىل 159 ص 
أعةةةةةةرب السةةةةةةيد فةةةةةةأدروس يف أثنةةةةةةاء املناقشةةةةةةات عةةةةةةن رأيةةةةةةه أن حالةةةةةةة   ( 2338)  

تثةأ أيةة لةعولت“   الةة ال  املعاهدة ال  حتظر التحىلظات لراحة ه...  هة  ح 
(، ول ةةن  33، الىلقةةرة  148 ، ص 1962أاير/مةةايو    28،  652)املرجةةا نىلسةةه، اجللسةةة  

 أن  يتعلةةق آباثر انتهةةاك هةةةذا احلظةةر التةةريح. غةةةأ  دون اختةةاذ موقةةف واضةةح فيمةةةا 
يتضةةح مةن مناقشةةة   أعضةاء اللجنةة كةةانوا يةدركون أن املشة لة مي ةةن أن تثةور، كمةا 

  6،  658 بوظةةةةةةائف الوديةةةةةةا )املرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، اجللسةةةةةةة املتعلةةةةةةق    27مشةةةةةةروع املةةةةةةادة  
)السأ وىلر  والدوك(؛ واملرجا نىلسه،    59، الىلقرة  191 ، ص 1962حزيران/يونيه 

 . ( 95-82 ىلقرات ، ال 236 ، ص 1962حزيران/يونيه    19،  664اجللسة 



 359 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

أنه قةد  ةبق أن أعلنةت اعرتاضةها  ي ون عليها أن تىلعل ذلك، مبا املعاهدة، ال
 . (2339)عليه يف املعاهدة نىلسها

يةةةةةرد مبارةةةةةةرة علةةةةةةى السةةةةةؤال املتعلةةةةةةق أبثةةةةةةر   لتوضةةةةةةيح ال ومةةةةةا أن هةةةةةةذا ا 
التحىلظةةات احملظةةورة، فإنةةه يشةةأ إىل أن هةةذه التحىلظةةات مسةةتبعدة مةةن  

ام املتعلقةةة مبوافقةةةة الةةةدول املتعاقةةدة، ومةةةن  ، مةةةن  ناةةاق تابيةةةق األح ةةة 
نااق تابيق مجيا األح ام املتعلقة آباثر التحىلظات، ل تثناء إم انية  

يح، مبوافقة الدول املتعاقدة لإلمجةاع، علةى  إضىلاء لىلة التحىلظ التح 
 . ( 2340) حتىلظ ي ون لوال هذه املوافقة حتىلظا  غأ لحيح 

وعلةةةةى امتةةةةداد وقةةةةت طويةةةةل، عاجلةةةةت اللجنةةةةة، وعلةةةةى حنةةةةو  (7)
يعرتيه قدر من االرتباك، مسألة التحىلظات ال  تتنةا  مةا موضةوع 
املعاهةةةةدة والغةةةةرض منهةةةةا بشةةةة ل مسةةةةتقل عةةةةن مسةةةةألة التحىلظةةةةات 

)أثةةةر  20)ب( مةةةن مشةةةروع املةةةادة 2ة. وه ةةةذا، فةةةإن الىلقةةةرة احملظةةةور 
ت ةن تتنةاول  وىل، لالتحىلظات( ال  اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األ

يف  ةةةياق وجةةةود اعةةةرتاض عليةةةه بسةةةبب  األثةةةر القةةةانون للةةةتحىلظ إال
 تنافيه ما موضوع املعاهدة والغرض منها 

عتةةربه متنافيةةا  إن االعةةرتاض علةةى حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات مةةن جانةةب دولةةة ت 
مةةا موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا حيةةول دون بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة بةةني الدولةةة 

 .(2341)ل تبد الدولة املعرتضة نية االىلة لذلك لدولة املتحىلظة، مااملعرتضة وا

الةذ  كةان  -ويتضح من هذه التةيغة أيضةا  أن االعةرتاض  (8)
عاهةةةةدة خيضةةةةا هةةةةو أيضةةةةا  )آنةةةةذاك( لشةةةةرط التوافةةةةق مةةةةا موضةةةةوع امل

ي ةةةن  ل - (2342)والغةةةرض منهةةةا وفقةةةا  لىلتةةةوى حم مةةةة العةةةدل الدوليةةةة
__________ 

،  65 ، ص .1Addو   .144/4A/CNاملرجةا نىلسةه، اجمللةد الثةان، الوثيقةة   ( 2339)  
. وانظةةر، يف نىلةةس السةةياق، التقريةةر  17يةةق علةةى مشةةروع املةادة  ( مةةن التعل 9الىلقةرة ) 

، اجمللةةد  1950 حوليةةة   ، هاألول  عةةن قةةانون املعاهةةدات الةةذ  أعةةده و. ل. بريةةريل 
 .88، الىلقرة  239 ، ص A/CN.4/23الثان، الوثيقة  

الةةةوارد يف التقريةةةر األول عةةةن قةةةانون    17)ب( مةةةن مشةةةروع املةةةادة  1الىلقةةةرة   ( 2340)  
ه السأ وىلةر  والةدوك   ال جيةوز لةوغ حتىلةظ ي ةون إلةداره  املعاهدات الذ  أعد 
يةةةةة )أ(،  مسةةةةتبعدا  ضةةةةمنيا  مبوجةةةةب أ  مةةةةن أح ةةةةام الىلقةةةةرة الىلرع  حمظةةةةورا  لةةةةراحة أو 

يتم احلتةول أوال  علةى موافقةة مسةبقة مةن مجيةا الةدول املعنيةة األ ةرى“   ل  وذلك ما 
(. انظةةر أيضةةةا   60 ، ص Add.1و   A/CN.4/144، اجمللةةةد الثةةان، الوثيقةةةة  1962 حوليةةة ) 

للتةةيغة الةة  اقرتحهةةا السةةةأ وىلةةر  والةةدوك يف تقريةةره الرابةةا عةةةن    18مشةةروع املةةادة  
،  Add.1-2و   A/CN.4/177، اجمللةةةةد الثةةةةان، الوثيقةةةةة  1965 حوليةةةةة   ، قةةةةانون املعاهةةةةدات 

يتعلةةق مبسةةألة موافقةةة الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة لإلمجةةاع،   . وفيمةةا 50 ص 
 . ( 9)  يه، وخبالة الىلقرة والتعليق عل   3-3-3بدأ التوجيه  انظر أع ه امل 

 . 176 ، ص/5209A، اجمللد الثان، الوثيقة 1962 حولية ( 2341)  
أن  توافةةةةةق الةةةةةتحىلظ مةةةةةا موضةةةةةوع    1951 اعتةةةةةربت احمل مةةةةةة يف عةةةةةام  ( 2342)  

فيمةةا يتعلةةق   جيةةب أن يشةة ل معيةةارا  ملوقةةف الدولةةة  االتىلاقيةةة والغةةرض منهةةا هةةو مةةا 
فيمةةا   د انضةةمامها، وكةةذلك لتقةةدير األمةةر مةةن جانةةب الدولةةة إبلةةدارها حتىلظةةا  عنةة 

يتعلةةةق لالعةةةرتاض علةةةى حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات. وهةةةذه هةةة  قاعةةةدة السةةةلوك الةةة   
فيمةةا جيةةب عليهةةا االضةةا ع بةةه، علةةى حنةةو فةةرد     جيةةب أن هتتةةد  هبةةا كةةل دولةةة 

ومةةةةةةةن وجهةةةةةةةة نظرهةةةةةةةا هةةةةةةة ، مةةةةةةةن تقةةةةةةةدير ملقبوليةةةةةةةة حتىلةةةةةةةظ مةةةةةةةن التحىلظةةةةةةةات“   
Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 24  ول طة ع علةى حتليةل .

تحىلظةةةات املخالىلةةةة )أو الةةة  تُعتةةةرب يتعلةةةق بالةةةة ال فيمةةةا يُتةةةو ى إال
االىلةةةة( ملوضةةةوع املعاهةةةدة والغةةةرض منهةةةا. غةةةأ أن املقةةةرر ا ةةةاص، 

خبتةةةةوص هةةةةذا  دولنتيجةةةةة ل نتقةةةةادات الةةةة  أعربةةةةت عنهةةةةا عةةةةدة 
ليغة  1965ى التحىلظات، اقرتح يف عام التقييد حلق االعرتاض عل

للىلتةةةةل بتةةةةورة أوضةةةةح بةةةةني االعةةةةرتاض وبةةةةني لةةةةحة  (2343)جديةةةةدة
الةةتحىلظ. ول ةةن ترتةةب علةةى ذلةةك ا ةةتبعاد مسةةألة التحىلظةةات غةةأ 

أتيت اتىلاقيةة فيينةا  اجلائزة من أعمال اللجنةة ومةن أعمةال املةؤمتر. وال
 على ذكر هذه املسألة.

غةةةأ التةةةحيحة يف  وعةةةدم وجةةةود قواعةةةد بشةةةأن التحىلظةةةات (9)
مةةن مادهتةةا  1ا أيضةةا  إىل نةةز الىلقةةرة يرجةة  1969اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 

مي ةن اعتبةار التحىلظةات  يتعلةق أبثةر قبةول التحىلظةات  ال فيما 21
إذا كانةةت يف نىلةةس  قةةد أنشةةئت لملعةةه املقتةةود يف هةةذا احل ةةم إال
ومتةةةةاغة وفقةةةةا   19الوقةةةةت جةةةةائزة وفةةةةق الشةةةةروط الةةةةواردة يف املةةةةادة 

مةةة متعاقةةدة منظ وقبلتهةا دولةةة متعاقةةدة أ ةرى أو 23املةةادة  ألح ةام
. ومةةةةةةن الواضةةةةةةح أن الةةةةةةتحىلظ غةةةةةةأ (2344)20أ ةةةةةةرى وفقةةةةةةا  للمةةةةةةادة 

يىلةةةة  هبةةةةذه الشةةةةروط اجملتمعةةةةة، حةةةةى لةةةةو قبلتةةةةه واحةةةةدة  التةةةةحيح ال
 املنظمات املتعاقدة. أكثر من الدول املتعاقدة أو أو
 21املةةةادة  مةةةن 3يُ ةةةرر يف الىلقةةةرة  غةةةأ أن هةةةذا التوضةةةيح ل (10)

يعةةةين أن  املتعلقةةةة لالعرتاضةةةات علةةةى التحىلظةةةات. ول ةةةن ذلةةةك ال
االتىلاقيةةةةةة حتةةةةةدد اآلاثر القانونيةةةةةة لةةةةةتحىلظ غةةةةةأ لةةةةةحيح كةةةةةان حمةةةةةل 
اعرتاض  ك  حُيدل هذا االعةرتاض األثةر املنتةوص عليةه يف الىلقةرة 

واحةد علةى األقةل، وفقةا  للىلقةرة  قبول، يلزم حدول 21من املادة  3
تةةنظم اآلاثر املرتتبةةة  أن االتىلاقيةةة ال ؛ غةةأ(2345)02)و( مةةن املةةادة 4

 على قبول حتىلظ غأ لحيح.

 
لنظةةةام القةةةانون الةةةذ  اعتمدتةةةه اللجنةةةة وبةةةني فتةةةوى احمل مةةةة  رةةةامل للىلةةةروق بةةةني ا 

 Koh, “Reservations to multilateral treaties …” (footnote ، انظر  1951 لعام 

1443 above), pp. 88–95 . 
  ، التقريةةر الرابةةا عةةن قةةانون املعاهةةدات الةةذ  أعةةده السةةأ وىلةةر  والةةدوك  ( 2343)  

(  9، الىلقةةةرة ) 52 ، ص Add.1-2و   A/CN.4/177، اجمللةةةد الثةةةان، الوثيقةةةة  1965 حوليةةةة 
  4 يلةة  نةةز الىلقةةرة  (. وفيمةةا 19)م حظةةات ومقرتحةةات املقةةرر ا ةةاص بشةةأن املةةادة  

   الذ  اقرتحه والدوك   19ملادة من مشروع ا 
هةةةةةةل    -يف احلةةةةةةاالت األ ةةةةةةرى، ومةةةةةةا ل حتةةةةةةدد الدولةةةةةةة هه ةةةةةةذا وردت   -4   

 ’املعاهدة‘ا  املعنية أمرا  االىلا   املقتود 
مةةةن جانةةةب أ  طةةةرف مةةةن األطةةةراف الدولةةةة   ميةةةنح قبةةةول حتىلةةةظ مةةةا  )أ( 

 املتحىلظة لىلة الدولة الارف يف املعاهدة إزاء هذا الارف؛
عةرتاض أ  طةرف مةن األطةراف علةى حتىلةظ مةن التحىلظةات حيول ا  )ب( 

ملتحىلظةة“ )املرجةا نىلسةه، دون بدء نىلاذ املعاهدة بني الدولة املعرتضة والدولة ا
 (.50 ص
)إنشةةةةةاء الةةةةةتحىلظ إزاء دولةةةةةة  1-4انظةةةةةر أعةةةةة ه املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   ( 2344)  
 منظمة دولية أ رى( والتعليق عليه.  أو
 . 3-3-4عليق على املبدأ التوجيه  من الت (  3( و) 2الىلقرتني )  انظر  ( 2345)  



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 360
 

 

وتؤكةةد أعمةةال مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة لقةةانون املعاهةةدات بوضةةوح   (11)
تتنةةاول النتةةائج املرتتبةةة علةةى التحىلظةةات   ال   1969 أن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 

غةةةأ التةةةحيحة، فضةةة   عةةةن آاثرهةةةا. وقةةةد اقرتحةةةت الةةةوالايت املتحةةةدة  
، أن يضةةةةةاف إىل  1968يف الةةةةةدورة األوىل للمةةةةةؤمتر، يف عةةةةةام    األمري يةةةةةة 

،  20مةةن الةةنز الةةذ  ألةةبح الحقةةا  املةةادة    4العبةارة اال ةةته لية للىلقةةرة  
تشةملها الىلقةرات السةابقة“، اإليضةاح   بعد عبةارة  يف احلةاالت الة  ال 

ألةبحت   هالة    16ي ن التحىلظ حمظورا  مبقتضى املةادة   التايل   وما ل 
. ووفقا  للتوضيحات الة  قةدمها السةيد بريغةز،  ( 2346) حقا  “ ال   19ادة  امل 

 ممثل الوالايت املتحدة، أتييدا  للتعديل  
إىل    4يهةةدف التعةةديل الةةذ  اقرتحةةت الةةوالايت املتحةةدة إد الةةه علةةى الىلقةةرة   

تو ةةيا جمةةال تابيةةق حظةةر فئةةات معينةةة مةةن التحىلظةةات، وهةةو احلظةةر املةةذكور يف  
  17مةةن املةةادة    4رات الةة  تتخةةذها الةةدول يف إطةةار الىلقةةرة  ، ليشةةمل القةةرا 16املةةادة  

االعرتاض عليةه. وعلةى وجةه ا تةوص، مةن رةأن   بشأن قبول التحىلظ املقرتح أو 
دولةةةة متعاقةةةدة أ ةةةرى لةةةتحىلظ    التعةةةديل املقةةةرتح هةةةذا أن يقةةةود إىل ا ةةةتبعاد قبةةةول 

 مةا  االعةرتاض معيةار التنةايف  حتظره املعاهدة، وينابق عندئةذ علةى ذلةك القبةول أو 
الغرض منها املنتوص عليه يف الىلقرة الىلرعية )و( من املةادة   موضوع املعاهدة أو 

تىلة  للغةرض بتةورة تمةة، حيةث إهنةا، وإن   . ذلةك أن الىلقةرة الىلرعيةة )و( ال 16
تةذكر لةراحة  أن هةذا املعيةار   ر التنةايف بغةرض حظةر الةتحىلظ، ال أرارت إىل معيةا 

 . ( 2347) اض عليه االعرت  ينابق أيضا  على قبول التحىلظ أو 

ي اد يتضح كثأا  من تىلسةأات السةيد بريغةز   ورغم أن األمر ال  (12)
الةة  تلقةة  الضةةوء بتةةىلة  الةةة علةةى تو ةةيا جمةةال تابيةةق معةةايأ جةةواز  

ريةةب أن التعةةديل املقةةرتح مةةن   ض، فةة  الةةتحىلظ ليشةةمل القبةةول واالعةةرتا 
جانةةةةةةةب الةةةةةةةوالايت املتحةةةةةةةدة كةةةةةةةان  ةةةةةةةيقود إىل اقتتةةةةةةةار نظةةةةةةةام قبةةةةةةةول  

،  20مةةن املةةادة    4واالعةةرتاض عليهةةا، القةةائم مبوجةةب الىلقةةرة    التحىلظةةات 
. ومةةن  19علةةى التحىلظةةات الةة  تسةةتويف معةةايأ اجلةةواز الةةواردة يف املةةادة  

ض عليه قد ا تُبعدا مةن  االعرتا  الواضح أن قبول التحىلظ غأ اجلائز أو 
مةةن دون اقةةةرتاح قاعةةدة جديةةةدة بشةةةأن    ( 2348) جمةةال تابيةةةق هةةذا التعةةةديل 

تسةةاءل السةةيد وررةةوف، ممثةةل كنةةدا، عمةةا    ، لةةذلك هةةذه التحىلظةةات. و 
 إذا كانةةةةةةةةةةةةةةت الىلقةةةةةةةةةةةةةةرة )و( مةةةةةةةةةةةةةةن تعةةةةةةةةةةةةةةديل الةةةةةةةةةةةةةةوالايت املتحةةةةةةةةةةةةةةدة  

 (A/CONF.39/C.1/L.127  متسةةةقة مةةةا مقتةةةد جلنةةةة القةةةانون الةةةدويل )
. ورد السةةأ وىلةةةر  والةةدوك، بتةةةىلته  ( 2349) التحىلظةةات املتنافيةةةة“ بشةةأن  

__________ 
  (2346 ) Official Records of , reproduced in 127/L.1/C.39A/CONF.

the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and 

Second Sessions … (A/CONF.39/11/Add.2) (see footnote 54 above), 

p. 136, para. 179 (v) (d). 
  (2347 ) cial Records of the United Nations Conference on the Law of Offi

Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (see footnote 35 above), 21st 

meeting of the Committee of the Whole, 10 April 1968, p. 108, para. 11. 
تةةةوص بيةةةد أن  ةةةبب عةةةدم تابيةةةق القيةةةد ذاتةةةه علةةةى احلةةةاالت املن ( 2348)  

 3( ويف الىلقةةةةةرة يلةةةةزم تابيقهةةةةةا ب املهةةةةا)املعاهةةةةةدات الةةةة   2عليهةةةةا يف الىلقةةةةرة 
 )الت وك التأ يسية للمنظمات الدولية( ليس واضحا  متاما . 

  (2349 ) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session … (A/CONF.39/11) (see footnote 35 

above), 24th meeting, 16 April 1968, pp. 132–133, para. 77 . 

هنةا تشة ل يف   بأا  ا تشاراي ، قةائ   إن  الةرد هةو ه...  لإلجيةاب، أل 
 . ( 2350) “ 16الواقا ت رارا  للقاعدة الواردة أل   يف املادة  

وأحيةةل تعةةديل  التةةياغة“ الةةذ  قدمتةةه الةةوالايت املتحةةدة  (13)
تةُةدرو التةةيغة الةة  اقرتحتهةةا  مةةا ذلةةك، ل. و (2351)إىل جلنةةة التةةياغة

يف الةةنز الةةذ  اعتمدتةةه جلنةةة التةةياغة بتةةىلة  الةةوالايت املتحةةدة ال
، (2352)1968أاير/مةةةايو  15اللجنةةةة اجلامعةةةة يف  مؤقتةةةة وعةةةرض علةةةى

يف الةةةةنز النهةةةةائ  الةةةةذ  اعتمدتةةةةه اللجنةةةةة اجلامعةةةةة وأحيةةةةل إىل  وال
مةاده هةذا فيمةا نُشةر يعلةَّل عةدم اعت ، ول(2353)اجللسة العامةة للمةؤمتر

مةن أعمةةال املةؤمتر. ل ةةن يبةةدو مةن الواضةةح أن جلنةة القةةانون الةةدويل 
ختضةةةا للقواعةةةد  أ اجلةةةائزة الواملةةةؤمتر اعتةةةربا أن حالةةةة التحىلظةةةات غةةة 

مةةةةةن  21و 20 املعتمةةةةةدة يف  تةةةةةام أعماهلمةةةةةا، وأن أح ةةةةةام املةةةةةادتني
 تنابق على تلك احلالة. اتىلاقية فيينا ال

اللجنة بشأن مسألة املعاهدات املربمة بني ويف أثناء أعمال  (14)
أكثةةةةر مةةةةن املنظمةةةةات  بةةةةني اثنتةةةني أو الةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة أو

مؤمتر األمم املتحةدة لقةانون املعاهةدات بةني الةدول  الدولية، وأعمال
يتم  ، ل1986لعام    فيما بني املنظمات الدولية واملنظمات الدولية أو

التاةةرق إىل مسةةألة اآلاثر احملتملةةة لةةتحىلظ يتةةاغ لملخالىلةةة لشةةروط 
ذلك، فقد اعرتف السيد  . وما19اجلواز املنتوص عليها يف املادة  

نةةة املعةةين لملوضةةوع، أبنةةه  حةةى للنسةةبة رويةةرت، املقةةرر ا ةةاص للج
للمعاهةةةدات بةةةةني الةةةةدول، ظلةةةةت مسةةةةألة التحىلظةةةةات دومةةةةا  مسةةةةألة 

تةةةُزل مجيةةةا هةةةذه  ل؛ وحةةةى أح ةةةام اتىلاقيةةةة فيينةةةا للةةةعبة تثةةةأ اجلةةةد
. ورغم ذلك، رأى املقرر ا اص أن  من احل مةة (2354)املتاعب“

هةةةوم   فيمةةةا خيةةةز مىل1969عةةةدم االبتعةةةاد عةةةن هاتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام 
 .(2355)التحىلظات“

__________ 
  (2350 ) 4, para. 133, p. 1968April  16th meeting, 25, Ibid. وقةد .

 من االتىلاقية.  19هو املادة  16ألبح مشروع املادة 
  (2351 ) 38, para. 136–135, pp. Ibid. . 
  (2352 ) ited Official Records of the Un, 344/L.1/C.39A/CONF.

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

… (A/CONF.39/11/Add.2) (see footnote 54 above), p. 137, para. 185 . 
 13لةةةوت ، مةةةا امتنةةةاع  15لةةةوت  مقابةةةل  60أبغلبيةةةة  الةةةنز اعُتمةةةد  ( 2353)  

 Official Records of the United Nations Conferenceوفدا  عن التتةويت  

on the Law of Treaties, Second Session … (A/CONF.39/11/Add.1) (see 

footnote 332 above), 85th meeting of the Committee of the Whole, 10 

April 1969, p. 221, paras. 33–34 . 
التقرير العارر عن مسةألة املعاهةدات املربمةة بةني الةدول واملنظمةات  ( 2354)  
 ،أكثةةر مةةن املنظمةةات الدوليةةة الةةذ  أعةةده بةةول رويةةرت بةةني اثنتةةني أو ليةةة أوالدو 

، Add.lو A/CN.4/341، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان )اجلةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةة 1981 حوليةةةةةةة
 ,Imbert. وقد أرار املقرر ا اص إىل مؤلَّىل  أمبأ التاليني   53، الىلقرة  56 ص

Les réserves aux traités multilatéraux (footnote 25 above); and Imbert, 

“La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 …” 

(footnote 1016 above), pp. 29–58 . 
،  1977حزيران/يونيةةةةةةةه    6،  1434، اجمللةةةةةةةد األول، اجللسةةةةةةةة  1977 حوليةةةةةةةة  ( 2355)  
 . )ب. رويرت(   4، الىلقرة  98 ص 
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وأقةةرت اململ ةةة املتحةةدة أيضةةا  يف م حظاهتةةا علةةى التعليةةق  (15)
بقةوق اإلنسةان، مةن حيةث املبةدأ علةةى  للجنةة املعنيةة 24العةام رقةم 

تنظم مسألة التحىلظات  ال  1969، أبن اتىلاقية فيينا لعام  (2356)األقل
 يل   غأ اجلائزة. وأوضحت ما

مةةةةةن اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لقةةةةةانون  21و 20ني إن اللجنةةةةةة حمقةةةةةة يف حتديةةةةةد املةةةةةادت 
املعاهةدات بولةىلهما تضةمان القواعةد الةة ، إذا نظةر إليهةا جمتمعةة، تةنظم األثةةر 
القةةةةةانون للتحىلظةةةةةات علةةةةةى املعاهةةةةةدات املتعةةةةةددة األطةةةةةراف. بيةةةةةد أن اململ ةةةةةة 

تتسةةةةةةةةاءل عمةةةةةةةةا إذا كانةةةةةةةةت اللجنةةةةةةةةة حمقةةةةةةةةة يف افةةةةةةةةرتاض اناباقهمةةةةةةةةا  املتحةةةةةةةةدة
ع املعاهةةةةةةدة والغةةةةةةرض منهةةةةةةا . مةةةةةةا هموضةةةةةةو  التحىلظةةةةةةات غةةةةةةأ املتوافقةةةةةةة علةةةةةةى

املذكورة تنابق بوضوح على التحىلظات ال  تتوافق متاما  ما املوضوع  والقواعد
االعةةةةرتاض ه... . بيةةةةد أنةةةةه مةةةةن  هوالغةةةةرض ، ول نهةةةةا تظةةةةل عرضةةةةة للقبةةةةول أو

إذا كان املقتود هبا كةذلك أن تشةمل التحىلظةات الة   املش وك فيه ه...  ما
 .(2357)ايةمقبولة بد ت ون غأ

  1969وال بةةد مةةن اإلقةةرار فعةة   أبن أاي  مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام   (16)
يشةمل هةذه   املتشاهبتني إىل حد كبأ، مبةا  - 1986 واتىلاقية فيينا لعام 

قواعد واضةحة ودقيقةة بشةأن اآلاثر املرتتبةة علةى    تتضمن  ال   -النقاة 
. وتلةةك هةة  إحةةدى أ اةةر ثغةةرات اتىلةةاقي   ( 2358) حتىلةةظ غةةأ لةةحيح 

فيمةةا خيةةز مسةةألة التحىلظةةات. وقةةد أرةةأ يف هةةذا التةةةدد إىل    فيينةةا 
وجود  فراغ معيار “، وهو فراغ يثأ القلةق  تولةا  للنظةر إىل أن  

ة بشةةةأن مقالةةةد  تةةةوفر أ  إررةةةادات واضةةةح  األعمةةةال التحضةةةأية ال 
، بةةل تةةدفا، للع ةةس، إىل االعتقةةاد  1969واضةةع  اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  
كان مقبوال  يف إطار معاهدة   دا . ل ّن ما أبهنم تركوا املسألة معلقة عم 

عامة م رَّ ة لقانون املعاهدات، بسبب ا  فات ال  أاثرهتا املسألة،  
ا  بسةةد الثغةةرات  دام األمةةر قةةد ألةةبح متعلقةةا  حتديةةد  يعةةد كةةذلك، مةةا  ل 

 يتعلق مبسألة التحىلظات.  القائمة يف اتىلاقي  فيينا فيما 
ال أن اتىلاقيةةةة فيينةةا لعةةةام  وقةةد ثبةةت بتةةةورة جليةةة يف هةةةذا اجملةة  (17)

توقةةف ه...  تاةةور القةةانون. وبتةةرف النظةةر عةةن ا ةةتمرار    ل   1969
النقاط ال ثأة ال  تركتها غامضةة، ووجةود ثغةرات يف االتىلاقيةة بشةأن  

عتةةرب أحيةةاان  هامةةة للغايةةة، وعةةدم نتةةها علةةى القواعةةد الواجبةةة  نقةةاط تُ 
كانةةةةت   درا  مةةةةا هان  ت ةةةةن ماروحةةةةة أو  التابيةةةةق علةةةةى املشةةةةاكل الةةةة  ل 

__________ 
لةةةى الةةةرغم مةةةن أن اململ ةةةة املتحةةةدة أدانه. وع 2394انظةةةر احلارةةةية  ( 2356)  

ختضةةا ألح ةةام اتىلةةاقي  فيينةةا، فةةإن احلةةل  تعتةةرب أن التحىلظةةات غةةأ اجلةةائزة ال
ق علةةةة  هةةةةذه التحىلظةةةةات، بةةةة  رةةةةرط،    قيةةةةد أوالةةةةذ  تقرتحةةةةه يعةةةةين أن تابةةةةَّ

 من االتىلاقيتني.  21من املادة  3القاعدة الواردة يف الىلقرة 
 40الةدورة ا مسةون، امللحةق رقةم الواثئق الرمسية للجمعيةة العامةة،  ( 2357)  
 . 13، الىلقرة 145 أع ه(، املرفق السادس، ص 1156انظر احلارية ) 
 Gaja, “Il regime della Convenzione diانظةةر يف هةةذا التةةدد    ( 2358)  

Vienna …” (footnote 2269 above); Simma, “Reservations to human rights 

treaties …” (footnote 1042 above), p. 663; C. Tomuschat, “International 

law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new century”, 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 281 

(1999), p. 321; and Pellet and Müller, “Reservations to human rights 

treaties: not an absolute evil” (footnote 1619 above), pp. 544–547. 

تاةةةةرح  لةةةةدى إعةةةةدادها ه... ، فلقةةةةد كةةةةان اعتمةةةةاد االتىلاقيةةةةة نقاةةةةة  
ليسةت مسةتقرة متامةا  يف   تسةتقر بعةد أو  انا ق ملمار ةات جديةدة ل 

يل، ووفقةةا  أل ةةلوب العمةةل الةةذ  اتبعتةةه  . وللتةةا ( 2359) الوقةةت احلةةايل“ 
الةة     -، فإهنةةا تعتةةرب قواعةةد فيينةةا  ( 2360) اللجنةةة يف وضةةا دليةةل املمار ةةة 

  -بت يف مسألة اآلاثر املرتتبة على التحىلظةات غةأ التةحيحة ت ال
قواعةةةةةد اثبتةةةةةة، وتضةةةةةالا يف الوقةةةةةت نىلسةةةةةه  مبحاولةةةةةة  ةةةةةد الثغةةةةةرات  

ذا مم نةةا  ومرغةةول   املوجةةودة مةةا إزالةةة أوجةةه الغمةةوض، عنةةدما يبةةدو هةة 
 . ( 2361) فيه، ول ن ما االحتىلاظ بس  تها ومرونتها“ 

وأن تنشةةةةئ مةةةةن تعتةةةةزم أن تسةةةةن،  وه ةةةةذا، فةةةةإن اللجنةةةةة ل (18)
يسةتويف معةايأ التةحة.  ، قواعد تتعلق آباثر التحىلظ الةذ  العدم  

فقد ُوضعت للىلعل، يف ممار ةة الةدول واالجتهةاد القضةائ  الةدويل 
يتعلةةق هبةةذه املسةةألة بةةدت للجنةةة جةةديرة  وحلةةول فيمةةاوالىلقةةه، هنةةُُج 

يتعلةةةةق ل ةةةةتحدال مبةةةةادئ  أبن توجةةةةه أعماهلةةةةا بشةةةةأهنا. فةةةةاألمر ال
إمنةا للتنظةيم املنهجةة  للمبةادئ والقواعةد الواجبةة التابيةةق وقواعةد، و 

علةةى حنةةو معقةةول، وذلةةك إبد ةةال عنالةةر تنةةدرو يف إطةةار التاةةوير 
 فيينا. لنظام التدرجي  ما احلىلاظ على الروح العامة

مةن دليةل املمار ةة   النتةائج  5-4وقد ُفضةّل عنةوان الىلةرع  (19)
عنوان الذ  كان مقررا  التحيح“، على ال املرتتبة على التحىلظ غأ

يف األلةةةةةةةةةةةةةةل، وهةةةةةةةةةةةةةةو  اآلاثر املرتتبةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةتحىلظ غةةةةةةةةةةةةةةأ 
، ألن النتيجةةةةةةةة األ ا ةةةةةةةية هلةةةةةةةذه التةةةةةةة وك هةةةةةةة  (2362)التةةةةةةةحيح“

 للتحديد أهنا عدمية األثر.
__________ 

ات علةةةى التقريةةةر األول عةةةن القةةةانون واملمار ةةةة املتعلقةةةني للتحىلظةةة  ( 2359)  
، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء األول(، 1995 حوليةةة ،املعاهةةدات الةةذ  أعةةده آالن بيليةةه

 . 161، الىلقرة 243 ، صA/CN.4/470الوثيقة 
يف التقريةةر العارةةر عةةن التحىلظةةات    2006 يف عةةام عنةةدما نظةةرت اللجنةةة   ( 2360)  

  A/CN.4/558، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء األول(، الوثيقةةةة  2005 حوليةةةة علةةةى املعاهةةةدات ) 
(  تسةةةاءل الةةةبعز عمةةةا إذا كةةةان ينبغةةة  للجنةةةة أن تتنةةةاول مسةةةألة نتةةةائج  Add.1-2و 

  1969جيةةر تناوهلةةا يف اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةةام    عةةدم لةةحة التحىلظةةات، وهةة  مسةةألة ل 
النظةةام الةةذ   ينبغةة   ةةدها، ذلةةك أن   ، رمبةةا عةةن ح مةةة. فهةةذه ثغةةرة رمبةةا ال 1986و 

يسمح للدول للبت يف لحة التحىلظات وا تخ ص النتائج مةن ذلةك نظةام قةائم  
،  169ص  ، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء الثةةان(،  2006 حوليةةة داعةة  إىل تغيةةأه“ )  للىلعةةل وال 
، فقةةةد رئةةة  أهنةةةا مسةةةألة رئيسةةةية يف هةةةذا  (. أمةةةا يف إطةةةار اللجنةةةة الساد ةةةة 142الىلقةةةرة  

جمعيةة العامةة، الةدورة احلاديةة والسةتون، اللجنةة الساد ةة،  الواثئق الرمسيةة لل البحث ) 
)فرنسا((. وأيدت عةدة وفةود ف ةرة اعتبةار    5(، الىلقرة  A/C.6/61/SR.17)   17اجللسة  

  16اجللسةةةةةةةةةةةةة  لطلةةةةةةةةةةةةة والغيةةةةةةةةةةةةة )املرجةةةةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةةةةه،    اجلةةةةةةةةةةةةائزة التحىلظةةةةةةةةةةةةات غةةةةةةةةةةةةأ  
 (A/C.6/61/SR.16  الىلقةةةرة ،)ه،  )النمسةةةا(؛ واملرجةةةا نىلسةةة   51)السةةةويد(، والىلقةةةرة    43

)فرنسةةا((، وأُعةةرب عةةن الرغبةةة يف إيضةةاح    7(، الىلقةةرة  A/C.6/61/SR.17)   17اجللسةةة  
اجللسةة  النتائج امللمو ة النارئة عن ذلك البا ن يف دليةل املمار ةة )املرجةا نىلسةه،  

16   (A/C.6/61/SR.16  الىلقرة ،)كندا((   59( . 
للتحىلظةةةات علةةةى التقريةةةر األول عةةةن القةةةانون واملمار ةةةة املتعلقةةةني  ( 2361)  

، A/CN.4/470، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء األول(، الوثيقةةة 1995 حوليةةة ،املعاهةةدات
 . 163، الىلقرة 243 ص
،  2010حوليةةة    التقريةةر ا ةةامس عشةةر عةةن التحىلظةةات علةةى املعاهةةدات،  ( 2362)  

 . 129، الىلقرة  Add.1-2و   A/CN.4/624اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  
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وعة وة علةى ذلةك، تنبغة  اإلرةارة إىل أن التحىلظةات غةةأ  (20)
التةحيحة الة  ُوضةحت نتائجهةا يف هةةذا الىلةرع مةن دليةل املمار ةةة 

عود  بب عدم لحتها إمةا إىل عةدم ا ةتيىلائها الشةروط الشة لية ي
واإلجرائيةةةة املوضةةةحة يف اجلةةةزء الثةةةان، وإمةةةا إىل اعتبارهةةةا غةةةأ جةةةائزة 

. وا ةةةتعمال ال لمةةةات  التةةةحة/عدم وفقةةةا  ألح ةةةام اجلةةةزء الثالةةةث
التةةةحة“ و لةةةحيح/غأ لةةةحيح“ يتوافةةةةق مةةةا التعريةةةف الوا ةةةةا 

ه اللجنةةة  لإلرةةارة إىل لتعبةةأ  لةةحة التحىلظةةات“ الةةذ  اعتمدتةة 
إذا كةةةان اإلعةةة ن االنىلةةةراد   العمليةةةة الذهنيةةةة املتمثلةةةة يف حتديةةةد مةةةا

منظمةةةةةةة دوليةةةةةة وهتةةةةةدف بةةةةةه إىل ا ةةةةةةتبعاد  الةةةةةذ  تتةةةةةدره دولةةةةةة أو
ل األثةةر القةةانون لةةبعز أح ةةام املعاهةةدة يف تابيقهةةا علةةى تعةةدي أو

ن تلك املنظمة، مي ن أن حُيدل اآلاثر ال  ترتتب م تلك الدولة أو
 .(2363)حيث املبدأ على لوغ حتىلظ ما“

 يطالن التحفع غري الصحيع 4-5-1

ي ةةةتويف شةةرو  الصةةةحة الشةةةكلية  يكةةون الةةةتحفع الةةذي ال 
ال ةةةان وال الةةة  مةةةر ةليةةة   واجلةةةواز املنصةةةوص  ليهةةةا يف اجلةةةزاير

 يرتتب  ليه ابلتايل اي اثر قانون. املااوسة ابطالا والغياا، وال
 التعليق 

إىل    1-5-4ارة لةةةةراحة يف املبةةةةدأ التةةةةوجيه   الغايةةةةة مةةةةن اإلرةةةة  (1)
يسةةةةتويف رةةةةروط التةةةةحة الشةةةة لية واجلةةةةواز   مسةةةةألة الةةةةتحىلظ الةةةةذ  ال 

املنتةةةوص عليهةةةا يف اجلةةةزأين الثةةةان والثالةةةث مةةةن دليةةةل املمار ةةةة، ومةةةن  
اال تنتاو التريح أن هذا التحىلظ ي ون عدمي األثةر، هة   ةد واحةدة  

حتسةةما هةةذه املسةةألة، عةةن   ل   مةةن أكةةرب الثغةةرات يف اتىلةةاقي  فيينةةا اللتةةني 
 ، للرغم من أويتها العملية ال بأة للغاية. ( 2364) رك  قتد ب  

الذ  قد ي ون أحةد أهةم  -وليس يف هذا املبدأ التوجيه   (2)
)عةةةدم  1-3-3ت ةةةرار للمبةةةدأ التةةةوجيه   -أح ةةةام دليةةةل املمار ةةةة 

االعتداد للتمييةز بةني أ ةس عةدم اجلةواز(. فهةو، أوال ، يتعلةق ب ةل 
؛ ومةةةا أن (2365)عةةةدم لةةةحة التحىلظةةةات رةةة    وعةةةدم جوازهةةةا مةةةن

اجلزء الثالةث، وخبالةة األفةرع الث ثةة األوىل منةه، يتعلةق فقةط جبةواز 
التحىلظةةةةات، فلةةةةيس مةةةةن  ةةةةبب يةةةةربر أن ُتسةةةةتثه رةةةةروط التةةةةحة 

ل الةةةتحىلظ  عةةةدُم  - الشةةة لية مةةةن رةةةروط لةةةحة الةةةتحىلظ الةةة  يُباةةة 
ن إىل  ل أو، (2366)ُيتةةةةةةن كتابةةةةةةة   احرتامهةةةةةةا. فةةةةةةالتحىلظ الةةةةةةذ  ل يبلةةةةةةّ

__________ 
( مةةةةةةن التعليةةةةةةق العةةةةةةام علةةةةةةى اجلةةةةةةزء الثالةةةةةةث مةةةةةةن 2الىلقةةةةةةرة ) انظةةةةةةر  ( 2363)  
 املمار ة.  دليل
من  5-4( من التعليق التمهيد  على الىلرع 16انظر أع ه الىلقرة ) ( 2364)  

 دليل املمار ة.
 5-4الىلةةةةرع التعليةةةةق التمهيةةةةد  علةةةةى  ( مةةةةن 20انظةةةةر أعةةةة ه الىلقةةةةرة ) ( 2365)  
إدراو املبةةةةةةةةدأ مار ةةةةةةةةة. ويىلسةةةةةةةر هةةةةةةةةذا الناةةةةةةةةاق الوا ةةةةةةةا  ةةةةةةةةبب دليةةةةةةةةل امل مةةةةةةةن

يف اجلةزء الرابةةا، ولةيس يف اجلةةزء الثالةث، مةةن دليةل املمار ةةة  1-5-4 التةوجيه 
 3-3-3( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  7( إىل )5)انظةةةر الىلقةةةرات مةةةن )

 . ل ط ع، من لب اال تدالل للضد، على أ باب إدراجه يف اجلزء الثالث(
   انظةةةر أيضةةةا  املبةةةدأ التةةةوجيه    مةةةن اتىلةةةاقي  فيينةةةا.   23مةةةن املةةةادة    1الىلقةةةرة   ( 2366)  
 )ر ل التحىلظات( والتعليق عليه.   2-1-1

، (2368)الةةةةةةةذ  لةةةةةةةين متةةةةةةةأ را   ، أو(2367)األطةةةةةةةراف املعنيةةةةةةةة األ ةةةةةةةرى
دل آاثرا  قانونيةة؛ فهةو لطةل  ال مي ن أيضةا  مةن حيةث املبةدأ أن حيةُ

 الحقةةةةةةةةةا “  1-5-4. واثنيةةةةةةةةةا ، أييت املبةةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةةوجيه  (2369)والغ
اللةةةةةذين يسةةةةةتخلز النتةةةةةائج  3-3-3و 1-3للمبةةةةةدأين التةةةةةوجيهيني 
ن املبدآن التوجيهيان حيددان رروط عدم جواز املرتتبة عليهما  هذا

فهو يستنتج من عةدم اجلةواز  1-5-4املبدأ التوجيه   التحىلظ، أما
 هذا أن التحىلظ لطل والغ وليس له أثر قانون.

والغيةةا “ هةةو التةةذكأ أبن هةةذا والقتةةد مةةن عبةةارة  لطةة    (3)
الةةةةةةةةةةبا ن لةةةةةةةةةةيس متوقىلةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةى ردود فعةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةدول املتعاقةةةةةةةةةةدة 

يةةذكره املبةةدآن التوجيهيةةان  املتعاقةةدة األ ةةرى، وهةةو مةةا نظمةةاتامل أو
 على حنو أوضح. 2-5-4و 3-3-3
يرتتةةةةب علةةةةةى هةةةةةذا  وال رةةةةك يف أن باةةةةة ن الةةةةتحىلظ ومةةةةةا (4)

أهنما اتلىلان أيضا .  الآاثر أمران مرتاباان، إ البا ن من نتائج أو
 فلةةيس مةةن املم ةةن الشةةروع أوال  يف درا ةةة آاثر الةةتحىلظ غةةأ اجلةةائز

على الىلعل القانون  ل  تدالل على با نه  إن عدم ترتب أثر ما
يعةين للضةرورة كونةةه لطة   والغيةةا . بةل إن  تةةائز الىلعةل هةة   ال

الةةةة  حتةةةةدد آاثره، ولةةةةيس الع ةةةةس. ولةةةةذلك، فةةةةبا ن الىلعةةةةل لةةةةيس 
 ةةةةوى إحةةةةدى  تائتةةةةه الةةةة  تةةةةؤثر بةةةةدورها يف قةةةةدرة الىلعةةةةل علةةةةى 

 تعديله. وإحدال وضا من األوضاع القانونية أ
وعةةةةن باةةةة ن الىلعةةةةل يف القةةةةانون املةةةةدن، يوضةةةةح مار ةةةةيل  (5)

 يل   ب نيول، الىلقيه القانون الىلرنس  البارز، ما
ون، حةى  ي ون الىلعل القةانون لطة   مةى كةان جمةردا  مةن أ  أثةر ب ةم القةان  

ض  جتعل منه أ  عقبة فع   عدمي الىلائدة. فةالبا ن يىلةرت  وإن ُأيت به يف الواقا ول 
 . ( 2370) أن الىلعل مي ن أن حيدل آاثره كاملة لو كان القانون يسمح بذلك 

 متالح  البا ن“ ب ونه  قاموس القانون الدويل العام ويعرف
مةةن  الةةية مةةن  تةةائز ح ةةم   الةةية مةةن  تةةائز فعةةل قةةانون، أو 

أح امةةةةةةه، ي ةةةةةةون جمةةةةةةردا  مةةةةةةن القيمةةةةةةة القانونيةةةةةةة النعةةةةةةدام الشةةةةةةروط الشةةةةةة لية 
 .(2371)مة لتحتهاملوضوعية ال ز  أو

__________ 
انظةةةةةر أيضةةةةةةا  املبةةةةةةدأ  مةةةةةن اتىلةةةةةةاقي  فيينةةةةةةا. 23مةةةةةةن املةةةةةةادة  1الىلقةةةةةرة  ( 2367)  

 عليه. )إب غ التحىلظات( والتعليق 5-1-2التوجيه  
 وغ التحىلظةةات املتةةأ ر( إىل)لةة  3-2انظةةر املبةةادئ التوجيهيةةة مةةن  ( 2368)  
 )تو يا نااق التحىلظ( والتعليقات عليها. 2-3-4
هةةو للنسةةبة إىل التحىلظةةات    5-4وعةة وة علةةى ذلةةك، فةةإن املبةةدأ التةةوجيه    ( 2369)  

للنسةةةةةةبة إىل التحىلظةةةةةةات التةةةةةةحيحة    1-4غةةةةةةأ التةةةةةةحيحة منةةةةةةاظر للمبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   
الشةة لية(  التةةحة   اجلةةواز أو   ك وةةا يتعلةةق بىلئةة  الشةةروط )رةةروط   )التحىلظةةات املنشةةأة(  

الةةة  تسةةةمح لعتبةةةار الةةةتحىلظ  ُمنشةةةأ “ يف إحةةةدى هةةةاتني احلةةةالتني )رةةةرياة أن ي ةةةون،  
عةةة وة علةةةى ذلةةةك، موضةةةا قبةةةول مةةةن جانةةةب واحةةةدة علةةةى األقةةةل مةةةن الةةةدول املتعاقةةةدة  

 .  غأ لحيح“ يف احلالة األ رى  املنظمات املتعاقدة األ رى(، أو  أو 
  (2370 ) t la nullité des actes m, “La validité eCited by P. Guggenhei

juridiques internationaux”, Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law, 1949-I, vol. 74, p. 208. 
  (2371 )  Dictionnaire de droit international publicJ. Salmon (ed.), 

(footnote 1013 above), p. 760 (“Nullité”). 
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يسةةتويف معةةايأ  وينابةةق هةةذا للضةةبط علةةى حالةةة الةةتحىلظ الةةذ  ال
مةةةةةن اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا، فهةةةةةو  19اجلةةةةةواز املنتةةةةةوص عليهةةةةةا يف املةةةةةادة 

يسةةتويف الشةةروط املوضةةوعية ال زمةةة للجةةواز، ومةةن   فهةةو عةةدمي  ال
دل هةةةةذا  القيمةةةةة القانونيةةةةة. ومةةةةا ذلةةةةك، كةةةةان مةةةةن املم ةةةةن أن حيةةةةُ

 ا تو  الشروط ال زمة جلوازه.نونية لو أنه التحىلظ آاثره القا
واالعتمةةةةةاد فقةةةةةط علةةةةةى السةةةةةلاة التقديريةةةةةة للةةةةةدول املتعاقةةةةةدة   (6)
املنظمةةات املتعاقةةدة لتقيةةةيم جةةواز الةةتحىلظ يةةةؤول يف هنايةةة املاةةةاف   أو 

من اتىلاقي  فيينا )الة  ا تُنسةخ    19إىل رفز أ  أثر حقيق  للمادة  
(، مةةةا أهنةةةا  1-3دأ التةةةوجيه   ، يف املبةةة 1986 نتةةةها، يف لةةةيغته لعةةةام 

تتبةةةةوأ م انةةةةة مركزيةةةةة يف نظةةةةام فيينةةةةا وتتةةةةوغ )مةةةةن لب اال ةةةةتدالل  
لعتبارهةةا عنالةةر ينبغةة  للةةدول   للضةةد( رةةروط جةةواز التحىلظةةات ال 

واملنظمةةةةةات الدوليةةةةةة أن أت ةةةةةذها يف احلسةةةةةبان، بةةةةةل لعتبارهةةةةةا بنةةةةةودا   
ن  املوقةةف املعةةاكس، فهةةو يعةةين أن إبم ةةان الةةدول أ  . أمةةا ( 2372) ملزمةةة 

يىلةةة  مبعةةةايأ اجلةةةواز الةةة  تةةةنز   وإن كةةةان ال   -بقبولةةةه    -  جتيةةةز حتىلظةةةا  
؛ وهةةةذا أمةةةر مةةةن رةةةأنه أن  1986و   1969عليهةةةا اتىلاقيتةةةا فيينةةةا لعةةةام   

)عةةةةدم أتثةةةةأ القبةةةةول    3-3-3يتعةةةةارض مةةةةا أح ةةةةام املبةةةةدأ التةةةةوجيه   
 من مضموهنا.   19الىلرد  للتحىلظ يف جواز التحىلظ( ويىلرغ املادة  

ناةةق نظةةام فيينةةةا ت ةةريس ذلةةةك  واملاةةةابق مل   ومةةن املعقةةول إذن  (7)
، واملاةةابق  ( 2373) احلةةل الةةذ  اتىلةةق عليةةه دعةةاة اجلةةواز ومنالةةرو احلجيةةة 

،  ( 2374) أيضا  للمواقف ال  اختةذهتا هيئةات معاهةدات حقةوق اإلنسةان 
والةةذ  يقضةة  أبن عةةدم احةةرتام رةةروط جةةواز التحىلظةةات املنتةةوص  

التةوجيه   يف املبةدأ  مةن اتىلةاقي  فيينةا واملستنسةخة   19عليها يف املةادة 
 .)التحىلظات اجلائزة( يستوجب با ن التحىلظ   3-1
يةةةةةةد ل إط قةةةةةةا  يف لب   وباةةةةةة ن الةةةةةةتحىلظ غةةةةةةأ اجلةةةةةةائز ال  (8)

ينةدر أن   القانون املنشود، بل هو أمةر را ةخ يف ممار ةات الةدول. وال 
تتةةوغ الةةدول اعرتاضةةات علةةى حتىلظةةات تتنةةا  مةةا موضةةوع املعاهةةدة  

 تعترب التحىلظ  لط   والغيا “.    والغرض منها، موضحة أهنا 
، ألةدرت 1957و 1955فىل  وقةت مب ةر يعةود إىل عةام   (9)

اململ ةة املتحةةدة والةةوالايت املتحةةدة األمري يةة، عنةةد التتةةديق علةةى 
، 1949اتىلاقيةةةةةات جنيةةةةةف املتعلقةةةةةة بمايةةةةةة ضةةةةةحااي احلةةةةةرب لعةةةةةةام 

__________ 
ل ه... “، ويعةين ذلةك دون   أن هتتوغ  حتىلظةا ، مةا   للدولة ه...   ( 2372)  

 .ه... “  إذا للدولة أن تتوغ حتىلظا   جيوز  ال رك، لال تدالل للضد، أنه   
يتعلةةةةةق   يستخلتةةةةةون مجيةةةةةا النتةةةةةائج املرتتبةةةةةة عليةةةةةه. وفيمةةةةةا  مةةةةةا أهنةةةةةم ال  ( 2373)  

التعليةةق التمهيةةد  علةةى  ( مةةن  4للتعةةارض بةةني هةةاتني  املدر ةةتني“، انظةةر الىلقةةرة ) 
اجلةةزء الثالةةث مةةن دليةةل املمار ةةة )جةةواز التحىلظةةات واإلعةة انت التىلسةةأية(؛ وانظةةر  
  ، أيضةةا  التقريةةر األول عةةةن القةةانون واملمار ةةة املتعلقةةةني للتحىلظةةات علةةى املعاهةةةدات 

،  228و   227 ، ص A/CN.4/470، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء األول(، الوثيقةةةة  1995 حوليةةةة 
 .105-101الىلقرات 

)تقيةةةيم  2-3( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ التةةةوجيه  15انظةةةر الىلقةةةرة ) ( 2374)  
 1-2-3جةةةواز التحىلظةةةات(، وكةةةذلك التعليةةةق علةةةى كةةةل مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه  

)ا تتةةةةةاص هيئةةةةةات رلةةةةةد املعاهةةةةةدات يف تقيةةةةةيم جةةةةةواز التحىلظةةةةةات( واملبةةةةةدأ 
)حتديةد ا تتةةاص هيئةات رلةد املعاهةةدات يف تقيةيم جةةواز  2-2-3التةوجيه  

 تحىلظات(.ال

اعرتاضات على التحىلظات ال  لاغتها عدة دول مةن دول أورول 
حتني أنةةةةةةه ملةةةةةةاالشةةةةةةر  كانةةةةةةت التحىلظةةةةةةات املعنيةةةةةةة لطلةةةةةةة  قية، موضةةةةةةّ 

ق بتةةورة كاملةةة علةةى الةةدول املتحىلظةةة. وأعلنةةت فاالتىلاقيةةات تنابةة 
 اململ ة املتحدة يف هذا التدد أهنا،

إذ تعتةةةةرب مجيةةةةا الةةةةدول املةةةةذكورة أعةةةة ه أطرافةةةةا  يف االتىلاقيةةةةات املةةةةذكورة أعةةةة ه، 
درة عةةةةن تلةةةةك الةةةةدول حتىلظةةةةات تعتةةةةرب أن التحىلظةةةةات املةةةةذكورة أعةةةة ه التةةةةا ال

هةةةذه التحىلظةةةات مبثابةةةة  ةةةرق لةةةحيحة، وللتةةةايل  ةةةتعترب أ  تابيةةةق أل  مةةةن 
 .(2375)ل تىلاقية ال  يتعلق هبا التحىلظ

 ، بدورها1982ويف عام 
هل  تعةةةرتف ح ومةةةة احتةةةاد اجلمهةةةورايت االرةةةرتاكية السةةةوفياتية بتةةةحة الةةةتحىلظ  

دى انضةمامها إىل اتىلاقيةة فيينةا  الذ  ألدرته ح ومةة اململ ةة العربيةة السةعودية لة 
وذلك ألن هذا التحىلظ هتعارض  ما واحةد  ، 1961 للع قات الدبلوما ية لعام 

 . ( 2376) حُتتجز  تىلتح أو  من أهم أح ام االتىلاقية، وهو أن احلقيبة الدبلوما ية ال 

ولملثةةةل، اعرتضةةةت إيااليةةةا علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغته الةةةوالايت 
ويل ا ةةةةةةاص لحلقةةةةةةوق املدنيةةةةةةة يتعلةةةةةةق للعهةةةةةةد الةةةةةةد املتحةةةةةةدة فيمةةةةةةا
 والسيا ية 

ورد  ، وفةق مةا6إبداء حتىلظات على أح ام املةادة  جيوز ترى إيااليا أنه ال 
 من العهد. 4من املادة  2 يف الىلقرة

مةن  6ولذلك فهذا التحىلظ لطل والغ لتنافيه ما موضةوع وغةرض املةادة  
 .(2377)العهد

اعرتاضةةةةةةات ، ألةةةةةةدرت السةةةةةةويد وفنلنةةةةةةدا وهولنةةةةةةدا 1995ويف عةةةةةةام 
انضةةةمامها إىل مشةةةاهبة علةةةى اإلعةةة انت الةةة  لةةةاغتها متةةةر لةةةدى 

اتىلاقية لزل بشأن التح م يف نقل النىلاايت ا ارة والتخلز منها 
 يل   عرب احلدود. وذكرت هولندا يف اعرتاضها ما

تةةرى ممل ةةة هولنةةةدا أن اإلعةة ن التةةةادر عةةن متةةةر واملتعلةةق لرةةةرتاط إذن  
 .(2378)إلقليم  يش ل حتىلظا لط   والغيا  مسبق للمرور عرب البحر ا

__________ 
  (2375 ) 268, p. 278, vol. Treaty SeriesUnited Nations,   .  انظةر أيضةا

االعرتاضةةةات املاابقةةةة التةةةادرة عةةةن الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة فيمةةةا يتتةةةل 
تىلاقيةة يل  نز االعرتاض املقدم فيما يتتل ل لتىلاقيات جنيف األربا. وفيما

تةةةةةةرفز  ملتحةةةةةةدة، إذجنيةةةةةةف بشةةةةةةأن معاملةةةةةةة أ ةةةةةةرى احلةةةةةةرب   إن الةةةةةةوالايت ا
التحىلظةات الةة  ألةدرهتا بعةةز الةةدول خبتةوص اتىلاقيةةة جنيةف بشةةأن معاملةةة 
أ ةةرى احلةةرب، تقبةةل أبن تقةةةيم ع قةةات تعاهديةةة مةةةا مجيةةا األطةةراف يف هةةةذه 

 ,.ibid)   “يتعلق للتعةدي ت الة  تقرتحهةا هةذه التحىلظةات فيما االتىلاقية، إال

vol. 213, p. 384 .) 
  (2376 ) 3above), chap. III. 37(footnote ties … Multilateral Trea. 
  (2377 ) 4, chap. IV.Ibid.. 
  (2378 ) 3, chap. XXVII.Ibid. . مةن اتىلاقيةة  26مةن املةادة  1وتةنز الىلقةرة

وضةةةةةا  هإلةةةةةدار حتىلظةةةةةات علةةةةةى هةةةةةذه االتىلاقيةةةةةة أوجيةةةةةوز  لزل علةةةةةى أنةةةةةه  ال
 “.ا تثناءات من أح امها 
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 ح ومتةةا السةةويد وفنلنةةدا يف اعرتاضةةيهما أهنمةةا تعتةةربان  وأوضةحت أيضةةا  
.  ( 2379)  لطلةةةة والغيةةةة“  هةةةذه اإلعةةة انت  عدميةةةة األثةةةر القةةةانون“ أو 

وردود فعةةل السةةويد علةةةى التحىلظةةات الةةة  تعتربهةةا غةةةأ لةةحيحة كثةةةأا   
الةةةةتحىلظ حمظةةةةورا  مبوجةةةةب    تةةةةرد مقرتنةةةةة هبةةةةذا التوضةةةةيح،  ةةةةواء كةةةةان  مةةةةا 

كةةةةان يتنةةةةا  مةةةةا   ، أو ( 2381) ت متةةةةأ ر لةةةةين يف وقةةةة  ، أو ( 2380) املعاهةةةةدة 
يتعلةةق لحلالةةة األ ةةأة، كةةان رد   . وفيمةةا ( 2382) موضةةوع املعاهةةدة وغرضةةها 

الىلعةةةل التةةةادر عةةةن السةةةويد بشةةةأن إعةةة ن مجهوريةةةة أملانيةةةا الدميقراطيةةةة  
العقوبةة   و املتعلق لتىلاقية مناهضة التعذيب وغةأه مةن ضةروب املعاملةة أ 

 رد فعل لرحيا  بوجه  اص    ( 2383) املهينة  ال إنسانية أو  القا ية أو 
وقد  لتت ح ومة السةويد إىل أن اإلعة ن التةادر عةن مجهوريةة أملانيةا  

الدميقراطية يتنا  ما موضوع االتىلاقية والغةرض منهةا، ومةن   فهةو لطةل وفقةا  
 .(2384))و( من اتىلاقية فيينا لقانون املعاهدات19للمادة 

يةةةةدع جمةةةةاال  للشةةةةك أن  ال وأوضةةةةحت ح ومةةةةة السةةةةويد مبةةةةا (10)
ينبةةا مةةن االعةةرتاض الةةذ  قدمتةةه، بةةل ينبةةا مةةن  باةة ن الةةتحىلظ ال

عةةةةدم ا ةةةةتيىلاء اإلعةةةة ن الةةةةذ  قدمتةةةةه مجهوريةةةةة أملانيةةةةا الدميقراطيةةةةة 
تتوقةةف  للشةةروط ال زمةةة جلةةواز الةةتحىلظ. فهةة  مسةةألة موضةةوعية ال

املنظمةةةةةةات  دة أواملتعاقةةةةةة  علةةةةةةى ردود الىلعةةةةةةل التةةةةةةادرة مةةةةةةن الةةةةةةدول
املتعاقدة األ رى، حى وإن كان بو ةعها أن تسةهم يف تقيةيم مةدى 

__________ 
  (2379 ) 3, chap. XXVII.Ibid.. 
  (2380 ) Ibid.. 
علةةةى الةةةرغم مةةةن أن تعليةةةل اعةةةرتاض السةةةويد علةةةى اإلعةةة ن املتةةةأ ر  ( 2381)  

يتعلةةةةق لتىلاقيةةةة لزل، كةةةةان يشةةةمل كةةةة   مةةةن حظةةةةر  التةةةادر عةةةن متةةةةر، فيمةةةا
التحىلظةةات مبوجةةب هةةذه االتىلاقيةةة وكةةون  هةةذه اإلعةة انت قةةد لةةدرت بعةةد 

و عةةامني علةةى انضةةمام متةةر التىلاقيةةة لزل، علةةى  ةة ف القاعةةدة انقضةةاء حنةة 
(. بيةةةد أن .ibidمةةةن االتىلاقيةةةة“ ) 26مةةةن املةةةادة  2يهةةةا يف الىلقةةةرة املنتةةةوص عل

فنلنةةةةدا عللةةةةت اعرتاضةةةةها فقةةةةط ب ةةةةون اإلعةةةة انت جةةةةاءت، علةةةةى كةةةةل حةةةةال، 
(. واعتربت إيااليا بدورها أن اإلع انت املترية جاءت متأ رة .ibidمتأ رة )

رف مي ن قبول إيداع اإلعة انت املةذكورة أعة ه، بتة  نه  هلذه األ باب، الوأ
 .(.ibidالنظر عن مضموهنا“ )

انظةةةةةر اعرتاضةةةةةات السةةةةةويد علةةةةةى التحىلظةةةةةات الةةةةة  لةةةةةاغتها موريتانيةةةةةا   ( 2382)  
 .ibid., chapوملةةةديف علةةةى العهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص لحلقةةةوق املدنيةةةة والسيا ةةةية ) 

IV.4  حتىلظةةةةات مجهوريةةةةة كةةةةوراي الشةةةةعبية الدميقراطيةةةةة والبحةةةةرين  (، واعرتاضةةةةاهتا علةةةةى
وحةةةدة واإلمةةةارات العربيةةةة املتحةةةدة وعمةةةان وبةةةرون دار السةةة م  ووالايت مي رونيةةةزاي امل 

(،  ibid., chap. IV.8علةةى اتىلاقيةةة القضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد املةةرأة ) 
ىلسةةةةأ  الةةةةذ   واعرتاضةةةةاهتا علةةةةى الةةةةتحىلظ الةةةةذ  لةةةةاغته السةةةةلىلادور واإلعةةةة ن الت 

 (. ibid., chap. IV.15لاغته تيلند بشأن اتىلاقية حقوق األرخاص ذو  اإلعاقة ) 
أعلنةةةةةت مجهوريةةةةةة أملانيةةةةةا الدميقراطيةةةةةة لةةةةةدى التوقيةةةةةا والتتةةةةةديق علةةةةةى   ( 2383)  

  7االتىلاقية أهنا   تتحمل نتيبها من تلك النىلقةات، وفقةا  ملةا تةنز عليةه الىلقةرة  
ي ةةون   مةةن االتىلاقيةةة، فيمةةا خيةةز فقةةط مةةا   18مةةن املةةادة    5والىلقةةرة    17مةةن املةةادة  

اص هجلنةةةة مناهضةةةة التعةةةذيب  علةةةى  انمجةةةا  عةةةن األنشةةةاة الةةة  تةةةد ل يف ا تتةةة 
(. انظةر  ibid., chap. IV.9النحةو الةذ  تعةرتف بةه مجهوريةة أملانيةا الدميقراطيةة“ ) 

، اجمللةةةد 1998 حوليةةةةالتقريةةةر الثالةةةث عةةةن التحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات، أيضةةةا   
 . 217، الىلقرة 317 ، صAdd.1-6و A/CN.4/491األول(، الوثيقة  الثان )اجلزء

  (2384 ) 9above), chap. IV. 37(footnote al Treaties … Multilater. 

مةن اتىلةاقي  فيينةا املةذكورة يف  19تعارض التحىلظ ما رةروط املةادة 
 .(2385))التحىلظات اجلائزة( 1-3املبدأ التوجيه  

ولةةيس مةةن ا تتةةاص الةةدول املتعاقةةدة واملنظمةةات املتعاقةةدة  (11)
. فلةيس (2386)باة ن حتىلةظ غةأ لةحيح و فةرد ،أن تقرر، على حنة 

ينبغةةة  فهمهةةةا  ذلةةةك هةةةو هةةةدف االعرتاضةةةات علةةةى كةةةل حةةةال، وال
 على هذا النحو.

وهةةةةذا أمةةةةر مهةةةةم بوجةةةةه  ةةةةاص يف ظةةةةل نظةةةةام    -ومةةةةا ذلةةةةك   (12)
فهةذه االعرتاضةات تعةرب عةن آراء    -وجود فيه آللية للرقابة واإلباال   ال 

، وهةةة   ( 2387) تةةةحيح ألةةةحاهبا يف مسةةةألة لةةةحة وآاثر الةةةتحىلظ غةةةأ ال 
هةةةةذا   ت تسةةة  أويةةةةة للغةةةة يف  ةةةةياق احلةةةوار املتعلةةةةق للتحىلظةةةات. ويف 

 يل    ما   2005التدد، قال ممثل السويد يف اللجنة الساد ة يف عام  
مةةةن الناحيةةةة النظريةةةة فةةةإن االعةةةرتاض غةةةأ ضةةةرور  مةةةن أجةةةل إثبةةةات هةةةذه  

فةإن االعةرتاض احلقيقة وإمنا هو جمةرد طريقةة ال ةرتعاء االنتبةاه هإليهةا ، ومةن   
ينبغةة  حةةى النظةةر إليةةه لعتبةةاره  يف حةةد ذاتةةه لةةيس لةةه أثةةر قةةانون هحقيقةة   وال

زمين املنتةةوص عليةةه يف ينابةةق عليةةه احلةةد الةة  اعرتاضةةا  همبعةةه ال لمةةة ، ولةةذا ال
، احملةةةدد يف االتىلاقيةةةة لثةةةين عشةةةر رةةةهرا . ومةةةا ذلةةةةك، 20مةةةن املةةةادة  5الىلقةةةرة 
تحىلظةةات لعتبارهةةا لطلةةة، مثةةل احمل مةةة غيةةاب  ةةلاة مي ةةن أن تتةةنّ ف ال ويف

 .(2388)تزال ذات أوية األوروبية حلقوق اإلنسان، فإن هذه  االعرتاضات“ ال

الةةةدول، عنةةةدما تتةةةوغ اعرتاضةةةات  وممةةةا لةةةه داللةةةة واضةةةحة أن   (13)
ت ةةةاد تلتىلةةةت إىل   ال  علةةةى حتىلظةةةات تعتربهةةةا غةةةأ لةةةحيحة، كثةةةأا  مةةةا 
يتعلةةةةق لتىلاقيةةةةة     ، فيمةةةةا الشةةةةروط الةةةة  حتةةةةدد فعاليةةةةة اعرتاضةةةةاهتا. فمةةةةث 

العقوبةةةةةة القا ةةةةةية   مناهضةةةةةة التعةةةةةذيب وغةةةةةأه مةةةةةن ضةةةةةروب املعاملةةةةةة أو 
ات علةةةةى  اعرتاضةةةة   ( 2389) تسةةةةا دول   املهينةةةةة، لةةةةاغت  ال إنسةةةةانية أو  أو 

أربعة حتىلظات؛ ول ن، من بني الثمانية عشر اعرتاضةا  تلةك، لةين اثنةا  
  يةةةةدل عمومةةةةا  علةةةةى أن  عشةةةةر اعرتاضةةةةا  بعةةةةد األجةةةةل احملةةةةدد، وهةةةةو مةةةةا 

ألةةةةحاب هةةةةذه االعرتاضةةةةات كةةةةانوا مقتنعةةةةني أبن باةةةة ن التحىلظةةةةات  
يتوقف على ردود فعلهم السلبية، بل إنه كان قائما  ب ةم   املعنية أمر ال 

تةةةةرف النظةةةةر عةةةةن ردود الىلعةةةةل هةةةةذه. وبعبةةةةارة أ ةةةةرى، فهةةةةذه  الواقةةةةا ب 
 با ان   ابق الوجود يتعلق مبعايأ موضوعية.   تثبت االعرتاضات 

ت باة ن الةتحىلظ، علةى النحةو الةوارد يف اجلةزء  ل ن جمةرد إثبةا  (14)
انعةةدام  أو -حيةةل مسةةألة آاثر   ، ال 1-5-4األول مةةن املبةةدأ التةةوجيه   

__________ 
( مةةةةةن التعليةةةةةق علةةةةةى املبةةةةةدأ 3( إىل )1انظةةةةةر أيضةةةةةا  الىلقةةةةةرات مةةةةةن ) ( 2385)  

 .3-3-3التوجيه  
  (2386 )  unacceptable? …”See also Klabbers, “Accepting the 

(footnote 2199 above), p. 184. 
 از التحىلظات(.)تقييم جو  2-3انظر أيضا  املبدأ التوجيه   ( 2387)  
، الواثئةق الرمسيةة للجمعيةةة العامةة، الةدورة السةةتون، اللجنةة الساد ةةة ( 2388)  

 .22(، الىلقرة A/C.6/60/SR.14) 14اجللسة 
والسةويد وفرنسةا وفنلنةدا ول سةمربغ والنةرويج  إ بانيا وأملانيةا والةدامنرك   ( 2389)  

 . ( Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.9)  وهولندا 



 365 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

اهدة والع قات التعاهدية ال  حُيتمل هذا البا ن على املع  -آاثر  
املنظمةةةةةات  أن تنشةةةةةأ بةةةةةني لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ والةةةةةدول املتعاقةةةةةدة أو

تتضمنان أية إرةارة إىل  فيينا ال املتعاقدة األ رى، علما  أن اتىلاقي 
. فيجةةب إذن الرجةةوع إىل املبةةادئ األ ا ةةية الةة  (2390)هةةذه املسةةألة

 للقواعةد السةارية علةى يستند إليها قانون املعاهدات مبجملةه )بةدءا  
 التحىلظات(، وإىل مبدأ الرضا يف املقام األول.

وقةةد لةةيغت اعرتاضةةات كثةةأة علةةى حتىلظةةات اعتةةُربت غةةأ  (15)
ألهنةةةةةا إمةةةةةا حمظةةةةةورة مبوجةةةةةب املعاهةةةةةدة وإمةةةةةا متنافيةةةةةة مةةةةةا  -جةةةةةائزة 

متنةا مةا ذلةك بةدء نىلةاذ املعاهةدة.  ول نها ل -موضوعها وغرضها 
)ب(  4امةةا  مةةا املبةةدأ املنتةةوص عليةةه يف الىلقةةرة  وهةةذه املمار ةةة تتوافةةق مت 

حةى وإن  - من اتىلةاقي  فيينةا   21من املادة    3الىلقرة   ويف   20من املادة  
ت ةون، بشة ل رئيسة  )ول ةن لةيس حتةراي (، مةن بدا مسةتغرل  أن 

لنيا الدول الغربية ال  أبدت،   ل مؤمتر األمةم املتحةدة لقةانون 
املعاهةةةدات، تةةةرددا  كبةةةأا  إزاء قلةةةب القرينةةةة الةةةذ  أيدتةةةه بقةةةوة بلةةةدان 

يف الع قةات بةةني  املعاهةةدة. ل ةن ا ةةتمرار نىلةاذ (2391)أورول الشةرقية
قةةةة  السةةةةؤال عةةةةن مةةةة ل حب الةةةةتحىلظ ولةةةةاحب االعةةةةرتاض يُبلةةةةا

 ماروحا . التحىلظ
ويوضةةةةح هةةةةذه املشةةةة لة اعةةةةرتاض بلجي ةةةةا علةةةةى حتىلظةةةةات  (16)

اجلمهوريةةةة العربيةةةة املتحةةةدة وكمبةةةوداي علةةةى اتىلاقيةةةة فيينةةةا للع قةةةات 
الدبلوما ية. فقد اعتربت احل ومة البلجي ية، عند تتديقها علةى 

 ، أن1968االتىلاقية يف عام 
العربيةة املتحةدة وممل ةة كمبةوداي بشةأن الىلقةرة  التحىلظ الذ  ألدرته اجلمهورية

 ، (2392)يتنا  ما نز االتىلاقية وروحها 37من املادة  2

مةةن دون أن تسةةتخلز مةةن ذلةةك أ  نتيجةةة معينةةة. ول ةةن يف عةةام 
، وردا  علةةةةى أتكيةةةةد هةةةةذه التحىلظةةةةات وإبةةةةداء املغةةةةرب حتىلظةةةةا  1975

 يل   مماث  ، أوضحت بلجي ا ما
عرتض على التحىلظةات الة  ألةدرهتا البحةرين إن ح ومة ممل ة بلجي ا ت 

، والتحىلظةةةةات الةةةة  ألةةةةدرهتا اجلمهوريةةةةة العربيةةةةة 27مةةةةن املةةةةادة  3علةةةةى الىلقةةةةرة 
املتحدة )مجهورية متر العربيةة اآلن( وكمبةوداي )مجهوريةة ا مةأ اآلن( واملغةرب 

رب أن االتىلاقيةةة تبقةةى انفةةذة أن احل ومةة تعتةة  . بيةةد37مةةن املةةادة  2بشةأن الىلقةةرة 
فيمةةا خيةةز األح ةةام الةة  تشةة ل يف كةةل  نهةةا وبةةني الةةدول اآلنىلةةة الةةذكر، إالبي

 .(2393)*حالة موضوع التحىلظات املذكورة

__________ 
( من التعليةق التمهيةد  علةى 13( إىل )1انظر أع ه الىلقرات من ) ( 2390)  

 .5-4 الىلرع
( مةةةةن التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ 13( إىل )7انظةةةةر أعةةةة ه الىلقةةةةرات مةةةةن ) ( 2391)  

)عةةدم بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة بةةني لةةاحب الةةتحىلظ ولةةاحب  5-3-4التةةوجيه  
تعليةةق علةةى املبةةدأ ( مةةن ال1انظةةر أيضةةا  الىلقةةرة ) االعةةرتاض ذ  األثةةر األقتةةى(.

 )اإلعراب عن نية منا بدء نىلاذ املعاهدة(. 7-6-2التوجيه  
  (2392 ) 3above), chap. III. 37(footnote Multilateral Treaties … . 
  (2393 ) Ibid.. 

وبعبةةارة أ ةةرى، تةةرى بلجي ةةا أنةةه علةةى الةةرغم مةةن تنةةايف التحىلظةةات 
ما  نز االتىلاقية وروحها“، يبدأ نىلاذ هةذه األ ةأة بةني بلجي ةا 

الةةةة  تشةةةة ل  حىلظةةةةات غةةةةأ اجلةةةةائزة. ل ةةةةن األح ةةةةاموألةةةةحاب الت
تنابةةةةةق بةةةةةني ألةةةةةحاب هةةةةةذه التحىلظةةةةةات  موضةةةةةوع التحىلظةةةةةات ال

يةةةؤد  إىل ترتةةةب أثةةةر علةةةى التحىلظةةةات غةةةأ اجلةةةائزة  وبلجي ةةةا، ممةةةا
 مماثل لألثر املرتتب على التحىلظات اجلائزة.

ويبةةةةدو أن الةةةةنهج الةةةةذ  اتوبةةةةا يف اعةةةةرتاض بلجي ةةةةا ينةةةةاظر  (17)
يينةةةةةا يف حالةةةةةة مةةةةةن اتىلةةةةةاقي  ف 21مةةةةةن املةةةةةادة  3 تتو ةةةةةاه الىلقةةةةةرة مةةةةةا

 . (2394)البسيط االعرتاض

__________ 
)أثةر االعةرتاض يف الع قةات    6-3-4انظر التعليق على املبدأ التوجيه    ( 2394)  

ى الةةةةتحىلظ الةةةةذ  لةةةةاغته الةةةةوالايت  التعاهديةةةةة(. انظةةةةر أيضةةةةا  اعةةةةرتاض هولنةةةةدا علةةةة 
 ق املدنية والسيا ية  املتحدة األمري ية بشأن العهد الدويل ا اص لحلقو 

بعقوبةةة اإلعةةدام عةةن  تعةةرتض ح ومةةة ممل ةةة هولنةةدا علةةى التحىلظةةات املتعلقةةة     
، نظةةرا  إىل أنةةه يتبةةني مةةن نةةز   ةةن الثامنةةة عشةةرة اجلةةرائم الةة  يرت بهةةا أرةةخاص دون  

مةن العهةد ومةا موضةوع    6مةا نةز املةادة   أن الةتحىلظ املةذكور يتنةا  العهد ومن ترخيةه  
 ، املعيار األدىن حلماية احلق يف احلياة. 4وغرض العهد الذ  يقر، وفقا  للمادة 

مةةن العهةةةد،    7علةةةى الةةتحىلظ املتعلةةق لملةةةادة  وتعةةرتض ح ومةةة ممل ةةةة هولنةةدا     
ر يتنةا  مةا موضةوع  ألنه يتضح من النز ومن تىلسأ هذه املادة أن التحىلظ املةذكو 

 العهد وغرضه. 
 ومة ممل ة هولندا أن هذا الةتحىلظ يرتتةب عليةه األثةر نىلسةه املرتتةب   وترى ح  

مةن العهةد، ال ُيسةمح    4على انتقاص عام من هذه املةادة، يف حةني أنةه وفقةا  للمةادة  
 أب  انتقاص حى يف حاالت الاوارئ العامة.  

ت واإلعةةةةةة انت التةةةةةةادرة عةةةةةةن   وتعتةةةةةرب ح ومةةةةةةة ممل ةةةةةةة هولنةةةةةةدا أن التىلاوةةةةةةا  
تعةةةدل األثةةةر القةةةانون ألح ةةةام العهةةةد يف تابيقهةةةا   تسةةةتبعد وال  ة ال الةةةوالايت املتحةةةد 

ا تتةةةاص اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق   علةةةى الةةةوالايت املتحةةةدة، وأهنةةةا ال حتةةةد مالقةةةا  مةةةن 
اإلنسةةةةةةةةان فيمةةةةةةةةا خيةةةةةةةةز تىلسةةةةةةةةأ هةةةةةةةةذه األح ةةةةةةةةام مةةةةةةةةن حيةةةةةةةةث تابيقهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى  

 املتحدة.   الوالايت 
*،  يينةةا لقةةانون املعاهةةدات مةةن اتىلاقيةةة ف   21مةةن املةةادة    3ح ةةام الىلقةةرة  ورهنةةا  أب    
تش ل هذه االعرتاضات عقبة أمام بدء نىلاذ العهةد بةني ممل ةة هولنةدا والةوالايت   ال 

 (.  ibid., chap. IV.4املتحدة“ ) 
انظر أيضا  اعةرتاض الةوالايت املتحةدة األمري يةة علةى التحىلظةات الة  لةاغتها   

 د نىلسه   لكستان على العه 
 تعرتض ح ومة الةوالايت املتحةدة األمري يةة علةى حتىلظةات لكسةتان علةى العهةد  

  6و   3الدويل ا اص لحلقوق املدنيةة والسيا ةية. فقةد حتىلظةت لكسةتان علةى املةواد  
من العهد ال  تتنةاول تسةاو  الرجةال والنسةاء يف حةق    25و   19و   18و   13و   12و   7و 

ق يف احليةةاة، واحلمايةةة مةةن التعةةذيب  يا ةةية، واحلةة التمتةةا ب امةةل احلقةةوق املدنيةةة والس 
املهينةةةةةةةة، وحريةةةةةةةة التنقةةةةةةةل، وطةةةةةةةرد   ال إنسةةةةةةةانية أو  العقوبةةةةةةةة القا ةةةةةةةية أو  واملعاملةةةةةةةة أو 

األجانب، وحرية الىل ر وهالوجةدان  والةدين، وحريةة التعبةأ، وحةق املشةاركة يف إدارة  
لةةةى عمليةةةة  الةةة  تةةةنز ع   40الشةةةؤون العامةةةة. وحتىلظةةةت لكسةةةتان أيضةةةا  علةةةى املةةةادة  

قةةةةدم الةةةةدول األطةةةةراف مبقتضةةةةاها تقةةةةارير دوريةةةةة عةةةةن تنىليةةةةذها للعهةةةةد كلمةةةةا طلبةةةةت  ت 
ذلةةك اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان. وهةةذه التحىلظةةات تثةةأ قلقةةا  للغةةا  ألهنةةا   إليهةةا 

لكسةةتان أن تعةةدل يف حةةدوده التزاماهتةةا املوضةةوعية   حتجةةب ر يةةة املةةدى الةةذ  تعتةةزم 
ن األطةةراف األ ةةرى مةةن تقيةةيم  نىلسةةه، دون   مبوجةةب العهةةد، وحتةةول، يف الوقةةت     مت ةةو
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يسةةةةتخلز أ  نتيجةةةةة  وهةةةةو هنةةةةج مثةةةةار تشةةةة يك. فهةةةةو ال (18)
ملمو ةةةةة مةةةةةن باةةةةة ن الةةةةتحىلظ، وإمنةةةةةا يتعامةةةةةل معةةةةه وكأنةةةةةه حتىلةةةةةظ 

عمةل واضةعو اتىلةاقي   لحيح، ويُعيد  من لب  لىلة “ إقةرار مةا
رك فيه أن  ال . ومما(2395)على ا تبعاده  6198و  1969فيينا لعام   

مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا يةةةوح   21مةةن املةةادة  3نةةز الىلقةةرة  رةة ء يف ال
تنابةةق يف حالةةة التحىلظةةات غةةأ التةةحيحة، ل ةةن  لةةراحة  أبهنةةا ال

ت ةن تُعتةرب  يبدو واضحا  من األعمال التحضأية أن هذه املسألة ل
 .(2396) ممشمولة مبشروع املادة الذ  كان منشأ هذا احل

م بلةةةدان الشةةةمال ومثلمةةا رةةةرح ممثةةةل السةةةويد، متحةةداث  ل ةةة  (19)
األورويب،  ةةةة ل مناقشةةةةة تقريةةةةر جلنةةةةة القةةةةانون الةةةةدويل عةةةةن أعمةةةةال 

 دورهتا السابعة وا مسني يف إطار اللجنة الساد ة، فإن 

 
 (اتبع )  (  2394احلاشية  ) 

وبنةةةاء  عليةةةه، تةةةرى الةةةوالايت  تنىليةةةذ لكسةةةتان اللتزاماهتةةةا عةةةن طريةةةق التقةةةارير الدوريةةةة.  
حيةول   منةه. وال املتحدة أن حتىلظةات لكسةتان منافيةة برمتهةا ملوضةوع العهةد والغةرض  

دون د ةةةول العهةةةد حيةةةز النىلةةةاذ بةةةني الةةةوالايت املتحةةةدة ولكسةةةتان،  هةةةذا االعةةةرتاض  
وتسةةةةةةةر  أح ةةةةةةةام املةةةةةةةواد املةةةةةةةذكورة أعةةةةةةة ه بةةةةةةةني دولتينةةةةةةةا، إال يف حةةةةةةةدود حتىلظةةةةةةةات  

 (. .ibid*“ ) لكستان 
  24 وأضةةةىلت اململ ةةةةة املتحةةةةدة أيضةةةا ، يف م حظاهتةةةةا علةةةةى التعليةةةق العةةةةام رقةةةةم  

ة علةى ا ةتبعاد أجةزاء املعاهةدة الة   للجنة املعنية بقوق اإلنسةان، نوعةا  مةن املتةداقي 
تىلهةةةم هاململ ةةةة املتحةةةدة  بوضةةةوح كامةةةل أن إم انيةةةة    تشةةة ل موضةةةوع الةةةتحىلظ   

اهةةدة الةة  ينابةةق عليهةةا. وأ  حةةل  الىلتةةل  ةةترتتب عليهةةا إزالةةة الةةتحىلظ وأجةةزاء املع 
 ةةيما القاعةةدة األ ا ةةية الةةواردة يف املةةادة   آ ةةر  ةةتجده يتنةةاقز متامةةا  مةةا املبةةدأ، ال 

مةةن النظةةةام األ ا ةةة  حمل مةةة العةةةدل الدوليةةةة القائلةةة أبن االتىلاقيةةةات الدوليةةةة  (  1) 38
تضةةةا قواعةةةد ه’معرتفةةةا  هبةةةا لةةةراحة‘ مةةةن جانةةةب  الةةةدول املتعاقةةةدة. وتةةةرى اململ ةةةة  

تحدة أنه ليس من املم ن حماولة إجبار دولة علةى احةرتام التزامةات مبوجةب العهةد  امل 
لألحةةةرى أعربةةةت عةةةن عةةةدم رغبتهةةةا    ’تعةةةرتف هبةةةا لةةةراحة‘، بةةةل  مةةةن البةةةديه  أهنةةةا ل 
الواثئةةةةق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة ا مسةةةةون، امللحةةةةق  )   “ التةةةةرحية يف قبوهلةةةةا 

 (. 14، الىلقرة  146 سادس، ص أع ه(، املرفق ال   1156)احلارية    40 رقم 
ول يسةتبعد الىلريةق العامةل املعةين للتحىلظةات هةذا احلةل ا ةتبعادا  تمةا  يف تقريةةره   

ع الثةةةامن عشةةةر لر  ةةةاء هيئةةةات معاهةةةدات حقةةةوق اإلنسةةةان. ورأى يف  إىل االجتمةةةا 
إم انيةةةة  تعةةةدو   يلةةة    إن النتةةةائج الةةة  مي ةةةن توقعهةةةا لعةةةدم التةةةحة ال  تولةةةياته مةةةا 

اعتبارهةا طرفةا  يف املعاهةدة دون تابيةق   أو اعتبار الدولة دولة غأ طةرف يف املعاهةدة،  
دة دون اال ةةةةةةتىلادة مةةةةةةن  اعتبارهةةةةةةا طرفةةةةةةا  يف املعاهةةةةةة  *، أو احل ةةةةةةم موضةةةةةةوع الةةةةةةتحىلظ 

(. ل ةن  HRI/MC/2006/5/Rev.1, para. 16, recommendation No. 7الةتحىلظ“ ) 
 . أدانه(   2397هذا املوقف أُد ل عليه تعديل الحقا  )انظر احلارية  

للجنةةةة    24 ململ ةةةة املتحةةةدة علةةةى التعليةةةق العةةةام رقةةةم انظةةةر م حظةةةات ا  ( 2395)  
معيةةة العامةةة، الةةدورة ا مسةةون، امللحةةق  الواثئةةق الرمسيةةة للج املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان ) 

(. انظةر  13، الىلقةرة  146و   145 أعة ه(، املرفةق السةادس، ص   1156)احلارية    40 رقم 
عة املتعلقةةةةة مبسةةةةألة التحىلظةةةةات علةةةةى معا  هةةةةدات حقةةةةوق  أيضةةةةا  ورقةةةةة العمةةةةل املو ةةةةَّ

  للجنةة الىلرعيةة   17/ 2001اإلنسان ال  أعدهتا السيدة فرانسةواز هامبسةون وفقةا  للقةرار  
 . 16(، الىلقرة  E/CN.4/Sub.2/2003/WP.2لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ) 

( من التعليةق التمهيةد  علةى 13( إىل )5انظر أع ه الىلقرات من ) ( 2396)  
 .5-4 الىلرع

هُيتةةن    يتىلةةق مةةا هموضةةوع املعاهةةدة وغرضةةها  هةةو حتىلةةظ ل  الةةتحىلظ الةةذ  ال  
يهةةةا يف املةةةادة  تنبةةةين عليةةةه اآلاثر القانونيةةةة املنتةةةوص عل  ومةةةن   ال ،  19 وفقةةةا  للمةةةادة 

أن األح ةةةام الةةة  يتتةةةل هبةةةا الةةةتحىلظ    21مةةةن املةةةادة    3 . وحةةةني ذكةةةرت الىلقةةةرة 21
تنابةةةق بةةةني الدولةةةة املعرتضةةةة والدولةةةة املتحىلظةةةة يف حةةةدود الةةةتحىلظ، فإهنةةةا كانةةةت   ال 

ون مةةةةن املعقةةةةول  ي ةةةة  ، ولةةةةن 19تشةةةةأ إىل التحىلظةةةةات املسةةةةموح هبةةةةا مبوجةةةةب املةةةةادة  
تتىلةةةق مةةةا هموضةةةوع املعاهةةةدة   الةةة  ال ا ةةةتخدام نىلةةةس القاعةةةدة بتةةةدد التحىلظةةةات  

 . ( 2397) وغرضها ، وإمنا ينبغ  اعتبار هذا التحىلظ لط   وليس له أثر قانون 

يتعلةق   وع وة على ذلك، فإن عدم اناباق قواعد فيينةا فيمةا  (20)
األغلبيةةةةةةة  آباثر التحىلظةةةةةةات غةةةةةةأ التةةةةةةحيحة تؤكةةةةةةده بوضةةةةةةوح كبةةةةةةأ  

تعتربهةةةا غةةةأ    السةةةاحقة مةةةن ردود فعةةةل الةةةدول علةةةى التحىلظةةةات الةةة  
تقةةل لةةراحة  أن اعرتاضةةها   ل  لةةحيحة. فسةةواء قالةةت هةةذه الةةدول أو 

مينةا بةدء نىلةاذ املعاهةدة للنسةةبة إىل لةاحب الةتحىلظ، فهة  تعتةةرب   ال 
 دون لبس أن التحىلظ غأ اجلائز جمرد من أ  أثر قانون. 

درة منةةةذ  ةةنوات عديةةةدة عةةن الةةةوالايت واالعرتاضةةات التةةا (21)
ململ ةةة املتحةةدة ردا  علةةى بعةةز حتىلظةةات دول املتحةةدة األمري يةةة وا

أورول الشرقية على اتىلاقيات جنيف املتعلقة بمايةة ضةحااي احلةرب 
 .(2398)تُعد مثاال  ذا مغزى

وألةةةدرت أيضةةةا  بةةةي روس وبلغةةةاراي ورو ةةةيا وتشي و ةةةلوفاكيا   (22)
 اإلعةةة ن التىلسةةةأ “ للىللبةةةني بشةةةأن اتىلاقيةةةة األمةةةم  اعرتاضةةةات علةةةى  
لبحار، حيث اعتربت أنه يشة ل حتىلظةا  وأنةه جمةرد مةن  املتحدة لقانون ا 

. وأودعةت النةرويج وفنلنةدا اعرتاضةات علةى  ( 2399) أثر قانون  أ  قيمة أو 
إعةةةة ن جلمهوريةةةةة أملانيةةةةا الدميقراطيةةةةة بشةةةةأن اتىلاقيةةةةة مناهضةةةةة التعةةةةذيب  

ال إنسةةةةةةةةانية   العقوبةةةةةةةةة القا ةةةةةةةةية أو  ة أو وغةةةةةةةةأه مةةةةةةةةن ضةةةةةةةةروب املعاملةةةةةةةة 
عةة ن أيضةا  لنتقةةادات أبةةدهتا عةةدة دول  . وقوبةةل هةةذا اإل ( 2400) املهينةة  أو 

مي ةن   رأت أن  أ  إع ن من هذا القبيل ليسةت لةه آاثر قانونيةة، وال 
أب  ر ل كةان أن يرتتةب عليةه تقلةيز التةزام ح ومةة مةن احل ومةات  

.  ( 2401) ح ةةةام االتىلاقيةةةة“ بتحمةةةل نتةةةيبها مةةةن نىلقةةةات اللجنةةةة وفقةةةا  أل 
تحىلظةةات الةة  لةةاغتها  ولملثةةل، اعتةةربت الربتغةةال يف اعرتاضةةها علةةى ال 

 ملديف بشأن اتىلاقية القضاء على مجيا أر ال التمييز ضد املرأة أن 

__________ 
الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة السةةةتون، اللجنةةةة الساد ةةةة،   ( 2397)  

،    مةةاليزاي )املرجةةا نىلسةةه . انظةةر أيضةةا  22(، الىلقةةرة  A/C.6/60/SR.14)   14اجللسةةة  
  19اجللسةةة    ( واليةةوانن )املرجةةا نىلسةةه، 86(، الىلقةةرة  A/C.6/60/SR.18)   18اجللسةةة  

 (A/C.6/60/SR.19  الىلقةةةرة ،)اجتمةةةةاع الىلريةةةةق العامةةةةل املعةةةةين  (، وكةةةةذلك تقريةةةةر  39
للتحىلظةةةةةات إىل االجتمةةةةةاع التا ةةةةةا عشةةةةةر لر  ةةةةةاء هيئةةةةةات معاهةةةةةدات حقةةةةةوق  

رتك بةةةةني اللجةةةةان هليئةةةةات معاهةةةةدات حقةةةةوق  اإلنسةةةةان واالجتمةةةةاع السةةةةادس املشةةةة 
اإلنسةةان   لةةيس ماروحةةا  أن تظةةل الدولةةة املتحىلظةةة طرفةةا  يف املعاهةةدة مةةا عةةةدم  

 (. HRI/MC/2007/5, para. 18“ ) اناباق احل م الذ  لدر بشأنه التحىلظ 
 .على املبدأ التوجيه  احلايل ( من التعليق10( و)9انظر الىلقرتني ) ( 2398)  
  (2399 ) 6above), chap. XXI. 37(footnote eaties … Multilateral Tr. 
 أع ه. 2383احلارية  انظر ( 2400)  
  (2401 ) 9above), chap. IV. 37(footnote Multilateral Treaties … . 
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تعةةةةةةدل أب  رةةةةةة ل مةةةةةةن األرةةةةةة ال  مي ةةةةةةن أن تغةةةةةةأ أو هةةةةةةذه التحىلظةةةةةةات ال
 .(2402)يةااللتزامات ال  تقا على عاتق أ  دولة طرف مبوجب االتىلاق

ومتجانسة   -وممار ات الدول يف هذا التدد متاورة جدا   (23)
تقتتةةةر علةةةى دول معينةةةة. فاالعرتاضةةةات  وال -حيةةةث اجلةةةوهر  مةةةن

، وكةةذلك اعرتاضةةات (2404)والسةةويد (2403)الةة  قةةدمتها مةةؤ را  فنلنةةدا
 (2407)وهولنةةةةةةةةةةدا (2406)وإ ةةةةةةةةةةبانيا (2405)دول أ ةةةةةةةةةةرى مثةةةةةةةةةةل بلجي ةةةةةةةةةةا

، فضةةةةة   عةةةةةن االحتةةةةةاد (2409)و ةةةةةلوفاكيا (2408)واجلمهوريةةةةةة التشةةةةةي ية
__________ 

  (2402 ) 8, chap. IV.Ibid.. 
انظةةةةر اعرتاضةةةةات فنلنةةةةدا علةةةةى الةةةةتحىلظ الةةةةذ  أبةةةةداه الةةةةيمن علةةةةى  ( 2403)  

 .ibid., chapالتمييةز العنتةر  ) االتىلاقيةة الدوليةة للقضةاء علةى مجيةا أرة ال

IV.2 وعلةةى التحىلظةةات الةة  لةةاغتها ال ويةةت ومةةاليزاي وليسةةوتو و ةةنغافورة ،)
 ,.ibidبشأن اتىلاقية القضاء علةى مجيةا أرة ال التمييةز ضةد املةرأة )ولكستان 

chap. IV.8 وعلةى التحىلظةات الة  لةاغتها مةاليزاي وقاةر و ةنغافورة وعمةان ،)
(، وعلةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  ibid., chap. IV.11اىلةةةل )بشةةةأن اتىلاقيةةةة حقةةةوق ال

الثالةةةث  لةةةاغته الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة حةةةني قبوهلةةةا االلتةةةزام للربوتوكةةةول
تقييةةد ا ةتعمال أ ةةلحة تقليديةة معينةة مي ةةن اعتبارهةا مىلرطةةة  التىلاقيةة حظةر أو

 (.ibid., chap. XXVI.2عشوائية األثر ) الضرر أو
لةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغته الةةةوالايت املتحةةةدة  انظةةةر اعةةةرتاض السةةةويد ع  ( 2404)  

  د ا ةةتعمال تقييةة  األمري يةةة حةةني قبوهلةةا االلتةةزام للربوتوكةةول الثالةةث التىلاقيةةة حظةةر أو 
 .ibid., chapعشةوائية األثةر )  أ ةلحة تقليديةة معينةة مي ةن اعتبارهةا مىلرطةة الضةرر أو 

XXVI.2  ومةةةةا ذلةةةةك، أوضةةةةحت السةةةةةويد أن  هةةةةذا االعةةةةرتاض ال مينةةةةا د ةةةةةول .)
التىلاقيةة حيةةز النىلةةاذ بةني الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة والسةويد. ويبةةدأ نىلةةاذ االتىلاقيةةة  ا 

ة األمري يةة والسةويد، دون أن تسةتىليد الةوالايت املتحةدة  برمتها بةني الةوالايت املتحةد 
 .األمري ية من حتىلظها“ 

انظةةر اعةةرتاض بلجي ةةا علةةى حتىلةةظ  ةةنغافورة بشةةأن اتىلاقيةةة حقةةوق  ( 2405)  
 37و 19من اإلع انت، املتعلقة لملادتني  2حل ومة أن الىلقرة الاىلل   تعترب ا

من التحىلظات، بشأن احلدود الد تورية ال  خيضا هلةا  3من االتىلاقية والىلقرة 
قبول االلتزامات الواردة يف االتىلاقية، تتعارض ما مقالد االتىلاقية، ولةذا فهة  

 (.ibid., chap. IV.11ليست ذات أثر يف إطار القانون الدويل“ )
انظةةةةر اعةةةةرتاض إ ةةةةبانيا علةةةةى الةةةةتحىلظ الةةةةذ  لةةةةاغته قاةةةةر بشةةةةأن  ( 2406)  

 تعتةةرب ح ومةةة ممل ةةة  ى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد املةةرأة اتىلاقيةةة القضةةاء علةة 
تعىلة   إ بانيا أن اإلعة انت املةذكورة أعة ه ه...  لةيس هلةا أثةر قةانون وأهنةا ال

اقيةةةةة وال تعةةةةّدل تلةةةةك قاةةةةر إط قةةةةا  مةةةةن االلتزامةةةةات الةةةة  تىلرضةةةةها عليهةةةةا االتىل
 (.ibid., chap. IV.8االلتزامات“ )

لةةتحىلظ الةةذ  لةةاغته السةةلىلادور بشةةأن  انظةةر اعةةرتاض هولنةةدا علةةى ا  ( 2407)  
ح ومةةة ممل ةةة هولنةةدا أن حتىلةةظ    تةةرى   اتىلاقيةةة حقةةوق األرةةخاص ذو  اإلعاقةةة  

ح ومة مجهورية السلىلادور ال يستبعد وال يعدل األثةر القةانون ألح ةام االتىلاقيةة  
 .( ibid., chap. IV.15ما يتعلق بتابيقها على مجهورية السلىلادور“ ) في 
اعرتاض اجلمهورية التشي ية على التحىلظ الةذ  لةاغته قاةر انظر  ( 2408)  

 لةةةةذا فةةةةةإن  بشةةةةأن اتىلاقيةةةةة القضةةةةاء علةةةةةى مجيةةةةا أرةةةة ال التمييةةةةز ضةةةةةد املةةةةرأة 
لةة اجلمهورية التشي ية تعرتض على التحىلظات املذكورة أع ه ال  ألةدرهتا دو 

وريةة وال مينا هذا االعرتاض بدء نىلةاذ االتىلاقيةة بةني اجلمه قار بشأن االتىلاقية.
ويبةةةدأ نىلةةةاذ االتىلاقيةةةة برمتهةةةا بةةةني اجلمهوريةةةة التشةةةي ية  التشةةةي ية ودولةةةة قاةةةر.

 (.ibid., chap. IV.8ودولة قار، دون أن تستىليد دولة قار من حتىلظها“ )
لةاغته لكسةتان بشةأن    انظر اعةرتاض  ةلوفاكيا علةى الةتحىلظ الةذ   ( 2409)  

ثقافيةة   يةد ل العهةد  العهد الدويل ا اص لحلقوق االقتتةادية واالجتماعيةة وال 
برمتةةه حيةةز النىلةةاذ بةةني    الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق االقتتةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة 

ة مىلادهةةا ، اعرتاضةةات تقةةرتن يف أحيةةان كثةةأة مب حظةة (2410)األورويب
لةه داللةة أن  أن التحىلظ غأ التحيح جمرد من األثر القانون. وممةا

هةةةذه املمار ةةةة املتمثلةةةة يف إلةةةدار االعرتاضةةةات ذات األثةةةر  فةةةوق 
مةةةةن حيةةةةث املبةةةةدأ، معارضةةةةة مةةةةن جانةةةةب تثةةةةأ،  ال (2411)األقتةةةةى“

يف ذلةةةةةك  مبةةةةا -املنظمةةةةات املتعاقةةةةةدة األ ةةةةرى  الةةةةدول املتعاقةةةةدة أو
 االعرتاض.ألحاب التحىلظات موضا 

وانعدام أ  أثر قانون كنتيجة مباررة لبا ن التحىلظ غةأ  (24)
يرتتةةب، عةة وة علةةى ذلةةك، بتةةورة مبارةةرة علةةى  وهةةو مةةا -اجلةةائز 

قةد أكدتةه أيضةا  اللجنةة املعنيةة  - (2412)مىلهوم البا ن يف حد ذاته
بشةةةأن املسةةةائل املتعلقةةةة  24بقةةةوق اإلنسةةةان يف تعليقهةةةا العةةةام رقةةةم 

  تتةةاغ لةةدى التتةةديق علةةى العهةةد الةةدويل ا ةةاص للتحىلظةةات الةة 
علةةةةةةةى الربوتوكةةةةةةةولني اال تيةةةةةةةاريني  لحلقةةةةةةةوق املدنيةةةةةةةة والسيا ةةةةةةةية أو

يتعلةق  فيمةا ولدى االنضمام إىل هةذه التة وك، أ امللحقني به، أو
مةةةن العهةةةد. فقةةةد رأت  41لإلعةةة انت الةةة  تتةةةدر مبوجةةةب املةةةادة 

 النتيجة ال  ترتتب   اللجنة املعنية بقوق اإلنسان أن أحد جوانب
عةةةادة“ علةةةى عةةةدم جةةةواز حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات يتمثةةةل، يف مجلةةةة 

له  . ومما(2413)يستايا اال تىلادة من حتىلظه أمور، يف أن لاحبه ال
 
اجلمهوريةةة السةةلوفاكية ومجهوريةةة لكسةةتان اإل ةة مية مةةن دون ه...  أن تسةةتىليد  

(، وكةةذلك اعرتاضةةها علةةى الةةتحىلظ  ibid., chap. IV.3“ ) لكسةةتان مةةن حتىلظهةةا 
قيةةة القضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد املةةرأة   الةةذ  لةةاغته قاةةر بشةةأن اتىلا 

 ال مينا هذا االعرتاض بدء نىلاذ اتىلاقية القضاء علةى مجيةا أرة ال التمييةز ضةد  
..  برمتهةا بةني  ويبدأ نىلاذ االتىلاقية ه.   ودولة قار. اجلمهورية السلوفاكية املرأة بني 

مةةةةن حتىلظاهتةةةةا  ودولةةةةة قاةةةةر، دون أن تسةةةةتىليد دولةةةةة قاةةةةر  اجلمهوريةةةةة السةةةةلوفاكية  
 (. ibid., chap. IV.8وإع انهتا“ ) 

انظةةةةةر االعرتاضةةةةةني اللةةةةةذين لةةةةةدرا بتةةةةةورة مشةةةةةرتكة عةةةةةن اجلماعةةةةةة  ( 2410)  
األوروبيةةةة والةةةةدول األعضةةةةاء فيهةةةةا )أيرلنةةةدا وإيااليةةةةا وبلجي ةةةةا ومجهوريةةةةة أملانيةةةةا 

الةةدامنرك وفرنسةةا ول سةةمربغ واململ ةةة املتحةةدة وهولنةةدا( فيمةةا يتعلةةق االحتاديةةة و 
االتىلاقيةةةة ت الةةة  ألةةدرهتا بلغةةةاراي ومجهوريةةة أملانيةةةا الدميقراطيةةة بشةةةأن لإلعةة ان

وقد  .اجلمركية املتعلقة للنقل الدويل للبضائا مبقتضى دفاتر النقل الدويل الرب 
عةةة ن التةةةادر ه...  بشةةةأن  اإل اعتةةةرب ألةةةحاب االعرتاضةةةني املتاةةةابقني أن 

م أن حتىلظةا  كهةذا هةو ( يتخذ ر ل التحىلظ على ذلك احل م، رغ3)52املادة 
لةةذا تةةرى اجلماعةةة األوروبيةةة والةةدول األعضةةاء  حتىلةةظ حمظةةور مبوجةةب االتىلاقيةةة.

تج بةةةةةةه يف  فيهةةةةةةا أن هةةةةةةذا اإلعةةةةةة ن ال مي ةةةةةةن أب  حةةةةةةال مةةةةةةن األحةةةةةةوال أن حيةةةةةةُ
 (.ibid., chap. XI.A.16) مواجهتها وتعتربه عدمي األثر متاما “

لةةى املبةةدأ التةةةوجيه  ( مةةةن التعليةةق ع4( إىل )1انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 2411)  
 ،انظةةةةةةر أيضةةةةةةا  التقريةةةةةةر الثةةةةةةامن عةةةةةةن التحىلظةةةةةةات علةةةةةةى املعاهةةةةةةدات. 4-3-8

، الىلقةةةةرة  Add.1و   A/CN.4/535، اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء األول(، الوثيقةةةةة  2003 حوليةةةةة 
 ”… Simma, “Reservations to human rights treaties . انظةر كةذلك 96

(footnote 1042 above), pp. 667–668. 
 ( أع ه.5انظر الىلقرة ) ( 2412)  
الواثئةق الرمسيةة للجمعيةة العامةة،  تقرير اللجنة املعنية بقةوق اإلنسةان،   ( 2413)  

  أعةةةةة ه(، املرفةةةةةق ا ةةةةةامس،   1156)احلارةةةةةية    40الةةةةةدورة ا مسةةةةةون، امللحةةةةةق رقةةةةةم  
مةةن    2004 ظةةر أيضةةا  ورقةةة العمةةل النهائيةةة املقدمةةة يف عةةام . ان 18، الىلقةةرة  135 ص 

   هامبسةةةون بشةةأن التحىلظةةةات علةةى معاهةةةدات حقةةوق اإلنسةةةان   فرانسةةواز السةةيدة  
 

 (الصفحة التالية اتبع على ) 
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رغةةةم حةةةدة ردود فعةةةل فرنسةةةا واململ ةةةة املتحةةةدة  داللةةةة واضةةةحة أنةةةه
، فإن أاي  من 24والوالايت املتحدة األمري ية على التعليق العام رقم 

 .(2414)على هذا املوقف تعرتض الدول الث ل ل هذه
ويف وقت الحق، أكدت اللجنة املعنية بقةوق اإلنسةان هةذا   (25)

وطبقتةةه، وذلةةك يف  ةةياق    24اال ةةتنتاو الةةوارد يف تعليقهةةا العةةام رقةةم  
قرارهةةا بشةةأن   . ويف راول كنةةد  ضةةد ترينيةةداد وتولغةةو النظةةر يف بةة غ  
سةألة جةواز الةتحىلظ الةذ   ، فتلت اللجنةة يف م ( 2415) مقبولية الالب 

لةةةةاغته الدولةةةةة الاةةةةرف حةةةةني انضةةةةمت مةةةةن جديةةةةد إىل الربوتوكةةةةول  
اال تيةةار  األول للعهةةد الةةدويل ا ةةاص لحلقةةوق املدنيةةة والسيا ةةية،  

، بعةةةد أن كانةةةت قةةةد انسةةةحبت منةةةه يف اليةةةوم  1998أاير/مةةةايو    26يف  
ىلظهةةةا إىل  نىلسةةةه. وكانةةةت ترينيةةةداد وتولغةةةو قةةةد  ةةةعت عةةةن طريةةةق حت 

السجناء الةذين ُح ةم علةيهم لإلعةدام مةن ناةاق ا تتةاص  ا تبعاد 
. وا ةتنادا  إىل الاةابا التمييةز  للةتحىلظ، وجةدت اللجنةة  ( 2416) اللجنة 

أن الةةةةةةةةتحىلظ  ال مي ةةةةةةةةن أن يعتةةةةةةةةرب ه...  متوافقةةةةةةةةا  مةةةةةةةةا هموضةةةةةةةةوع  
 يل    . و لتت اللجنة إىل ما ( 2417) الربوتوكول اال تيار  وغرضه “ 

اللجنةةة مةةن النظةةر يف هةةذا الةةب غ مينةةا  يوجةةد ه...  مةةا ونتيجةةة لةةذلك ال 
 .(2418)مبقتضى أح ام الربوتوكول اال تيار 

 
 (اتبع )  (  2413احلاشية  ) 

)  ةةةةوف ي ةةةةون مثةةةةأا  للعجةةةةب أن يتوقةةةةا    57أعةةةة ه(، الىلقةةةةرة    1151)احلارةةةةية  
إلنسان إنىلاذ حتىلظ ا ةتنتجت أنةه منةاف ملوضةوع  البعز من هيئة معنية بقوق ا 

مةةن ورقةةة العمةةل املو ةةعة الةة  قةةدمتها    59املعاهةةدة هوغرضةةها “(، وكةةذلك الىلقةةرة  
أعةة ه(   ال مي ةةن أن يتوقةةا مةةن هيئةةة    2395عةةن املوضةةوع نىلسةةه )انظةةر احلارةةية  

إنىلةةاذ حتىلةةظ ا ةةتنتجت أنةةه منةةاف ملواضةةيا املعاهةةدة وأغراضةةها“.  معنيةةة للرلةةد  
عةةةت اللجنةةةة املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةان، يف لةةةيغة واحةةةدة، مسةةةألة ا ةةةتحالة  وقةةد مج 

جةدال فيهةا( ومسةألة أثةر هةذا التنةايف علةى   نشوء أثر عن التحىلظ املتنايف )الة  ال 
وا ةةةعة  اكتسةةةاب اجلهةةةة املتحىلظةةةة لةةةىلة الاةةةرف )وهةةة  مسةةةألة أاثرت مناقشةةةات  

 . أدانه(   3-5-4النااق؛ انظر التعليق على املبدأ التوجيه   
الواثئةةةةةةق الرمسيةةةةةةة  انظةةةةةةر م حظةةةةةةات الةةةةةةوالايت املتحةةةةةةدة األمري يةةةةةةة )  ( 2414)  

أعة ه(، املرفةق    1156)احلارةية    40 للجمعية العامة، الدورة ا مسون، امللحق رقم 
(،  146-142 (، واململ ةةةة املتحةةةدة )املرجةةةا نىلسةةةةه، ص 142-138 السةةةادس، ص 

  1691)احلارةية    40 الدورة احلاديةة وا مسةون، امللحةق رقةم   وفرنسا )املرجا نىلسه، 
 .( 127-124 أع ه(، اجمللد األول، املرفق السادس، ص 

 1999تشةرين الثةان/نوفمرب  2، القةرار املةؤر  845/1999الب غ رقةم  ( 2415)  
 أع ه(. 730)انظر احلارية 

الةواردة يف تعليقهةا  املعنيةة بقةوق اإلنسةان  مبوجب ا تنتاجات اللجنة  ( 2416)  
ضةةةةا  أن الدولةةةةة الاةةةةرف ظلةةةةت ملزمةةةةة للربوتوكةةةةول  ، رأت اللجنةةةةة أي 24العةةةةام رقةةةةم  

اال تيةةار ؛ ول ةةن األمةةر لةةيس هبةةذه البسةةاطة، فحةةى لةةو   التسةةليم أبن ترينيةةداد  
وتولغو جيوز هلا أن تنسحب من الربوتوكول لتتدق عليه مةن جديةد علةى الىلةور  

مسةةةةألة ال تعتةةةةزم جلنةةةةة القةةةةانون الةةةةدويل اختةةةةاذ موقةةةةف بشةةةةأهنا(، فةةةةإن أقةةةةل  )وهةةةة   
  ن قوله هو إن لحة التحىلظ مش وك فيها. مي  ما 
الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا امسة وا مسون، امللحةق  ( 2417)  
 .7-6أع ه(، الىلقرة  730)انظر احلارية  40 رقم
 املرجا نىلسه. ( 2418)  

وبعبةةةةةارة أ ةةةةةرى، رأت اللجنةةةةةة املعنيةةةةةة بقةةةةةوق اإلنسةةةةةان أن حتىلةةةةةظ 
حيةةةةةةةول دون تابيةةةةةةةق الربوتوكةةةةةةةول اال تيةةةةةةةار   ترينيةةةةةةةداد وتولغةةةةةةةو ال

يتعلةةةةق لملةةةةدع ، وهةةةو نىلسةةةةه  ةةةةجني ُح ةةةم عليةةةةه لإلعةةةةدام.  فيمةةةا
دل ال فإن هذا التحىلظ ال ، ذاوه األثةر القةانون املرتتةب علةى  حيةُ

األثةر القةانون لةتحىلظ لةحيح لةدر اعةرتاض  وال (2419)حتىلظ ُمنشأ
 حُيدل أ  أثر. . فهو ال(2420)بشأنه

ورأت كذلك حم مة البلدان األمري يةة حلقةوق اإلنسةان أن  (26)
الةةةتحىلظ غةةةأ اجلةةةائز الةةةذ  يهةةةدف إىل احلةةةد مةةةن واليتهةةةا القضةةةائية 

يف قضةية أثةر. ورةددت احمل مةة، يف قرارهةا  مي ن أن حُيدل أ  ال
 يل   ، على ماهيلأ ضد ترينيداد وتولغو

 التةةةةك الةةةةذ  ال مي ةةةةن لرتينيةةةةداد وتولغةةةةو االحتجةةةةاو للقيةةةةد املةةةةدرو يف 
أعلنةةةت فيةةةه قبوهلةةةا البنةةةد اال تيةةةار  للواليةةةة اجلربيةةةة حمل مةةةة البلةةةدان األمري يةةةة 

مةن االتىلاقيةة األمري يةة هحلقةوق  62نتت عليه املادة  حلقوق اإلنسان وفقا  ملا
 .(2421)اإلنسان ، ألن هذا القيد يتنا  ما موضوع االتىلاقية وغرضها

ق اإلنسان هذا النهج من وانتهجت احمل مة األوروبية حلقو  (27)
بليلةةةةوس ضةةةةد   ةةةة ل املبةةةةدأ الةةةةذ  طبقتةةةةه حةةةةني نظةةةةرت يف قضةةةةااي

. (2424)لويزيةةةدو ضةةةد تركيةةةاو (2423)فيةةةرب ضةةةد  ويسةةةراو (2422) ويسةةةرا
دما تبةةةةةني للمح مةةةةةة يف هةةةةةذه القضةةةةةااي الةةةةةث ل عةةةةةدم لةةةةةحة فبعةةةةة 

التحىلظةةات الةة  لةةاغتها  ويسةةرا وتركيةةا، طبقةةت احمل مةةة االتىلاقيةةة 
ُتتةةن إط قةةا .  لةةو أن التحىلظةةات ل نسةةان كمةةااألوروبيةةة حلقةةوق اإل

 حُتدل التحىلظات أ  أثر قانون. وللتايل، ل
لقةةانون الةةدويل ونظةةرا  إىل هةةذا القبةةول الوا ةةا، تعتقةةد جلنةةة ا (28)

أن مبدأ عدم ترتب أ  أثر قانون علةى الةتحىلظ غةأ التةحيح هةو 
جلةةزء مبةةدأ يشةة ل جةةزءا  مةةن القةةانون الوضةةع . ويةةرد هةةذا املبةةدأ يف ا

 .1-5-4الثان من املبدأ التوجيه  
هةو م ةرس يف النظةام القةةانون   ولةحيح ب ةل أتكيةد )وفقةا  ملةا  (29)

اثلةةةةةةةث حمايةةةةةةةد ميتلةةةةةةةك  ل يتةةةةةةةدر رأ  عةةةةةةةن طةةةةةةةرف   الةةةةةةةدويل( أنةةةةةةةه مةةةةةةةا 
التة حيات ال زمةة الختةةاذ قةرار بشةأن املسةةألة، فسةتظل مسةألة لةةحة  

__________ 
 من دليل املمار ة. 2-4لتوجيهية الواردة يف الىلرع انظر املبادئ ا ( 2419)  
 من دليل املمار ة. 3-4توجيهية الواردة يف الىلرع انظر املبادئ ال ( 2420)  
  (2421 ) Hilaire v. Trinidad and , 2001September  1Judgment of 

Tobago, Preliminary Objections, Series C, No. 80, para. 98  .   وانظةر أيضةا
 Benjamin et al. v. Trinidad   احل ةم التةادر يف اليةوم نىلسةه يف القضةية التاليةة 

and Tobago, Preliminary Objections (footnote 2187 above), para. 89  ويف .
نتاجات، بيةد أهنةا ل تشةر إىل  هذا احل م األ أ، وللت احمل مة إىل نىلس اال ت 
 أن التحىلظ يتنا  ما موضوع االتىلاقية وغرضها. 

  (2422 ) 60above), para.  192(footnote Belilos v. Switzerland . 
  (2423 ) , paras. 177, Series A no. 1990May  22, . SwitzerlandWeber v

36–38.  
  (2424 )  23, Preliminary Objections, Judgment of Loizidou v. Turkey

March 1995 (see footnote 304 above), paras. 89–98. 
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للتحىلظةات(. ل ةن  التحىلظ قائمة )ومةن هنةا تةربز أويةة احلةوار املتعلةق  
ينبغةةةة  أن يةةةةتم ت ةةةةريس النسةةةةبية العامةةةةة النارةةةةئة للضةةةةرورة عةةةةن هةةةةذا   ال 

بيةةةق  جيةةةب جتنةةةب ا لةةةط بةةةني جةةةوهر القةةةانون الواجةةةب التا  املوقةةةف، إذ 
)الذ  يرم  دليل املمار ة إىل حتديده( وبني حةل ا  فةات الة  تنشةأ  

غةةأ لةةحيح، بتةةرف النظةةر    وإمةةا لةةحيح    إمةةا عةةن تابيقةةه. فةةالتحىلظ  
املنظمةةةات الدوليةةةة يف   عةةةن املواقةةةف الىلرديةةةة الةةة  قةةةد تتخةةةذها الةةةدول أو 

وإمنةا هةو    نسةبية،  هذا التدد، ومن   فإن با نه ليس مسألة ذاتيةة أو 
دون أن    -نبغةة ، بقةةدر اإلم ةةان، حسةةمها بتةةورة موضةةةوعية  مسةةألة ي 

ويتهةةا،  مةةن أ  يىلةةرغ ذلةةك ردود فعةةل األطةةراف األ ةةرى مةةن مضةةموهنا أو 
مةةةن دليةةةل    3-4وهةةةذا هةةةو موضةةةوع املبةةةادئ التوجيهيةةةة الةةةواردة يف الىلةةةرع  

 عن هذه الىل رة أيضا .   2-5-4املمار ة. ويعرب املبدأ التوجيه   
 عت  غري  حيع وةوة الفع   لى حتفع يف  4-5-2

تبديةه  ال يتوقف يطالن التحفع غري الصحيع  لى مةا -1 
 قبول. رتاأ اومنظاة متعاقدة مر ا  ةولة متعاقدة او

املنظاةة الدوليةة الة  تةرى  ومع  لك، ينب   للدولة او -2 
ان حتفظاا مر التحفظات غري  ةحيع ان تصةوغ ا رتاضةاا معلةلالا 

 يشأنه يف اقرب وق   كر.
 التعليق 

، أ ا ةةةةا ، 2-5-4مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   1تشةةةة ل الىلقةةةةرة  (1)
تذكأا  مببدأ أ ا   يىلهم ضمنا  بش ل واضح من مبادئ توجيهيةة 

وهةةو أن باةة ن الةةةتحىلظ غةةأ التةةحيح مةةرّده الةةةتحىلظ   ةةابقة، أال
، فينبغة  2الىلقرة  نىلسه وليس ردود الىلعل ال  مي ن أن يثأها. أما

ة موجهة إىل الدول واملنظمات الدولية أن يُنظر إليها بولىلها تولي
تخل  ما ذلك عن االعةرتاض علةى مثةل هةذا الةتحىلظ، مةا بعدم ال

 يبدو هلا التحىلظ لحيحا . توضيح األ باب ال  من أجلها ال
تنبثةق مبارةرة مةن املبةدأ    2-5-4من املبةدأ التةوجيه     1والىلقرة   (2)

  19ملةةادة  )التحىلظةةات اجلةةائزة( )الةةذ  يستنسةةخ نةةز ا   1-3التةةوجيه   
)عةدم أتثةأ القبةول الىلةرد     3-3-3   من اتىلاقي  فيينا( واملبدأ التوجيه 

)با ن الةتحىلظ    1-5-4للتحىلظ يف جواز التحىلظ( واملبدأ التوجيه   
غةةأ التةةحيح(. وهةةة  جتسةةد معةةةه عبةةارة  لطةةة   والغيةةا “ الةةةواردة يف  

، مةةةذكرة  أبن باةةة ن الةةةتحىلظ غةةةأ التةةةحيح  1-5-4املبةةةدأ التةةةوجيه   
ل الةدول املتعاقةدة  يتوقف علةى ردود فعة  قوم على عوامل موضوعية وال ي 
يتوقةةةف،    ةةة  اجلهةةةة املتحىلظةةةة، أ  أنةةةه ال  املنظمةةةات املتعاقةةةدة مةةةا  أو 
 اعرتاضها.  لراحة، على قبوهلا أو   1تشأ الىلقرة   كما 
ويف ممار ةةةةات الةةةةدول، ي ةةةةون دافةةةةا الغالبيةةةةة العظمةةةةى مةةةةن  (3)

عةةرتاض. ل ةةن ألةةحاب االعرتاضةةات عةةدم لةةحة الةةتحىلظ حمةةل اال
نهةةا نتةةائج رةةديدة التنةةوع  الةةبعز هةةذه االعرتاضةةات يستخلتةةون م

يقتتر على اإلرارة إىل أن التحىلظ املعين ليس لحيحا ، يف حةني 
أثةةةةةر لةةةةه مةةةةةن الناحيةةةةةة  يتةةةةىله الةةةةةبعز اآل ةةةةر أبنةةةةةه لطةةةةل والغ وال

بعز األحيان )النادرة جدا ( يرى لاحب االعرتاض  القانونية، ويف

وبةةني  حيةةول دون بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة يف الع قةةات بينةةهأن اعرتاضةةه 
أحيةةان أ ةةرى يشةةأ،   فةةا  لةةذلك، إىل أن  لةةاحب الةةتحىلظ، ويف

املعاهةةةةةدة برمتهةةةةةا تةةةةةد ل حيةةةةةز النىلةةةةةاذ يف هةةةةةذه الع قةةةةةات الثنائيةةةةةة 
أحيةةةةةان غةةةةةأ هةةةةةذه وتلةةةةةك يلةةةةةزم لةةةةةاحب االعةةةةةرتاض  نىلسةةةةةها، ويف

 .(2425)التمت بشأن هذه النقاة
القضائية حمل مة العدل الدوليةة منوذجةا  وال تش ل السوابق  (4)

، اكتىلةةت 1999. فىلةة  عةةام (2426)يتعلةةق هبةةذه النقاةةة سةةاق فيمةةال ت
الختةةةاذ تةةةدابأ مؤقتةةةة  احمل مةةةة لإلرةةةارة يف أمريهةةةا املتعلقةةةني بالبةةةني

قةةةةدمتهما يوغو ةةةة فيا ضةةةةد إ ةةةةبانيا والةةةةوالايت املتحةةةةدة األمري يةةةةة 
 يل   ما إىل

يوغو ة فيا  حتظةر التحىلظةات، وحيةث إن   ماعيةة ال حيث إن اتىلاقية منةا اإللدة اجل 
تعرتض على حتىلظ إ بانيا علةى املةادة التا ةعة، وحيةث إن هةذا الةتحىلظ أدى إىل   ل 

 . ( 2427) ا تبعاد هذه املادة من أح ام االتىلاقية السارية بني الارفني 

وال يتضةةمن ا ةةتدالل احمل مةةة أ  فحةةز جلةةواز الةةتحىلظ، خبةة ف 
ليهةا لعةام مية اإللدة اجلماعية واملعاقبة عم حظة أن اتىلاقية منا جر 

حتظر هذه التحىلظات. ويبدو أن عدم وجود اعرتاض من  ال  1948
يتاةابق  جانب الدولةة املعنيةة كةان العنتةر احلا ةم الوحيةد، وهةو مةا

، ول نةةةه موقةةةف 1951مةةا املوقةةةف الةةذ  اعتمدتةةةه احمل مةةةة يف عةةام 
  (2428)ورد فيها ما ما يتىلق جتاوزته اليوم اتىلاقية فيينا، حيث إنه ال

__________ 
جتسد ردود الىلعل على التحىلظ الذ  لاغته قاةر عنةد انضةمامها  ( 2425)  

لةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد املةةرأة تقريبةةا  مجيةةا أرةة ال إىل اتىلاقيةةة القضةةاء ع
أن االعرتاضةةات الثمانيةةة عشةةر )ومنهةةا االعرتاضةةات املم ةةن تتةةورها  يف حةةني 

اعرتاضان متأ ران لةدرا عةن امل سةيك والربتغةال( تشةأ كلهةا إىل أن الةتحىلظ 
يتنةةا  مةةا موضةةوع االتىلاقيةةة وغرضةةها، يضةةيف واحةةد مةةن االعرتاضةةات )ذلةةك 

عةةةةن السةةةةويد( أن الةةةةتحىلظ  لطةةةةل والغ“، فيمةةةةا يوضةةةةح اعرتاضةةةةان التةةةةادر 
دل أ  أثةةةر علةةةةى آ ةةةران )لةةةادران عةةةةن إ ةةةبانيا وهولنةةةد ا( أن الةةةةتحىلظ ال حيةةةُ

أح ةةةام االتىلاقيةةةة. وتوضةةةح مثانيةةةة مةةةن هةةةذه االعرتاضةةةات )تلةةةك التةةةادرة عةةةن 
أيرلنةةةدا وإيااليةةةا والربتغةةةال وبلجي ةةةا وبولنةةةدا وفنلنةةةدا وامل سةةةيك وهنغةةةاراي( أهنةةةا 

حتول دون بدء نىلاذ املعاهدة، يف حةني أن عشةرة اعرتاضةات )تلةك التةادرة  ال
نيا واجلمهورية التشةي ية ورومانيةا و ةلوفاكيا والسةويد والتىليةا عن إ بانيا وإ تو 

والنةرويج والنمسةةا وهولنةةدا( تعتةةرب أن نىلةةاذ املعاهةةدة يبةةدأ للنسةةبة لقاةةر دون أن 
ىلظهةةةةةةا غةةةةةةأ اجلةةةةةةائز. انظةةةةةةر  تةةةةةةتم ن الدولةةةةةةة املتحىلظةةةةةةة مةةةةةةن اال ةةةةةةتناد إىل حت

Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. IV.8 . انظر أيضا  ردود
 الىلعل املشار إليها أع ه.

انظر الرأ  املستقل املشرتك للقضاة هيغنةز وكوميةانس والعةريب وأوادا  ( 2426)  
 Armed Activities on   2006رباط/فرباير  3احل م التادر يف ة و يما املرفق ب

the Territory of the Congo (footnote 1600 above), pp. 65–72. 
  (2427 ) Legality of Use of Force (Yugoslavia , 1999June  2of Orders 

v. Spain) (see footnote 1783 above), p. 772, para. 32, and Legality of 

Use of Force (Yugoslavia v. United States of America) (see footnote 

1783 above), p. 924, para. 24 . 
( مةةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةةوجيه  9( إىل )2انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 2428)  
 )حق لوغ االعرتاضات(.  2-6-2
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هاملعاهدة  والغرض منها ه...  حدودا  على حريةة إلةدار  يىلرض موضوع 
التحىلظةةات وعلةةى حريةةة االعةةرتاض عليهةةا علةةى السةةواء. وبنةةاء علةةى ذلةةك، فةةإن 

جيةةةب أن يشةةة ل  توافةةةق الةةةتحىلظ مةةةا موضةةةوع االتىلاقيةةةة والغةةةرض منهةةةا هةةةو مةةةا
إبلةةةةةدار حتىلةةةةةظ عنةةةةةد  يتعلةةةةةق فيمةةةةةااملعيةةةةةار الةةةةةذ  ينبةةةةةين عليةةةةةه موقةةةةةف الدولةةةةةة 

ك املعيةةار الةةذ  يسةةتند إليةةه تقةةدير األمةةر مةةن جانةةب الدولةةة انضةةمامها، وكةةذل
يتعلةق لالعةرتاض علةى الةتحىلظ. وهةذه هة  قاعةدة السةلوك الة  جيةب أن  فيما

هتتةةد  هبةةا كةةل دولةةةة فيمةةا جيةةب عليهةةةا االضةةا ع بةةه، علةةةى حنةةو فةةرد  ومةةةن 
 .(2429)وجهة نظرها ه ، من تقدير ملقبولية أ  حتىلظ

األنشاة ب اختاذ تدابأ مؤقتة يف قضية إال أنه يف األمر املتعلق بال
( )مجهوريةةةةةةةة 2002املسةةةةةةةلحة يف إقلةةةةةةةيم ال ونغةةةةةةةو )طلةةةةةةةب جديةةةةةةةد  

، غةةةأت احمل مةةةة هنجهةةةا للنظةةةر، ال ونغةةو الدميقراطيةةةة ضةةةد روانةةةدا(
 لدئ ذ  بدء، يف جواز التحىلظ الذ  أبدته رواندا 

احمل مةةةة فقةةةط؛ ون، وإمنةةةا ل تتةةةاص ال يتعلةةةق هةةةذا الةةةتحىلظ جبةةةوهر القةةةان 
 .(2430)يتعارض ما موضوع االتىلاقية والغرض منها ه...  ويبدو للتايل أنه ال

ويف احل ةةةم املتعلةةةق ل تتةةةاص احمل مةةةة ومقبوليةةةة الالةةةب، أكةةةدت 
 يل   احمل مة ما

إن حتىلةةةظ روانةةةدا علةةةى املةةةادة التا ةةةعة مةةةن اتىلاقيةةةة منةةةا اإللدة اجلماعيةةةة يتعلةةةق 
االلتزامةةةات املوضةةةوعية املنبثقةةةة عةةةن هةةةذه يةةةؤثر علةةةى  مةةةة، والل تتةةةاص احمل 
ظةل الظةروف  يتعلةق أبعمةال اإللدة اجلماعيةة يف حةد ذاهتةا. ويف االتىلاقية فيمةا

مي ةةةن للمح مةةةة أن ختلةةةز إىل أن الةةةتحىلظ املعةةةين  املتعلقةةةة هبةةةذه القضةةةية، ال
منازعةة  الذ  أبدته رواندا، وهو حتىلظ يهدف إىل ا تبعاد و يلة معينة لتسوية

تنىليةةةةذها، جيةةةةب  تابيقهةةةةا أو عةةةةات فيمةةةةا يتتةةةةل بتىلسةةةةأ االتىلاقيةةةةة أومةةةةن املناز 
 .(2431)اعتباره منافيا  ملوضوع االتىلاقية والغرض منها

وهبةةةذا ت ةةةون احمل مةةةة قةةةد  أضةةةافت تقييمهةةةا ا ةةةاص بشةةةأن توافةةةق 
التحىلظ الذ  أبدته رواندا ما موضوع اتىلاقية منا اإللدة اجلماعية 

وجةةةود اعةةةرتاض مةةةن جانةةةب  . وللةةةرغم مةةةن أن(2432)والغةةةرض منهةةةا“
جةةواز  تقيةةيمي ةةن مالةةول  مةةن أجةةل  مجهوريةةة ال ونغةةو الدميقراطيةةة ل

 يل   التحىلظ، ارأتت احمل مة أنه من الضرور  إضافة ما
يتعلةةةق بقةةةانون املعاهةةةدات، فةةةإن روانةةةدا عنةةةدما انضةةةمت إىل اتىلاقيةةةة  وفيمةةا 

مجهوريةةةةةة تعةةةةةرتض عليةةةةةه  ل منةةةةةا اإللدة اجلماعيةةةةةة وألةةةةةدرت الةةةةةتحىلظ املعةةةةةين،
 .(2433)ال ونغو الدميقراطية
__________ 

  (2429 ) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 24 . 
  (2430 ) Armed Activities on the Territory of , 2002July  10Order of 

the Congo (see footnote 1785 above), p. 246, para. 72. 
  (2431 ) Armed Activities on the , 2006February  3Judgment of 

Territory of the Congo (see footnote 1600 above), p. 32, para. 67. 
 1789الةةةةةرأ  املسةةةةةتقل املشةةةةةرتك املشةةةةةار إليةةةةةه  ةةةةةابقا  يف احلارةةةةةيتني  ( 2432)  
 . p. 70, para. 20  أع ه 2426و
  (2433 ) Armed Activities on the , 2006February  3Judgment of 

Territory of the Congo (see footnote 1600 above), p. 33, para. 68. 

وهةةذا التوضةةيح لةةيس عةةدمي اجلةةدوى. فىلةة  الواقةةا، رغةةم أن  (5)
إذا كةةةان هةةةذا  حيةةةدد مةةةا االعةةةرتاض علةةةى حتىلةةةظ مةةةن التحىلظةةةات ال

الةةةةةتحىلظ لةةةةةحيحا  يف حةةةةةد ذاتةةةةةه، فإنةةةةةه يشةةةةة ل عةةةةةام   ذا داللةةةةةة 
أ  لةاحب  يستهان به للنسبة جلميا األطراف الىلاعلة املعنية، ال

ظ والدول واملنظمات املتعاقدة وأ  هيئة اتتة بتقييم لحة التحىل
بينت احمل مة يف فتواها  ، كمايغيب عن الذهن  التحىلظ. وجيب أال

 ، أن 1951لعام 
تقييم لحة التحىلظ حق ل ل دولة طرف يف االتىلاقيةة، وهة  متةارس هةذا  

 .(2434)ومن وجهة نظرها ه احلق بتورة فردية 

لك احل ةةةةم الةةةةذ  ألةةةةدرته احمل مةةةةة األوروبيةةةةة وأعاةةةةى كةةةةذ (6)
م انةةة مهمةةة لةةردود فعةةل الةةدول  لويزيةةدوحلقةةوق اإلنسةةان يف قضةةية 

حتىلةةةةظ  األطةةةةراف بولةةةةىلها عنتةةةةرا  تتعةةةةني مراعاتةةةةه يف تقيةةةةيم لةةةةحة
. وقةةد أكةةدت اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان هةةذا الةةنهج (2435)تركيةةا

  24يف تعليقها العام رقم 
أن الةةتحىلظ  م لةةدور احتجةةاو عةةن دولةةة مةةاال مي ةةن أن يسةةتدل مةةن عةةد 

االعةةرتاض  أن  والغةةرض منةةه  ه... . إاليتىلةةق مةةا موضةةوع العهةةد ه ال يتىلةةق أو
مةن جانةب الةدول مي ةن أن يةوفر للجنةة عنالةر تسةتند إليهةا يف  على حتىلظ ما

 .(2436)تىلسأها ملدى اتىلاق التحىلظ ما موضوع العهد هوالغرض منه 

تتضمن اتىلاقيتا فيينةا أيةة  ، ال(2437)وعلى النحو املبني أع ه (7)
تسةةتويف رةةروط اجلةةواز   اليتعلةةق آباثر التحىلظةةات الةة  قاعةةدة فيمةةا

يرتتةةةب مناقيةةةا   مةةةن لب مةةةا - ، أو19املنتةةةوص عليهةةةا يف املةةةادة 
يتعلةةةق بةةةردود الىلعةةةل الةةة  مي ةةةن أن  أيةةةة قاعةةةدة فيمةةةا -علةةةى ذلةةةك 

ل يشةةةة  نظةةةةام فيينةةةةا، ال تبةةةةديها الةةةةدول إزاء هةةةةذه التحىلظةةةةات. ويف
املنظمةةةات املتعاقةةةدة  االعةةةرتاض و ةةةيلة حتةةةدد مةةةن   هلةةةا الةةةدول أو

وهةة  جعةةل الةةتحىلظ  لةةتحىلظ، بةةل يةةؤد  وظيىلةةة أ ةةرى، أاللةةحة ا
. وحةةةةاالت القبةةةةول (2438)لةةةةاحب االعةةةةرتاضذ  حجيةةةةة جتةةةةاه غةةةأ 

__________ 
  (2434 ) e Prevention and n on thReservations to the Conventio

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 26. 

See also Inter-American Court of Human Rights, advisory opinion, OC-

2/82 of 24 September 1982, The effect of reservations on the entry into 

force of the American Convention on Human Rights (arts. 74 and 75) 

(footnote 2026 above) para. 38    بابيعة احلةال، للةدول األطةراف متةلحة 
تتوافق ما موضوع االتىلاقية والغرض منها.  مشروعة يف منا التحىلظات ال  ال

يف أتكيةةةد هةةةذه املتةةةلحة مةةةن  ةةة ل اآلليةةةة القضةةةائية واال تشةةةارية  وهةةة  حةةةرة
 وجب االتىلاقية“. املنشأة مب

  (2435 )  23, Preliminary Objections, Judgment of Turkeyv. Loizidou 

March 1995 (see footnote 304 above), para. 95( من 8. انظر أيضا  الىلقرة )
  أدانه. 3-5-4التعليق على املبدأ التوجيه  

 40 قةةمالواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة ا مسةةون، امللحةةق ر  ( 2436)  
 . 17 ، الىلقرة135 أع ه(، ص 1156)انظر احلارية 

 . 5-4( من التعليق العام على الىلرع 18( إىل ) 1انظر الىلقرات من )  ( 2437)  
 .3-4( من التعليق على املبدأ التوجيه  5إىل ) (  2انظر الىلقرات من )  ( 2438)  
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للتحىلظةةةةةات  تتعلةةةةةق إال ال 20واالعةةةةةرتاض املشةةةةةار إليهةةةةةا يف املةةةةةادة 
ول، إىل هةةذه الو ةةائل التةةحيحة. وجمةةرد اللجةةوء، يف ممار ةةات الةةد
أن ردود الىلعل يعين  نىلسها للرد على التحىلظات غأ التحيحة ال

ختضةةةا لةةةنىلس الشةةةروط الةةة  ختضةةةا هلةةةا  هةةةذه تنةةةتج نىلةةةس اآلاثر أو
 االعرتاضات على التحىلظات التحيحة.

وتةةةرى اللجنةةةة أن هةةةذا لةةةيس  ةةةببا  كافيةةةا  لعةةةدم اعتبةةةار ردود  (8)
 ةل  كهةذا يتوافةق توافقةا   الىلعل هذه اعرتاضةات حقيقيةة. فةرد فعةل
تةالح  االعةةرتاض“ يف تمةا  مةةا التعريةف الةةذ  اعتمدتةه اللجنةةة مل

 ويش ل  1-6-2املبدأ التوجيه  
منظمةة دوليةة ردا   تسميته، تتدره دولةة أو إع ان  انىلراداي ، أاي  كانت ليغته أو

ة املنظمة  منظمةة دوليةة أ ةرى، وهتةدف بةه الدولةة أو على حتىلظ لاغته دولة أو
الةتحىلظ  تعةارض بةه األوىل إىل منا التحىلظ من إحدال اآلاثر املتو اة منةه أو

 على حنو آ ر.  
وجمرد أن با ن الةتحىلظ، ولةيس االعةرتاض عليةه، هةو الةذ  حيقةق 
يف هنايةةةة املاةةةاف اهلةةةدف املتةةةو ى بتجريةةةد الةةةتحىلظ مةةةن آاثره، أمةةةر 

املنظمةةةةةة  يغةةةةةأ رةةةةةيئا  مةةةةةن اهلةةةةةدف الةةةةةذ  ترمةةةةة  إليةةةةةه الدولةةةةةة أو ال
املعرتضةةةةة، وهةةةةو ا ةةةةةتبعاد مجيةةةةا اآلاثر املرتتبةةةةة علةةةةةى الةةةةتحىلظ غةةةةةأ 

مةةةةةن املىليةةةةةد وضةةةةةا  يبةةةةةدو مةةةةةن املنا ةةةةةب وال . لةةةةةذلك، الالتةةةةةحيح
متةةةالح جديةةةةد للتعبةةةأ عةةةةن ردود الىلعةةةةل هةةةذه جتةةةةاه التحىلظةةةةات، 
ذلك أن تسميتها احلالية تتوافق ما تعريةف متةالح  االعةرتاض“ 

ناةةةةاق وا ةةةةا يف  أهنةةةةا رةةةةائعة علةةةةى اللجنةةةةة، كمةةةةا الةةةةذ  اعتمدتةةةةه
 ممار ات الدول ويبدو أهنا مقبولة ومىلهومة عموما .

رةةك يف أن االعةةرتاض علةةى حتىلةةظ  وعةة وة علةةى ذلةةك، ال (9)
يضيف ريئا  إىل با ن التحىلظ، يش ل  غأ لحيح، وإن كان ال

هيئةةات مةا ذلةةك أداة هامةة لبةةدء احلةوار املتعلةةق للتحىلظةات وتنبيةةه 
احمللية عندما ي ون عليها أن تبت يف  واحملاكم الدولية أواملعاهدات  

بةةةةل وقةةةةد  -ن غةةةةأ املستتةةةةوب لةةةحة الةةةةتحىلظ. وللتةةةةايل، فإنةةةةه مةةة 
االقتتةةةةةار يف دليةةةةةل املمار ةةةةةة علةةةةةى  -ي ةةةةةون مةةةةةن لب التضةةةةةليل 

 أ  أثر ل عرتاض على التحىلظ غأ التحيح.انتىلاء م حظة 
النقةةةيز مةةةن ذلةةةك، مةةةن األويةةةة مب ةةةان أن توالةةةل  وعلةةةى (10)

العرتاضةةةةةات علةةةةةى التحىلظةةةةةات الةةةةة  تعتربهةةةةةا غةةةةةأ الةةةةةدول لةةةةةوغ ا
تضةيف أ  رة ء لة اثر  لحيحة، وإن كانت هةذه اإلعة انت ال

املرتتبةةةةة، ب ةةةةم القةةةةانون ودون أ  رةةةةرط آ ةةةةر، علةةةةى عةةةةدم لةةةةحة 
جيةةةب  يزيةةةد ذلةةةك أويةةةة مةةةن الناحيةةةة العمليةةةة أنةةةه ال الةةةتحىلظ. وممةةةا

لرتكيةةةةةةز علةةةةةةى قلةةةةةةة اهليئةةةةةةات املختتةةةةةةة بتقيةةةةةةيم لةةةةةةحة حتىلةةةةةةظ مةةةةةةن ا
ف مةةةةا هةةةةو  ةةةةةائد يف ميةةةةدان القةةةةةانون حىلظةةةةات املاعةةةةون فيهةةةةةا. الت

يف معظةةةةم اجملةةةةاالت األ ةةةةرى، ي ةةةةون  ، يف هةةةةذا اجملةةةةال كمةةةةاالةةةةدويل
غيةةةةةةةاب آليةةةةةةةة التقيةةةةةةةيم املوضةةةةةةةوع  هةةةةةةةو القاعةةةةةةةدة، ووجودهةةةةةةةا هةةةةةةةو 

ّد افرت (2439)اال ةةةةتثناء اضةةةة  مةةةةن . ومةةةةن  ، فىلةةةة  انتظةةةةار تةةةةد ل جةةةة 
__________ 

  (2439 )  ,1966July  18Judgment of , Second Phase, South West Africa

I.C.J. Reports 1966, p. 6, at p. 46, para. 86فتةئ     يف اجملةال الةدويل، مةا
قةانون وجود التزامات ال مي ن أن خيضةا إنىلاذهةا يف هنايةة املاةاف أل  إجةراء 

 يش ل القاعدة وليس اال تثناء“.

هةةةةا جانةةةةب طةةةةرف اثلةةةةث حمايةةةةد،  حتةةةةدد كةةةةل دولةةةةة بنىلسةةةةها موقىل
يتعلق  يف ذلك بابيعة احلال فيما القانون إزاء الدول األ رى“، مبا

 .(2440)للتحىلظات
وينبغةةةةةة  عةةةةةةدم ثةةةةةةين الةةةةةةدول عةةةةةةن لةةةةةةوغ اعرتاضةةةةةةات علةةةةةةى  (11)

التحىلظات ال  تعتربها غأ لحيحة، بل ينبغ ، على الع س من 
ا ةةتقرار الع قةةات التعاهديةةة، تشةةجيعها علةةى ذلةةك، وحرلةةا  علةةى 
أن تعةةةرض، بقةةةدر اإلم ةةان، األ ةةةباب الةةة   أن تقةةوم بةةةذلك وعلةةى

يقتتةةةر املبةةةدأ  . وهلةةةذا السةةةبب، ال(2441)دفعتهةةةا الختةةةاذ هةةةذا املوقةةةف
على النز على املبدأ الذ  مؤداه أن االعرتاض   2-5-4التوجيه   

  أثةر، وإمنةا حُيدل، يف حد ذاتةه، أ على التحىلظ غأ التحيح ال
ى هةةذه يسةةعى إىل تبديةةد أ  ا ةةتنتاو متسةةرع خبتةةوص عةةدم جةةدو 

 االعرتاضات قد يُستخلز من النز على هذا املبدأ.
وإنةةه ملةةن املهةةم جةةدا ، مةةن مجيةةا النةةواح ، أن تتةةوغ الةةدول  (12)

واملنظمةةةات الدوليةةةةة اعرتاضةةةةات مةةةةى رأت لةةةةذلك مةةةةربرا ، مةةةةن أجةةةةل 
لحة التحىلظ. بيد أن هذا   التعريف علنا  بوجهة نظرها بشأن عدم
مةةةن  2. لةةةذلك جةةةاءت الىلقةةةرة أمةةةر مةةةرتوك متامةةةا  لسةةةلاتها التقديريةةةة

كمجةةةةةةةةرد تولةةةةةةةةية موجهةةةةةةةةة إىل الةةةةةةةةدول   2-5-4املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه  
واملنظمةةةات الدوليةةةة يتضةةةح طابعهةةةا اال تيةةةار  التةةةرف مةةةن  ةةة ل 

 ا تخدام الىلعل  ينبغ “.
كةةةان   ، وإن(2442)ولإلضةةةافة إىل ذلةةةك، لةةةيس مةةةن الضةةةرور  (13)

 االثةين عشةرمن األفضل، لوغ هذه االعرتاضات يف غضةون أجةل 
. ورغةةم (2443)أ  أجةةل آ ةةر منتةةوص عليةةه يف املعاهةةدة أو -هرا  رةة 

__________ 
  (2440 ) Case concerning the Air , 1978December  9Decision of 

Service Agreement of 27 March 1946 between the United States of 

America and France, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 443, para. 81 . 
)تعليةةل االعرتاضةةات( الةةذ  يولةة  اجلهةةة    9-6-2انظةةر املبةةدأ التةةوجيه    ( 2441)  

 االعرتاض. ىلظ أبن تشأ إىل أ باب إلدار هذا لاحبة االعرتاض على التح 
أوضةةحت احل ومةةة اإليااليةةة، يف اعرتاضةةها املتةةأ ر علةةى التحىلظةةات   ( 2442)  

الةةة  أبةةةدهتا بوتسةةةواان بشةةةأن العهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص لحلقةةةوق املدنيةةةة والسيا ةةةية،  
يلةةةة    تعتةةةرب ح ومةةةةة اجلمهوريةةةة اإليااليةةةةة أن هةةةذه التحىلظةةةةات تتنةةةا  مةةةةا   مةةةا 

ملعاهةةةةدات  مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لقةةةةانون ا   19وغرضةةةةه وفقةةةةا  للمةةةةادة  موضةةةةوع العهةةةةد  
،  20مةن املةادة    5تد ل يف ناةاق تابيةق الىلقةرة   . وهذه التحىلظات ال 1969 لعام 

 … Multilateral Treatiesومي ةةةن أن ت ةةةون حمةةةل اعةةةرتاض يف أ  وقةةةت“   

(footnote 37 above), chap. IV.4 قار  وانظر أيضا  اعرتاض إيااليا على حتىلظ    ؛
العقوبةةةة القا ةةةية   عاملةةةة أو علةةةى اتىلاقيةةةة مناهضةةةة التعةةةذيب وغةةةأه مةةةن ضةةةروب امل 

وانظةر كةذلك املوقةف الةذ  أعربةت    ؛ ibid., chap. IV.9املهينة    ال إنسانية أو  أو 
عنه السويد يف إطار اللجنة الساد ة يف أثناء النظر يف تقريةر جلنةة القةانون الةدويل  

الةةةدورة  الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة،  ) ني  عةةةن أعمةةةال دورهتةةةا السةةةابعة وا مسةةة 
 . ( 22، الىلقرة  (A/C.6/60/SR.14)  14اجللسة ،  الستون، اللجنة الساد ة 

ل طةةة ع علةةةى أمثلةةةة أ ةةةرى حديثةةةة، انظةةةر اعةةةرتاض كةةةل مةةةن الربتغةةةال   ( 2443)  
وامل سةةةيك علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغته قاةةةر لةةةدى االنضةةةمام إىل اتىلاقيةةةة القضةةةاء  

 Multilateral Treaties … (footnote 37يةز ضةد املةرأة   علةى مجيةا أرة ال التمي 

above), chap. IV.8  يف حةني  2010أاير/مايو    10. وقد لدر ك  االعرتاضني يف ،
 . 2009أاير/مايو   8كان األمني العام قد قام بتبلين لك انضمام قار يف  
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أن هذه االعرتاضات ليس هلا يف حد ذاهتا أ  أثر قانون على آاثر 
 -الةةةةتحىلظ، فإهنةةةةا حتةةةةتىلظ ب امةةةةل قيمتهةةةةا إزاء لةةةةاحب الةةةةتحىلظ 

وإزاء الةةدول  -تنةةف لةةحة حتىلظةةه الةةذ  ينبةةَّه إىل الشةة وك الةة  ت 
األ ةةةةةةرى وأ   ةةةةةةلاة مي ةةةةةةن أن املنظمةةةةةةات املتعاقةةةةةةدة  املتعاقةةةةةدة أو

 يُالب إليها البت يف لحة التحىلظ. 
ينبغ  أن تعترب تشجيعا  على لةوغ   بيد أن هذه امل حظة ال  (14)

اعرتاضةةةات متةةةأ رة بذريعةةةة أن الةةةتحىلظ، حةةةى مةةةن دون االعةةةرتاض،  
فممةةا يتةةب يف متةةلحة لةةاحب الةةتحىلظ  أثةةر لةةه.   حتىلةةظ لطةةل وال 

قةةةةةةدة األ ةةةةةةرى، وخيةةةةةةدم ا ةةةةةةتقرار  والةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة واملنظمةةةةةةات املتعا 
األوضةةاع القانونيةةة عمومةةا  ووضةةوحها، أن ي ةةون إلةةدار االعرتاضةةات  
على التحىلظات غأ التحيحة، ولوغ تلك االعرتاضات، يف أ رع  

ضةةةا  وقةةةت مم ةةةن، حةةةى يتسةةةه جلميةةةا اجلهةةةات الىلاعلةةةة أن تقةةةّيم الو 
القةةانون  ةةريعا ، وحةةى يةةتم ن لةةاحب الةةتحىلظ عنةةد االقتضةةاء مةةن  

  ، ك عدم لحة حتىلظه يف إطار احلوار املتعلق للتحىلظات. وهلةذا تدار 
الةةةدول واملنظمةةةات إىل    2-5-4مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه     2تةةةدعو الىلقةةةرة  

 لوغ اعرتاض معلَّل  يف أقرب وقت مم ن“. 
ة إىل وضةةةع  ةةةاحب الةةةتحفع غةةةري الصةةةحيع ابلن ةةةب 4-5-3

 املعاهدة
يتوقف وضةع  ةاحب الةتحفع غةري الصةحيع ابلن ةبة  -1 
املنظاةةةةة  املعاهةةةدة  لةةةى النيةةةة الةةة  تعةةةرب  نهةةةا الدولةةةة او إىل

 ابملعاهةةدة االلتةةزام تعتةةزم تانةة   إ ا مةةا يشةةأن املتحفظةةةالدوليةةة 
 غةري نف ةها تعتة  تانة   إ ا مةا او الةتحفع مر االستفاةة يدون
 .ابملعاهدة ملزمة
يعرب  احب التحفع غري الصحيع  ر نية خمالفةة   م ما   -2 
لنيةةة  لةةى حنةةو آخةةر، يفعتةة   ةةاحب الةةتحفع  م ت بةة  تلةةك ا  او مةةا 

 منظاة متعاقدة يدون االستفاةة مر التحفع.  هذا ةولة متعاقدة او 
، جيةةةوز لصةةةاحب  2و   1 لةةةى الةةةرغم مةةةر احكةةةام الفقةةةرت    -3 

م االلتةزام  التحفع غري الصحيع ان يعرب يف اي وق   ر نيته  د 
 ابملعاهدة يدون االستفاةة مر التحفع. 

ة و ةد املعاهةدة  ةر واي مفةاةه ان حتفظةاا  إ ا ا ري  هيئة  -4 
املنظاةةة الدوليةةة املتحفظةةة تعتةةزم   غةةري  ةةحيع وتانةة  الدولةةة او  مةةا 

 دم االلتزام ابملعاهةدة يةدون االسةتفاةة مةر الةتحفع، ينب ة  هلةا ان  
 شةةر شةةهراا التاليةةة لتةةاويخ  تعةةرب  ةةر هةةذه النيةةة يف غضةةون االثةة”  

 إ الن هيئة و د املعاهدة وايها. 
 التعليق 

مجيا املسائل املتعلقة آباثر  1-5-4ال حيل املبدأ التوجيه   (1)
باةة ن الةةتحىلظ غةةأ التةةحيح. ورغةةم أنةةه مةةن الثابةةت أن مثةةل هةةذا 

مي ن أن حُيدل آاثرا  قانونية، يبقةى مةن الضةرور  فعليةا   التحىلظ ال
إذا كةان لةاحب الةتحىلظ يتةبح  اإلجابة علةى التسةا ل املتعلةق مبةا

باةةةة ن إذا كةةةةان  ال ةةةةتىلادة مةةةةن حتىلظةةةةه أو مةةةةاطرفةةةةا  متعاقةةةةدا  دون ا

الواقةا،  حتىلظه يؤثر أيضا  علةى موافقتةه علةى االلتةزام لملعاهةدة. ويف
يتىلةةةق هةةةذان احلةةة ن مةةةا املبةةةدأ الةةةذ  ي ةةةرس انعةةةدام األثةةةر القةةةانون 
للتحىلظ  إما أن يبدأ نىلاذ املعاهدة للنسبة لتاحب التحىلظ دون 

 التةةةةةحيح الةةةةةةذ  أن ي ةةةةةون بو ةةةةةعه اال ةةةةةةتىلادة مةةةةةن حتىلظةةةةةه غةةةةةةأ
دل إذن اآلاث ال يبةةةةدأ نىلاذهةةةةا  ر املالوبةةةةة، وإمةةةةا أن املعاهةةةةدة الحيةةةةُ

حُيدل التحىلظ أ  أثر بابيعة احلال  للنسبة لتاحب التحىلظ وال
. وير ةةة  املبةةةدأ (2444)توجةةةد أ  ع قةةةة تعاهديةةةة ال إذ -هنةةةا أيضةةةا  
مبدأ اتبةاع حةل و ةط بةني هةذين احللةني اللةذين  3-5-4التوجيه  
 غةةةةأ  -)بسةةةةياة نةةةةافرين، وهةةةةو حةةةةل يسةةةةتند إىل قرينةةةةة يبةةةةدوان مت

قاطعةة“( مؤداهةةا أن لةاحب الةةتحىلظ ي ةون ملزمةةا  لملعاهةةدة دون 
 إذا أعرب عن نية االىلة.  ، إالاال تىلادة من التحىلظ أن يستايا 

والاةةةرح األول، املتمثةةةل يف إم انيةةةة الىلتةةةل بةةةني الةةةتحىلظ غةةةأ   (2)
، يلقةى يف الوقةت الةراهن بعةز  ( 2445) اجلائز وبني قبول االلتزام لملعاهةدة 

تأييةةد يف ممار ةةات الةةدول. وتوجةةد يف الواقةةا اعرتاضةةات كثةةأة تسةةتند  ال 
بوضةةوح إىل دافةةا عةةدم لةةحة الةةتحىلظ وتعلةةن، يف كثةةأ مةةن األحيةةان،  
باةةة ن ذلةةةك الةةةتحىلظ وعةةةدم ترتةةةب أيةةةة آاثر عليةةةه؛ ومةةةا ذلةةةك، فةةةإن  

ء نىلةاذ  ميانعون يف معظةم احلةاالت يف بةد  ألحاب هذه االعرتاضات ال 
ن أتييةةدهم إلقامةةة ع قةة تعاهديةةة مةةا لةةاحب  املعاهةدة، بةةل إهنةةم يعلنةو 

مي ةن ملثةل   الةتحىلظ. ونظةرا  لعةدم وجةود أثةر قةانون للةتحىلظ الباطةل، ال 
أن تةةةةةةؤد  إىل إلةةةةةةزام لةةةةةةاحب الةةةةةةتحىلظ   هةةةةةةذه الع قةةةةةةة التعاهديةةةةةةة إال 

 .لملعاهدة برمتها دون أن ي ون يف و عه اال تىلادة من حتىلظه 
لشةةةةمال األورويب لةةةةنهج تؤكةةةةده ممار ةةةةة تتبعهةةةةا دول اوهةةةةذا ا (3)

اتىلةةةةةق علةةةةةى تسةةةةةميته  وتتمثةةةةةل يف لةةةةةوغ مةةةةةا (2446)علةةةةةى ا تةةةةةوص
، على (2447)لالعرتاضات ذات األثر )أو اهلدف(  فوق األقتى“

غرار اعرتاض السويد على التحىلظ الةذ  لةاغته السةلىلادور بشةأن 
 اتىلاقية حقوق األرخاص ذو  اإلعاقة 

ذكور الةةةذ  ض ح ومةةة السةةةويد علةةى الةةةتحىلظ املةة وبنةةاء علةةةى ذلةةك، تعةةةرت  
ألةةةدرته ح ومةةةة مجهوريةةةة السةةةلىلادور بشةةةأن اتىلاقيةةةة حقةةةوق األرةةةخاص ذو  

يؤثر هذا االعرتاض على بةدء نىلةاذ االتىلاقيةة  اإلعاقة، وتعتربه لط   والغيا . وال
__________ 

  (2444 )  Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?” (footnote

28 above), p. 52; R. Goodman, “Human rights treaties, invalid 

reservations, and State consent”, AJIL, vol. 96 (2002), p. 531 . 
ل ط ع على حجج مقنعة مؤيدة للقرينةة السةلبية وللقابليةة للىلتةل،   ( 2445)  
 de Frouville, L’intangibilité des droits de l’homme … (footnoteنظةر   ا 

1733 above), pp. 385–389; Coulée, “A propos d’une controverse …” 

(footnote 1579 above), pp. 515–516; Simma and Hernández, “Legal 

consequences of an impermissible reservation” (footnote 1610 above), 

pp. 60–85; and Pellet and Müller, “Reservations to human rights treaties: 

not an absolute evil” (footnote 1619 above), pp. 547–551. 
 ,Klabbersفيمةةا يتعلةةق هبةةذه املمار ةةة، انظةةر علةةى وجةةه ا تةةوص    ( 2446)  

“Accepting the unacceptable? …” (footnote 2199 above), pp. 183–186 . 
 أع ه. 2411انظر احلارية  ( 2447)  
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بةةني السةةلىلادور والسةةويد. ويبةةدأ نىلةةاذ االتىلاقيةةة برمتهةةا بةةني السةةلىلادور والسةةويد 
 .(2448)حتىلظها ن تستىليد السلىلادور مندون أ

وهةةةةذه االعرتاضةةةةات الةةةة  تسةةةةتخدمها ب ثةةةةرة دول الشةةةةمال  (4)
بدأ ظهورهةا منةذ  - (2449)تبتدع هذه املمار ة ما أهنا ل -األورويب 

 ةةيما  حنةةو مخسةةة عشةةر عامةةا ، ولتةةت تسةةتخدم بشةة ل متزايةةد، وال
مةةةن جانةةةب الةةةدول األوروبيةةةة. فةةةإىل جانةةةب السةةةويد، أرادت أيضةةةا  

أن يرتتب على   (2452)وهولندا  (2451)واجلمهورية التشي ية  (2450)لنمساا
اعرتاضةةةةاهتا علةةةةى حتىلظةةةة  السةةةةلىلادور وتيلنةةةةد علةةةةى اتىلاقيةةةةة حقةةةةوق 

 أثر فوق األقتى. 2006اإلعاقة لعام األرخاص ذو  
، أبةةةةدت عةةةةدة دول أوروبيةةةةة 2010ومةةةةؤ را ، يف مالةةةةا عةةةةام  (5)

ة األمري يةة اعرتاضات على التحىلظ الةذ  لةاغته الةوالايت املتحةد
تقييةةةد  عنةةةدما قبلةةةت االلتةةةزام للربوتوكةةةول الثالةةةث التىلاقيةةةة حظةةةر أو

رر ا ةةةةةتعمال أ ةةةةةلحة تقليديةةةةةة معينةةةةةة مي ةةةةةن اعتبارهةةةةةا مىلرطةةةةةة الضةةةةة 
يقةل عةن مخسةة  ال عشوائية األثر. وتشمل هذه االعرتاضةات مةا أو

يسةةةةمَّى لألثةةةةر  اعرتاضةةةةات تتضةةةةمن لةةةةيغا  هتةةةةدف إىل إحةةةةدال مةةةةا
ملثل، قرنت إ ةبانيا وإ ةتونيا واجلمهوريةة . ول(2453) فوق األقتى“
__________ 

  (2448 ) 15IV.above), chap.  37(footnote … Treaties al Multilater .
انظةةةر أيضةةةا  اعةةةرتاض السةةةويد علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغته تيلنةةةد بشةةةأن نىلةةةس 

 (..ibidاالتىلاقية )
أحةةةةةد أوائةةةةةل االعرتاضةةةةةات الةةةةة  مي ةةةةةن اعتبارهةةةةةا ذات أثةةةةةر  فةةةةةوق  ( 2449)  

األقتةةى“، وإن ل يعةةربَّ عنةةه لةةراحة، هةةو االعةةرتاض الةةذ  لةةدر عةةن الربتغةةال 
دا  علةةى حتىلةةظ ملةةديف علةةى اتىلاقيةةة القضةةاء علةةى مجيةةا أرةة ال التمييةةز ضةةد ر 

 أع ه. 2402(؛ وانظر أيضا  احلارية ibid., chap. IV.8املرأة )
  (2450 ) 15IV.above), chap.  37(footnote … Treaties tilateral Mul .

حيول دون بدء  أكدت احل ومة النمساوية يف اعرتاضها أن  هذا االعرتاض ال
 النمسا والسلىلادور“. *، بنيبرمتهاىلاذ االتىلاقية، ن
  (2451 ) Ibid.. 
  (2452 ) 15, chap. IV.Ibid. يلةةة    تةةةرى   . أوضةةةحت ح ومةةةة هولنةةةدا مةةةا

ممل ةةةةة هولنةةةةدا أن الةةةةتحىلظ الةةةةذ  أبدتةةةةه ح ومةةةةة مجهوريةةةةة السةةةةلىلادور  ح ومةةةةة  
يسةةتبعد وال يعةةدل األثةةر القةةانون ألح ةةام االتىلاقيةةة فيمةةا يتعلةةق بتابيقهةةا علةةى   ال 

 السلىلادور“.  مجهورية 
  (2453 ) 2, chap. XXVI.Ibid.  النمسةةةا ) تعةةةرتض ح ومةةةة النمسةةةا علةةةى  

تحةةدة األمري يةةة بشةةأن اتىلاقيةةة  الةةتحىلظ املةةذكور أعةة ه الةةذ  ألةةدرته الةةوالايت امل 
تقييةةةد ا ةةةتعمال أ ةةةلحة تقليديةةةة معينةةةة مي ةةةن اعتبارهةةةا مىلرطةةةة الضةةةرر   حظةةةر أو 

حيول دون بةدء نىلةاذ   ول ن هذا املوقف ال عشوائية األثر )الربوتوكول الثالث(.  أو 
االتىلاقيةةة برمتهةةا بةةني الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة والنمسةةا“(، وقةةربص ) تعةةرتض  

قةةةةربص علةةةةى الةةةةتحىلظ املةةةةذكور أعةةةة ه الةةةةذ  أبدتةةةةه الةةةةوالايت    ح ومةةةةة مجهوريةةةةة 
املتحةةةةدة األمري يةةةةة بشةةةةأن الربوتوكةةةةول الثالةةةةث هل تىلاقيةةةةة . ول ةةةةن هةةةةذا املوقةةةةف  

بدء نىلاذ االتىلاقية برمتها بةني الةوالايت املتحةدة األمري يةة ومجهوريةة  حيول دون  ال 
ملةةةةذكور  قةةةربص“(، والنةةةةرويج ) تعةةةةرتض ح ومةةةةة ممل ةةةة النةةةةرويج علةةةةى الةةةةتحىلظ ا 
املتعلةةق  أعةة ه الةةذ  أبدتةةه ح ومةةة الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة بشةةأن الربوتوكةةول  

ثالةةةث( التىلاقيةةةةة األمةةةةم  )الربوتوكةةةةول ال تقييةةةةد ا ةةةتعمال األ ةةةةلحة احملرقةةةة   بظةةةر أو 
تقييةةةد ا ةةةتعمال أ ةةةلحة تقليديةةةة معينةةةة مي ةةةن اعتبارهةةةا مىلرطةةةة   املتحةةةدة حلظةةةر أو 

حيول دون بدء نىلةاذ الربوتوكةول   االعرتاض ال   عشوائية األثر. ول ن هذا  الضرر أو 

التشةةةةةةي ية ورومانيةةةةةةا و ةةةةةةلوفاكيا والتىليةةةةةةا والنةةةةةةرويج والنمسةةةةةةا أيضةةةةةةا  
ذ  أبدته قار على اتىلاقية القضاء على اعرتاضاهتا على التحىلظ ال

مجيةةةةا أرةةةة ال التمييةةةةز ضةةةةد املةةةةرأة بتوضةةةةيح مىلةةةةاده أن اعرتاضةةةةاهتا 
وبةةني الدولةةة املتحىلظةةة متنةةا بةةدء نىلةةاذ االتىلاقيةةة بةةني تلةةك الةةدول  ال

. (2454)ي ون يف و ةا هةذه األ ةأة اال ةتىلادة مةن حتىلظهةا على أال
 يف أورول رةةةةةةك يف أن هةةةةةةذه املمار ةةةةةةة، املتبعةةةةةةة إىل حةةةةةةد كبةةةةةةأ وال

بشةةةأن ردود  1999حتديةةةدا ، قةةةد أتثةةةرت بتولةةةية جملةةةس أورول لعةةةام 
الىلعل على التحىلظات على املعاهدات الدولية ال  تُعتةرب حتىلظةات 

قبولةةةةة، وهةةةة  تولةةةةية تقةةةةرتح علةةةةى الةةةةدول األعضةةةةاء أن تةةةةرّد غةةةةأ م
؛ وقةةد  ةةارت االعرتاضةةات (2455)ل ةةتخدام بعةةز البنةةود النموذجيةةة

 منوال تلك البنود  أا  لتيقا .السالىلة الذكر على 
وال رك يف أن هذه املمار ةة جتةد نوعةا  مةن التأييةد يف قةرارات   (6)

ة، مثةةةةةل احمل مةةةةةة  هيئةةةةةات حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان وقةةةةةرارات احملةةةةةاكم اإلقليميةةةةة 
 األوروبية حلقوق اإلنسان وحم مة البلدان األمري ية حلقوق اإلنسان. 

رارهةةةةا البةةةةارز يف واحمل مةةةةة األوروبيةةةةة حلقةةةةوق اإلنسةةةةان، يف ق (7)
الةةةذ  ألةةةدرته ب امةةةل هيئتهةةةا،  (2456)بليلةةةوس ضةةةد  ويسةةةرا قضةةةية

ت تةةةةةةف إبعةةةةةةادة تولةةةةةةيف اإلعةةةةةة ن التىلسةةةةةةأ  الةةةةةةذ  ألةةةةةةدرته  ل
بةةةل كةةان عليهةةا أيضةةةا  أن تبةةت فيمةةا إذا كةةةان  احل ومةةة السويسةةرية،

ال.  التحىلظ )الذ  ُولف  اأ أبنه إعة ن تىلسةأ ( لةحيحا  أم
عةةةةةةةدم لةةةةةةةحة حتىلةةةةةةةظ  ويسةةةةةةةرا، وبعةةةةةةةد أن  لتةةةةةةةت احمل مةةةةةةةة إىل 

مةن االتىلاقيةة  (2457)64و تولا  يف ضوء الشةروط الةواردة يف املةادة 
 األوروبية حلقوق اإلنسان، أضافت تقول 

رةةةك يف أن  ويسةةةرا ملزمةةةة، وتعتةةةرب نىلسةةةها ملزمةةةة،  ويف الوقةةةت نىلسةةةه، ال 
 .(2458)لالتىلاقية بغز النظر عن لحة اإلع ن 

، طُلةب مةن إحةدى دوائةر احمل مةة أن  ( 2459) فيرب ضد  ويسرا   ويف قضية 
مةةةن االتىلاقيةةةة، وفيمةةةا إذا    6مةةةن املةةةادة    1 تبةةةت يف مةةةدى انابةةةاق الىلقةةةرة 

 
برمتةةه بةةني الةةدولتني، دون أن ي ةةون بو ةةا الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة اال ةةتىلادة  

ويد ) تعرتض ح ومة السويد علةى الةتحىلظ املةذكور أعة ه  من حتىلظها“(، والس 
  الةةذ  أبدتةةه الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة بشةةأن الربوتوكةةول الثالةةث التىلاقيةةة حظةةر 

عشةوائية   تقييد ا تعمال أ لحة تقليدية معينة مي ن اعتبارها مىلرطةة الضةرر أو  أو 
االعةرتاض دون بةدء    حيول هذا  األثر، وتعترب التحىلظ جمردا  من أ  أثر قانون. وال 

نىلةةةاذ االتىلاقيةةةة بةةةني الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة والسةةةويد. ويبةةةدأ نىلةةةاذ االتىلاقيةةةة  
ألمري يةةة والسةةويد دون أن ي ةةون بو ةةا الةةوالايت  برمتهةةا بةةني الةةوالايت املتحةةدة ا 

 .املتحدة األمري ية اال تىلادة من حتىلظها“( 
  (2454 ) 8, chap. IV.Ibid.. 
  (2455 ) by  1999May  18, adopted on 13)99(Recommendation No. R

the Committee of Ministers of the Council of Europe. 
  (2456 ) above) 192(see footnote Belilos v. Switzerland . 
 اآلن. 57املادة  ( 2457)  
  (2458 ) 60above), para.  192(see footnote Belilos v. Switzerland . 
  (2459 ) above) 2423footnote  (seeWeber v. Switzerland . 
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ق الةةتحىلظ  مةةدى انابةةا  كانةةت الدولةةة املةةدعى عليهةةا قةةد انته تهةةا، ويف 
وهةةو الةةتحىلظ الةةذ  تعتةةربه الدولةةة    -السويسةةر  املتعلةةق بةةذلك احل ةةم  

هذا التةدد، ذكةرت   ن إع هنا التىلسأ . ويف املدعى عليها منىلت   ع 
  6مةةةن املةةةادة    1احل ومةةةة السويسةةةرية أن  حتىلةةةظ  ويسةةةرا علةةةى الىلقةةةرة  

ه...  مينةةا السةةيد فيةةرب يف مجيةةا األحةةوال مةةن االحتجةةاو لنتهةةاك مبةةدأ  
.  ( 2460) يةةةةةة اإلجةةةةةراءات املتخةةةةةذة أمةةةةةام حمةةةةةاكم وقضةةةةةاة ال ةةةةةانتوانت“ علن 

سةةةرا، و تولةةةا  مسةةةألة  ولرةةةرت احمل مةةةة النظةةةر يف لةةةحة حتىلةةةظ  وي 
 من االتىلاقية. والحظت أن التحىلظ   64توافقه ما املادة 

ترفةق هللةتحىلظ   عرضةا    ال يستويف أحد هالشروط ، ألن احل ومة السويسرية ل 
  2للقةةوانني املعنيةةة “. بيةةد أن الشةةرط املةةذكور يف الىلقةةرة    مةةوجزا  للقةةانون املعةةين هأو 

ر إثبةات وعةةام   مةن عوامةل اليقةةني   يشة ل يف الوقةةت نىلسةه عنتة   64مةن املةادة  
 ةةةةةيما لألطةةةةةراف املتعاقةةةةةدة   ال   -القةةةةةانون“، وهةةةةةو يهةةةةةدف إىل  مةةةةةنح ضةةةةةمانة  

يتعةةةةةدى ناةةةةةاق األح ةةةةةام الةةةةة    أبن الةةةةةتحىلظ ال   -األ ةةةةةرى وهيئةةةةةات االتىلاقيةةةةةة  
 ةابقا  التةادر    إليةه ا الدولة املعنية ا تبعادا  لرحيا “ )انظر احل ةم املشةار  ا تبعدهت 
(. وجتاهةل هةذا األمةر  Series A no. 132, pp. 27-28, § 59   بليلةوس   يف قضةية 

(. وبنةةةاء علةةةى  .ibidموضةةةوعيا “ )   رةةةرطا  رةةة ليا  بتةةةا “ بةةةل     رةةةرطا  ينتهةةةك    ال 
 . ( 2461) ظا  غأ لحيح ذلك، جيب اعتبار التحىلظ الذ  أبدته  ويسرا حتىل 

، فإهنةةةا بليلةةوسذهبةةت إليةةه احمل مةةة يف قرارهةةا يف قضةةية  و  فةةا  ملةةا
عمةةةا إذا كةةان لةةةبا ن الةةةتحىلظ ا  يف ا ةةتدالهلا فتتسةةةاءل  متةةز قةةةدم  ل

تبعةةات علةةى تعهةةد  ويسةةرا لاللتةةزام لالتىلاقيةةة. بةةل اكتىلةةت، ب ةةل 
يةةة مةةن االتىلاق 6مةةن املةةادة  1بسةةاطة، للنظةةر فيمةةا إذا كانةةت الىلقةةرة 

قةةد  6مةةن املةةادة  1قةةد انته ةةت للىلعةةل، و لتةةت إىل أن  الىلقةةرة 
. واعتةةربت احمل مةةة إذن، دون أن تقةةول ذلةةك (2462)انته ةت فعةة  “

لةةةراحة ، أن  ويسةةةرا تظةةةل ملزمةةةة لالتىلاقيةةةة األوروبيةةةة رغةةةم باةةة ن 
وبةذلك تسةر   حتىلظها، وأنه ليس بو ةعها اال ةتىلادة مةن الةتحىلظ؛ 

 .6من املادة    1عليها الىلقرة  
ويف القرار الذ  ألدرته إحدى دوائر احمل مة األوروبيةة بشةأن   (8)

، اغتنمةت الىلرلةة  ( 2463) لويزيدو ضد تركيا   االعرتاضات األولية يف قضية 
ال ةةت مال هةةذا االجتهةةاد القضةةائ  وتوضةةيحه بدرجةةة كبةةأة. ورغةةم أن  

ُتاةةرح يف هةةذه القضةةية بشةةأن حتىلةةظ علةةى ح ةةم مةةن   مسةةألة التةةحة ل 
وإمنا بشأن  حتىلظ“ على اإلعة ن اال تيةار  الةذ   أح ام االتىلاقية،  
  46و   25اه الواليةةة اجلربيةةة للمح مةةة وفقةةا  للمةةادتني  قبلةةت تركيةةا مبقتضةة 

مةةن االتىلاقيةةة، فةةإن الةةدروس املسةةتىلادة مةةن هةةذا القةةرار مي ةةن أن تابةةق  
بسةةةهولة علةةةى إرةةة الية التحىلظةةةةات. وبعةةةد أن الحةةةظ قضةةةاة احمل مةةةةة  

ة القيةةةةةود املتعلقةةةةةة لال تتةةةةةاص  األوروبيةةةةةة يف  رتا ةةةةةبورغ عةةةةةدم لةةةةةح 
ت قبوهلةةا ا تتةةاص احمل مةةة، تبةةا  امل ةةان الةة  قرنةةت هبةةا تركيةةا إعةة ان 

__________ 
  (2460 ) 36 , para.Ibid.. 
  (2461 ) 38 , para.Ibid.. 
  (2462 ) 40 , para.Ibid.. 
  (2463 ) above) 304(see footnote Loizidou v. Turkey . 

القضةةةاة هنجهةةةم اال ةةةتداليل وبثةةةوا  مةةةةا إذا كةةةان جيةةةوز، تبعةةةا  لةةةةذلك،  
 . وأضافوا قائلني   ( 2464) التش يك يف لحة إع انت القبول نىلسها“ 

ة أن تراعةةة  الابيعةةةة لةةةدى النظةةةر يف هةةةذه املسةةةألة، جيةةةب علةةةى احمل مةةة  -93 
ظةام العةام األورويب حلمايةة األفةراد ا الةة ل تىلاقيةة بولةىلها أداة مةن أدوات الن

، املتمثلةة 19وردت يف املةادة  من بةين البشةر، وأن تراعة  ر ةالتها، علةى حنةو مةا
 .‘‘يف  ضمان احرتام االلتزامات ال  تعهدت هبا األطراف املتعاقدة السامية

التةادر يف    بليلةوس ضةد  ويسةرا   أيضةا  بقرارهةا يف قضةية  وتذّكر احمل مة  -94 
الةةذ  أوضةةحت فيةةه، بعةةد أن ا ةةتبعدت إعةة ان  تىلسةةأاي     1988نيسةةان/أبريل   29

، أن  ويسةةرا تظةةل ُملزمةةة لالتىلاقيةةة رغةةم عةةدم  64بسةةبب عةةدم توافقةةه مةةا املةةادة  
 (. Series A no. 132, p. 28, para. 60لحة إع هنا ) 

األجةةزاء  مةةة أنةةه مي ةةن البةةت يف مسةةألة إم انيةةة فتةةل وال تعتقةةد احمل -95 
غةةةأ التةةةحيحة مةةةن إعةةة انت تركيةةةا للرجةةةوع إىل البيةةةاانت الةةة  أدىل هبةةةا ممثلةةةو 
تركيةا يف وقةةت الحةةق إليةةداع اإلعةة انت،  ةةواء أمةةام جلنةةة الةةوزراء وأمةةام اللجنةةة 

 يف جلسةة اال ةتماع أمةام (، أو25)فيما خيز اإلع ن التةادر مبوجةب املةادة 
(. وبشةأن هةذه النقاةة، ت حةظ همةاكلتي  46و 25احمل مة )فيما خيز املادتني 

 25احمل مة، للنظر إىل انتهاو األطراف املتعاقدة ممار ة متسقة وفقا  للمادتني 
رةةةرط، أنةةةه مةةةن  تتمثةةةل يف قبةةةول ا تتةةةاص اللجنةةةة واحمل مةةةة دون قيةةةد أو 46و

دة  ت ةةةةةن علةةةةةى علةةةةةم املسةةةةةتبعد أن احل ومةةةةةة املةةةةةدعى عليهةةةةةا ل أبن البنةةةةةود املقيةةةةةّ 
نود مشة وك يف لةحتها مبوجةب نظةام االتىلاقيةة وأن أجهةزة املاعون فيها ه  ب

 االتىلاقية قد تعتربها غأ جائزة. 

ومةةةةن اجلةةةةدير للةةةةذكر يف هةةةةذا التةةةةدد أن اللجنةةةةة  ةةةةبق أن أعربةةةةت أمةةةةام  
)االعةةرتاض األويل(  املسةةألة اللغويةةة يف بلجي ةةااحمل مةةة، يف مرافعاهتةةا يف قضةةية 

 judgments of 9) امنرككيلد ةن وبو ةك ماد ةن وبيدر ةن ضةد الةد  وقضةية

February 1967 and 7 December 1976, Series A nos. 5 and 23 

respectively جتيةةةةز وضةةةةا أ  قيةةةةود علةةةةى  ال 46(، عةةةةن رأ  مىلةةةةاده أن املةةةةادة
 the second memorial of theقبول ا تتاص احمل مة )انظر، على التوايل  

Commission of 14 July 1966, Series B no. 3, vol. I, p. 432, and the 

memorial of the Commission (Preliminary objection) of 26 January 

1976, Series B no. 21, p. 119 .) 

وردود الىلعةةةل علةةةى إعةةة انت تركيةةةا الةةة  بةةةدرت الحقةةةا  مةةةن عةةةدة أطةةةراف  
ت ةن  ملةذكورة أعة ه الة  تىليةد أبن تركيةا لعاقةدة ه...  تؤيةد بقةوة امل حظةة امت

جتهةةل الوضةةا القةةانون. وقيامهةةا الحقةةا ، يف تلةةك الظةةروف، إبيةةداع اإلعةة انت 
وإيةةةداعها اإلعةةة ن األ ةةةأ بعةةةد لةةةدور  - 46و 25التةةةادرة مبوجةةةب املةةةادتني 

يشةةةأ إىل أهنةةةا   -دة ردود الىلعةةةل املةةةذكورة أعةةة ه مةةةن جانةةةب األطةةةراف املتعاقةةة 
لمجازفةة أبن تعلةن أجهةزة االتىلاقيةة عةدم لةحة البنةود املقيةّ دة كانت مستعدة ل

املتنةةةةةازع بشةةةةةأهنا مةةةةةن دون أن يةةةةةؤثر ذلةةةةةةك علةةةةةى لةةةةةحة اإلعةةةةة انت نىلسةةةةةةها. 
تتمسةةةةةك للبيةةةةةاانت  جيةةةةةوز للح ومةةةةةة املةةةةةدعى عليهةةةةةا أن  ضةةةةةوء ذلةةةةةك، ال ويف

وإن   -عةةةن نيتهةةةا األ ا ةةةية ال حقةةةة الةةة  أدىل هبةةةا ممثلةةةو تركيةةةا ل ةةة  ترتاجةةةا 
 املتمثلة يف قبول ا تتاص اللجنة واحمل مة. - مقيدة كانت نية

__________ 
  (2464 ) 89, para. Ibid.. 
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ولةةةةةذلك يتعةةةةةني علةةةةةى احمل مةةةةةة، يف  ةةةةةياق االضةةةةةا ع لملسةةةةةؤوليات  -96 
، أن حتسةم املسةألة للرجةوع إىل نةز كةل 19امللقاة على كاهلها مبوجةب املةادة 

م االتىلاقيةة. وجيةب القةول إع ن من تلةك اإلعة انت وإىل الاةابا ا ةاص لنظةا
لنظةةام يةةدعم فتةةل البنةةود الةة  يُعةةرتض عليهةةا، ألن هةةذه هةة  الاريقةةة إن هةةذا ا

الةة  مي ةةن مةةن   هلةةا ضةةمان احلقةةوق واحلةةرايت امل ر ةةة يف االتىلاقيةةة يف مجيةةا 
 من االتىلاقية. 1اجملاالت ال  تقا حتت  والية“ تركيا مبىلهوم املادة 

 لةةةيغة القيةةةود بغيةةةة ص اإلعةةة انت ويفوقةةةد نظةةةرت احمل مةةةة يف نتةةةو  -97 
إذا كةةان مي ةةن فتةةل القيةةود املاعةةون فيهةةا عةةن لةة وك القبةةول، أو  البةةت فيمةةا

مي ةن فتةله عنهةا. وحةى  إذا كانت تلك القيود تش ل جزءا  ألليا  منهةا ال ما
جمتمعةةةةةة، تةةةةةرى  46و 25لةةةةةو نُظةةةةةر إىل نتةةةةةوص اإلعةةةةة انت املتعلقةةةةةة لملةةةةةادتني 

لةةنز، علةةى حنةةو تةةل القيةةود املاعةةون فيهةةا عةةن بقيةةة ااحمل مةةة أن مةةن املم ةةن ف
 ميس بس مة قبول البنود اال تيارية. ال

كةةةةانون الثان/ينةةةةاير   28ويرتتةةةةب علةةةةى ذلةةةةك أن اإلعةةةة انت املؤر ةةةةة  -98 
 46و 25 التةةةةةةةادرة مبوجةةةةةةةب املةةةةةةةادتني 1990كةةةةةةةانون الثان/ينةةةةةةةاير   22و 1987

 .(2465)تشتمل على قبول لحيح ال تتاص اللجنة واحمل مة

األمري ية حلقةوق اإلنسةان، والحظت أيضا  حم مة البلدان  (9)
هيلةأ ضةد يف ح مها التادر بشأن االعرتاضات األولية يف قضية 

، أنةةةةه للنظةةةر إىل موضةةةةوع وغةةةرض االتىلاقيةةةةة (2466)ترينيةةةداد وتولغةةةو
األمري ية حلقوق اإلنسان، ليس بو ةا ترينيةداد وتولغةو اال ةتىلادة 

بقةى ن نااق قبول والية احمل مةة، ول نهةا تمن إع هنا الذ  حيد م
 .(2467)ملزمة بقبوهلا تلك الوالية اجلربية

راول كنةةةةةةد  ضةةةةةةد ويف إطةةةةةةار النظةةةةةةر يف الةةةةةةب غ الىلةةةةةةرد ،  (10)
، طُرحت أمام اللجنة املعنية بقوق اإلنسان مسألة ترينيداد وتولغو

مشاهبة تتعلق بتحىلظ لاغته الدولة الارف لدى انضمامها جمةددا  
عهةةةةةد الةةةةةدويل ا ةةةةةاص لربوتوكةةةةةول اال تيةةةةةار  األول امللحةةةةةق للإىل ا

لحلقةةةةوق املدنيةةةةة والسيا ةةةةية. وبعةةةةد أن  لتةةةةت اللجنةةةةة إىل عةةةةدم 
جةةةةةواز الةةةةةتحىلظ الةةةةةذ  لةةةةةين علةةةةةى ذلةةةةةك النحةةةةةو، بسةةةةةبب طابعةةةةةه 

يوجةةةد  ال ،ونتيجةةةة لةةةذلكيلةةة     التمييةةةز ، اكتىلةةةت مب حظةةةة مةةةا
تضةةةى أح ةةةام مةةةن النظةةةر يف هةةةذا الةةةب غ مبقمينةةةا اللجنةةةة  ه...  مةةةا

وبعبارة أ رى، تظل ترينيداد وتولغو .  (2468)الربوتوكول اال تيار “
 ملزمة للربوتوكول دون أن ي ون يف و عها اال تىلادة من حتىلظها.

ويتسةةةةةق هةةةةةذا القةةةةةرار التةةةةةادر عةةةةةن اللجنةةةةةة املعنيةةةةةة بقةةةةةوق  (11)
بشةةةةأن  24اإلنسةةةان مةةةةا ا ةةةتنتاجاهتا الةةةةواردة يف التعليةةةق العةةةةام رقةةةم 

علةى العهةد  تعلقة للتحىلظات ال  تبةدى لةدى التتةديقاملسائل امل
__________ 

  (2465 ) 98–93, paras. Ibid.. 
  (2466 ) above) 2421(see footnote Hilaire v. Trinidad and Tobago . 
  (2467 ) 98, para. bid.I. 
الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا امسة وا مسون، امللحةق  ( 2468)  
( مةةن 25. انظةةر أيضةا  الىلقةرة )7-6أعة ه(، الىلقةرة  730)انظةر احلارةةية  40 رقةم

 .1-5-4التعليق على املبدأ التوجيه  

لدى االنضةمام إىل هةذه  الربوتوكولني اال تياريني املتعلقني به أو أو
 41يتعلق لإلع انت الة  تتةدر يف إطةار املةادة  فيما الت وك أو
 يل   ، حيث أكدت فيه اللجنة ما(2469)من العهد

تتمثةةةل يف عةةةةدم  حىلظ الالنتيجةةةة الةةةة  ترتتةةةب عةةةةادة علةةةى عةةةةدم قبةةةول الةةةةت 
اةةةرف املةةتحىلظ بةةةل إن مثةةل هةةةذا الةةتحىلظ ي ةةةون بتةةةورة  ةةراين العهةةةد علةةى ال

عامة قةاب   للىلتةل مبعةه أن العهةد ي ةون انفةذا  للنسةبة للاةرف املةتحىلظ دون 
 .(2470)ا تىلادته من التحىلظ

وجيةةةدر لإلرةةةةارة مةةةا ذلةةةةك أن الةةةةنز الةةةذ  اعتمدتةةةةه اللجنةةةةة   (12)
يةةةةوح  أبن هةةةةذه النتيجةةةةة  العاديةةةةة“ هةةةة    اإلنسةةةةان ال املعنيةةةةة بقةةةةوق  

 يستبعد احتمال وجود حلول أ رى.  يجة  الوحيدة“ املم نة، وال النت 
ويف مقابةةةةةةل ذلةةةةةةك، أكةةةةةةدت فرنسةةةةةةا علةةةةةةى حنةةةةةةو قةةةةةةاطا يف  (13)

التةةادر عةةن اللجنةةة املعنيةةة  24م حظاهتةةا علةةى التعليةةق العةةام رقةةم 
 بقوق اإلنسان أن
نوعهةةةةا، ختضةةةةا لقةةةةانون املعاهةةةةدات وتقةةةةوم علةةةةى موافقةةةةة االتىلاقةةةةات، أاي  كةةةةان 

وه...  التحىلظةةةات هةةة  الشةةةروط الةةة  تعلةةةق الةةةدول هةةةذه املوافقةةةة األطةةةراف، 
اعُتربت هةذه التحىلظةات  عليها، وللتايل، ي ون احلل الوحيد للضرورة، إذا ما

متنافيةةة مةةا هموضةةوع املعاهةةةدة وغرضةةها ، إعةة ن باةةة ن هةةذه املوافقةةة وتقريةةةر 
 .(2471) انية اعتبار هذه الدول أطرافا  يف التك املعينعدم إم

إن وجهة النظر هذه، ال  تعةرب عةن اجلةواب املعةاكس علةى  (14)
إذا كان لاحب التحىلظ غأ اجلائز يتبح دولةة  السؤال املتعلق مبا

ال، تنالق من مبدأ مىلاده أن با ن  منظمة متعاقدة أم متعاقدة أو
ملعرّب عن االلتزام للتقيد لملعاهدة. التحىلظ يؤثر على جممل الىلعل ا

دل الدوليةة جةةوال  موافقةا  يف هةةذا التةةدد يف وقةد قةةدمت حم مةة العةة 
ردا  علةى السةؤال األول الةذ  طرحتةه  1951فتواها التادرة يف عةام 

 اجلمعية العامة 
أكثةةر  الدولةةة الةة  ألةةدرت حتىلظةةا  ومتسةة ت بةةه، واعةةرتض عليةةه واحةةد أو 

تعةةرتض عليةةه األطةةراف األ ةةرى، مي ةةن اعتبارهةةا  ينمةةا لمةةن أطةةراف االتىلاقيةةة ب
 االتىلاقيةةةةة إذا كةةةةان الةةةةتحىلظ املةةةةةذكور متوافقةةةةا  مةةةةا موضةةةةوع االتىلاقيةةةةةة طرفةةةةا  يف

 .(2472)االتىلاقية* يف تُعترب طرفا   وخب ف ذلك، الوالغرض منها؛ 

غةةه عنةةه  ووفقةةا  هلةةذا الةةنهج، يبةةدو الةةتحىلظ مبثابةةة رةةرط ال (15)
يُعةةّد احلةةل  حىلظةةة علةةى االلتةةزام لملعاهةةدة، وهةةو مةةاملوافقةةة الدولةةة املت
__________ 

 04 الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة ا مسةةون، امللحةةق رقةةم ( 2469)  
 .137-130 أع ه(، املرفق ا امس، ص 1156)انظر احلارية 

 .18، الىلقرة 135 املرجا نىلسه، ص ( 2470)  
الواثئةةةةق الرمسيةةةةة للجمعيةةةةة تقريةةةةر اللجنةةةةة املعنيةةةةة بقةةةةوق اإلنسةةةةان،  ( 2471)  

 1691)انظةةةةةر احلارةةةةةية  40 العامةةةةةة، الةةةةةدورة احلاديةةةةةة وا مسةةةةةون، امللحةةةةةق رقةةةةةم
 . 13، الىلقرة 126 أع ه(، ص

  (2472 ) ervations to the Convention on the Prevention and Res

Punishment of the Crime of Genocide (footnote 604 above), p. 29. 
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تسةةةق مةةةا مبةةةدأ الرتاضةةة . فةةةإذا كةةةان الشةةةرط غةةةأ جةةةائز، الوحيةةةد امل
هذه احلالة، يعود إىل الدولة  تتحقق موافقة الدولة املتحىلظة. ويف ال

املتحىلظةةةةةة وحةةةةةدها أمةةةةةر اختةةةةةاذ القةةةةةرارات الضةةةةةرورية ملعاجلةةةةةة باةةةةة ن 
تسةحب  دامةت ل  يف املعاهةدة مةاينبغ  اعتبارهةا طرفةا   حتىلظها، وال
 تعدله. حتىلظها أو

أيضةةةةةةا  أن ممار ةةةةةةات األمةةةةةةني العةةةةةةام بتةةةةةةىلته وديعةةةةةةا   ويبةةةةةةدو (16)
هةةذا  للمعاهةةدات املتعةةددة األطةةراف تؤكةةد هةةذا احلةةل اجلةةذر . ويف

 يل   ما موجز املمار اتالتدد، يوضح 
داع إذا كانت املعاهدة حتظر أ  حتىلظ، يرفز األمةني العةام قبةول إية  -191 

يوجةةةه إىل  شةة لة، والالتةةك. ويلىلةةت األمةةةني العةةام انتبةةاه الدولةةةة املعنيةةة إىل امل
 الدول األ رى املعنية إ اارا  بشأن التك ه... .

للع س، إذا   إذا كان حظر التحىلظات يقتتر على مواد معينة، أو -192 
بشأن أح ام معينة فقط، يتترف األمني العام  تُقبل إال كانت التحىلظات ال

املعاهةةةدة نىلس الاريقةةةة املتبعةةةة إذا كانةةةت التحىلظةةةات غةةةأ متىلقةةةة مةةةا أح ةةةام بةةة 
 يقتضيه ا ت ف احلال، ه... . املعنية، ما مراعاة ما

حينمةةةا يتبةةني مةةةن الوهلةةةة  يةةرفز اإليةةةداع إال بيةةد أن األمةةةني العةةةام ال -193 
األوىل دون أدىن رةةك أن اإلعةة ن املرفةةق للتةةك يشةة ل حتىلظةةا  غةةأ مسةةموح 

الدولةة اجلل  أن األمر ي ون كذلك إذا كان اإلع ن يذكر مث   أن   به. ومن
تابق املادة )لاد(“، يف حني أن املعاهةدة حتظةر مجيةا التحىلظةات  ) ني( لن

 .(2473))لاد( حتظر التحىلظات على املادة أو

ت ةةن منعدمةةة متامةةا ،   وممار ةات الةةدول يف هةةذا اجملةةال، وإن ل  ( 17) 
تتسةةم بدرجةةة أقةةل مةةن االتسةةاق. فعلةةى  ةةبيل املثةةال، قةةدمت إ ةةرائيل  

اعرتاضةةةات علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغته    وإيااليةةةا واململ ةةةة املتحةةةدة 
بورونةةةةةد  لةةةةةدى انضةةةةةمامها إىل اتىلاقيةةةةةة منةةةةةا اجلةةةةةرائم املرت بةةةةةة ضةةةةةد  

ية، مبن فيهم املوظىلون الدبلوما يون،  األرخاص املتمتعني بماية دول 
. ول ةن بينمةا تةرى هةذه الةدول الةث ل أن  1973واملعاقبة عليها لعةام 

موضةةوع االتىلاقيةةة    الةةتحىلظ الةةذ  أبدتةةه ح ومةةة بورونةةد  يتنةةا  مةةا 
وغرضها وأنه ليس يف و عها أن تعترب انضمام بوروند  إىل االتىلاقية  

، فةةإن الةةدولتني  ( 2474) تسةةحب الةةتحىلظ املةةذكور  دامةةت ل  لةةحيحا  مةةا 
األ ريني )مجهورية أملانيا االحتادية وفرنسا( اللتني اعرتضتا على حتىلظ  

 . ( 2475) تقران اعرتاضيهما إبع ن من هذا القبيل  بوروند  ل 

__________ 
  (2473 ) (see General … -Summary of Practice of the Secretary

footnote 75 above), p. 57, paras. 191–193 وفيما يتعلق هبذا التمييز، انظر .
)عةةةدم االعتةةةداد للتمييةةةز بةةةني أ ةةةس عةةةدم  1-3-3بةةةدأ التةةةوجيه  مةةةا ذلةةةك امل

 اجلواز( والتعليق عليه.
  (2474 ) 7above), chap. XVIII. 37(footnote Multilateral Treaties … . 
نةةز االعةةرتاض الةةذ  قدمتةةه مجهوريةةة أملانيةةا االحتاديةةة هةةو كالتةةايل   ( 2475)  

لةةةذ  ألةةةدرته ح ومةةةة  تةةةرى ح ومةةةة مجهوريةةةة أملانيةةةا االحتاديةةةة أن الةةةتحىلظ ا
مةةن اتىلاقيةةة منةةا  6مةةن املةةادة  1والىلقةةرة  2مةةن املةةادة  2ورونةةد  بشةةأن الىلقةةرة ب

اجلةةةرائم املرت بةةةة ضةةةد األرةةةخاص املتمتعةةةني بمايةةةة دوليةةةة، مبةةةن فةةةيهم املوظىلةةةون 

ولةةةةةةةةاغت ح ومةةةةةةةةة هولنةةةةةةةةدا االعةةةةةةةةرتاض التةةةةةةةةايل يف عةةةةةةةةام  (18)
1966(2476)   
حتةةةةاد تعلةةةن ح ومةةةة ممل ةةةةة هولنةةةدا أهنةةةةا تعتةةةرب التحىلظةةةات التةةةةادرة عةةةن ا 

اجلمهةةةورايت االرةةةرتاكية السةةةوفياتية وألبانيةةةا وبلغةةةاراي وبولنةةةدا وتشي و ةةةلوفاكيا 
االرةةةةرتاكية  اجلمهوريةةةةةواجلزائةةةةر واجلمهوريةةةةة االرةةةةرتاكية السةةةةوفياتية األوكرانيةةةةة و 

ورومانيا واملغرب واهلند وهنغاراي بشأن املادة التا عة من  السوفياتية البي رو ية
دة اجلماعية واملعاقبةة عليهةا الة  فُةتح لب التوقيةا عليهةا اتىلاقية منا جرمية اإلل

حتىلظةةةةات متنافيةةةةة مةةةةا موضةةةةوع  1948كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب   9يف لريةةةةس يف 
ت عتةةرب ح ومةةُة ممل ةةة هولنةةدا طرفةةا  يف االتىلاقيةةة  يل، الاالتىلاقيةةة وغرضةةها. وللتةةا

  تتدر حتىلظات من هذا القبيل. أ  دولة ألدرت أو

ارة إىل االعرتاضةةات الةة  لةةاغتها كةةل مةةن إ ةةرائيل  ومي ةةن أيضةةا  اإلرةة 
وإيااليةةةا واململ ةةةةة املتحةةةدة بشةةةةأن الةةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةةاغته بورونةةةةد   

ضةةةد األرةةةخاص املتمتعةةةني    يتعلةةةق لتىلاقيةةةة منةةةا اجلةةةرائم املرت بةةةة  فيمةةةا 
 . ( 2477) بماية دولية، مبن فيهم املوظىلون الدبلوما يون، واملعاقبة عليها 

مةةن احلةةاالت، فةةإن الةةدول الةة  تتةةوغ ويف الغالبيةة العظمةةى  (19)
اعرتاضات على حتىلظ من التحىلظات معتربة أنه غأ لةحيح تعلةن 

هتةةا حيةةول دون بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة يف ع قا لةةراحة أن اعرتاضةةها ال
ما الدولة املتحىلظة، دون أن ترى ضرورة إلعااء تىلسأات إضافية 
 

 (..ibidالدبلوما يون، واملعاقبة عليها، يتنا  ما موضوع االتىلاقية وغرضها“ )
قيةةةةة أهنةةةةا  تعةةةةرتض علةةةةى النضةةةةمام إىل االتىلاوأعلنةةةةت ح ومةةةةة فرنسةةةةا لةةةةدى ا

لتقييةةةد  1980كةةةانون األول/ديسةةةمرب   17اإلعةةة ن الةةةذ  ألةةةدرته بورونةةةد  يف 
 (..ibid“ )6من املادة  1والىلقرة  2من املادة  2نااق تابيق أح ام الىلقرة 

  (2476 ) 1, chap. IV.Ibid.. 
 تةةةةرى ح ومةةةةة دولةةةةة إ ةةةةرائيل أن الةةةةتحىلظ الةةةةذ  أبدتةةةةه ح ومةةةةة  ( 2477)  
موضةةوع االتىلاقيةةة والغةةرض منهةةا، ولةةيس بو ةةعها أن تعتةةرب ونةةد  يتنةةا  مةةا بور 

 ل تسحب التحىلظ. انضمام بوروند  إىل االتىلاقية لحيحا  ما
 وتةةرى ح ومةةة إ ةةرائيل أن الغةةرض مةةن االتىلاقيةةة هةةو أن ُيضةةمن علةةى ناةةاق   

عةةةةامل  قمةةةةا اجلةةةةرائم املرت بةةةةة ضةةةةد األرةةةةخاص املتمتعةةةةني بمايةةةةة دوليةةةةة، مبةةةةن فةةةةيهم  
 ا يون، وحرمان مرت   تلك اجلرائم من امل ذ اآلمن“. ملوظىلون الدبلوم ا 

كةةةةةةةةةانون    17 فيمةةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةةق للةةةةةةةةةتحىلظ الةةةةةةةةةذ  أعربةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةه بورونةةةةةةةةةد  يف   
، هتعتةةةرب احل ومةةةة اإليااليةةةة أن  الغةةةرض مةةةن االتىلاقيةةةة هةةةو أن  1980األول/ديسةةةمرب  

اص املتمتعةةني  ُت ىلةةل، علةةى ناةةاق عةةامل ، املعاقبةةة علةةى اجلةةرائم املرت بةةة ضةةد األرةةخ 
رم مرت بةةو تلةةك اجلةةرائم مةةن  ب  مايةةة دوليةةة، مبةةن فةةيهم املوظىلةةون الدبلوما ةةيون، وأن حيةةُ

امل ذ اآلمن. وللتايل، وللنظر إىل أن الةتحىلظ الةذ  أعربةت عنةه ح ومةة بورونةد   
يتنةةا  مةةا هةةدف االتىلاقيةةة والغةةرض منهةةا، لةةيس بو ةةا احل ومةةة اإليااليةةة أن تعتةةرب  

 تسحب ذلك التحىلظ“.  ل  حا  ما  االتىلاقية لحي انضمام بوروند  إىل 
 الغةةرض مةةن هةةذه االتىلاقيةةة هةةو أن ُيضةةمن، علةةى ناةةاق عةةامل ، قمةةا اجلةةرائم   

املرت بةة ضةد األرةخاص املتمتعةني بمايةة دوليةة، مبةن فةيهم املوظىلةون الدبلوما ةيون،  
رم مرت بةةو تلةةك اجلةةرائم مةةن املةة ذ اآلمةةن. وبنةةاء عليةةه، فةةإن ح ومةةة امل  مل ةةة  وأن حيةةُ

ياانيةةا العظمةةى وأيرلنةةةدا الشةةمالية تةةرى أن الةةةتحىلظ الةةذ  أبدتةةه ح ومةةةة  املتحةةدة لرب 
بورونةةةةد  يتنةةةةا  مةةةةا موضةةةةوع االتىلاقيةةةةة والغةةةةرض منهةةةةا، ولةةةةيس بو ةةةةعها أن تعتةةةةرب  

 . ُيسحب ذلك التحىلظ“  ل  انضمام بوروند  إىل االتىلاقية لحيحا  ما 
(Multilateral Treaties … (footnote 37 above), chap. XVIII.7.) 



 377 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

ينهمةةةا. بشةةأن مضةةمون الع قةةةات التعاهديةةة الةة  حيتمةةةل أن تنشةةأ ب
تعليقةات مةن  2005وكانت جلنة القةانون الةدويل قةد طلبةت يف عةام 

 الدول األعضاء على السؤال التايل 
ق مةةا موضةةوع معاهةةدة  يتىلةة  تعةةرتض الةةدول علةةى حتىلةةظ تةةرى أنةةه ال  كثةةأا  مةةا  
والغةةرض منهةةا، ول ةةن دون معارضةةة بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة يف ع قاهتةةا مةةا اجلهةةة   مةةا 

الةة  تبةةد  الةةتحىلظ. وترحةةب اللجنةةة بتةةورة  الةةة بتلقةة  تعليقةةات احل ومةةات  
ا اجلهةةةات  علةةةى هةةةذه املمار ةةةة. وهةةة  تةةةود بوجةةةه  ةةةاص معرفةةةة اآلاثر الةةة  تتوقةةة 

هةةةا، وكيةةةف تتىلةةةق هةةةذه املمار ةةةة، وفقةةةا   املبديةةةة لتلةةةك االعرتاضةةةات أن ترتتةةةب علي 
 . ( 2478) 1969 )و( من اتىلاقية فيينا لعام 19تراه احل ومات، ما أح ام املادة   ملا 

ويتبةةني بوضةةوح مةةن وجهةةات النظةةر الةة  أعربةةت عنهةةا وفةةود عديةةدة 
ا ةةةةةةةةتمرار ا ةةةةةةةة ف بشةةةةةةةةأن   2005 اللجنةةةةةةةةة الساد ةةةةةةةةة يف عةةةةةةةةام يف

ة االلتةةةةةةزام التعامةةةةةةل مةةةةةةا املسةةةةةةألة الشةةةةةةائ ة املتعلقةةةةةةة بتةةةةةةح كيىليةةةةةةة
لملعاهةةةةدة يف حالةةةةةة عةةةةدم لةةةةحة الةةةةةتحىلظ. فقةةةةد أكةةةةةدت  للتقيةةةةد
أن هةةةةةةةةةةةذه املمار ةةةةةةةةةةةة تع ةةةةةةةةةةةس  مىلارقةةةةةةةةةةةة“ وأن  (2479)دول عةةةةةةةةةةةدة

أن ببسةةةةةةاطة االعةةةةةةرتاض، علةةةةةةى أيةةةةةةة حةةةةةةال،  ال مي ةةةةةةن  لةةةةةةاحب
. (2480)غةةةأ قةةةةائم“ لةةةو كةةةةان هيتجاهةةةل  الةةةتحىلظ وهيتتةةةةرف  كمةةةا

 وأكد الوفد الىلرنس  أن 
مَّى  هأثةةةرا  فةةةوق األقتةةةى “ ألنةةةه يتةةةيح يسةةة  هةةةذا االعةةةرتاض ه ةةةي ون لةةةه  مةةةا

يقةةةوض  تابيةةةق املعاهةةةدة ب املهةةةا دون اعتبةةةار للةةةتحىلظ الةةةذ  أبةةةد ، وهةةةو مةةةا
 . (2481)املبدأ الرئيس  هلتوافق  اآلراء الذ  يقوم عليه قانون املعاهدات

ذكةةةةةرت أن مةةةةةن األفضةةةةةل أن يتةةةةةبح لةةةةةاحب ول ةةةةةن دوال  أ ةةةةةرى 
مةةن ا ةةتبعاده علةةى  منظمةةة متعاقةةدة بةةدال   الةتحىلظ دولةةة متعاقةةدة أو

هذا التدد، أكد ممثل السويد،  هذا النحو من دائرة األطراف. ويف
 يل   متحداث  ل م بلدان الشمال األورويب، ما

منا تتىلق ما هموضوع املعاهدة وغرضها  إ ممار ة فتل التحىلظات ال  ال 
الةة  يتضةةح منهةةا أن مةةن غةةأ املتوقةةا إد ةةال  19تتىلةةق بشةة ل جيةةد مةةا املةةادة 

التحىلظةةات يف الع قةةات التعاهديةةة بةةني الةةدول. وقةةد ي ةةون أحةةد البةةدائل  هةةذه
يف االعةةرتاض علةةى التحىلظةةات غةةأ هاجلةةائزة  هةةو ا ةةتبعاد الع قةةات التعاهديةةة 

عاهديةةةة الثنائيةةةة ويتةةةيح الثنائيةةةة كليةةةا ، ول ةةةن  يةةةار الىلتةةةل يةةةؤّمن الع قةةةات الت
 .(2482)هفرلا  للحوار  يف إطار النظام التعاهد 

__________ 
 .29، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الىلقرة 2005 حولية ( 2478)  
الواثئةةةةةةق الرمسيةةةةةةة للجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة، الةةةةةةدورة السةةةةةةتون، اللجنةةةةةةة  انظةةةةةةر   ( 2479)  

)اململ ةة املتحةدة(؛ واملرجةا    3(، الىلقةرة  A/C.6/60/SR.14)  14اجللسةة ، الساد ة 
(،  A/C.6/60/SR.16)   16اجللسةةةةةة  )فرنسةةةةةا(؛ واملرجةةةةةا نىلسةةةةةه،    72 نىلسةةةةةه، الىلقةةةةةرة 

 .)الربتغال(   44)إيااليا(؛ واملرجا نىلسه، الىلقرة    20الىلقرة  
 )فرنسا(. 72 (، الىلقرة.14SR./60/6A/C)  14اجللسة املرجا نىلسه،   ( 2480)  
 املرجا نىلسه. ( 2481)  
 17 اجللسةةةة. انظةةةر أيضةةةا   املرجةةةا نىلسةةةه، 23املرجةةةا نىلسةةةه، الىلقةةةرة  ( 2482)  
(A/C.6/60/SR.17 الىلقةةةةةةةةةرة ،)18 اجللسةةةةةةةةةةبانيا(؛ واملرجةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةه، )إ ةةةةةةةةة  24 
(A/C.6/60/SR.18الىلقةةةةةةةةةرة ،) 19 اجللسةةةةةةةةةةة)مةةةةةةةةةةاليزاي(؛ واملرجةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةةه،  86 
(A/C.6/60/SR.19 الىلقرة ،)اليوانن(. 39( 

أن أنتةةةار وجهةةةة النظةةةر هةةةذه مةةةن اجلةةةدير للةةةذكر أنةةةه  غةةةأ (20)
جعلةةوا بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة مرهةةوان  إبرادة لةةاحب الةةتحىلظ   ومةةا 

يتتل  ذلك ينبغ  أن تؤ ذ يف االعتبار إرادة الدولة املتحىلظة فيما
 .(2483)ديق على املعاهدة والتحىلظات“التتللع قة بني 

ات اللجنةةةة وبةةةرز نىلةةةس اال ةةةت ف يف الةةةرأ   ةةة ل مناقشةةة  (21)
الساد ةةة يف الةةدورة ا امسةةة والسةةتني للجمعيةةة العامةةة، وكةةذلك يف 
 تعليقةةةةات احل ومةةةةات وم حظاهتةةةةا علةةةةى مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه  

 ( الةذ  اعتمدتةه3-5-4)املقابل للمبةدأ التةوجيه  احلةايل  4-5-2
، حيةةةةةث (2484)2010 جلنةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدويل بتةةةةةىلة مؤقتةةةةةة يف عةةةةةام

ني متسةةةةةةةةاويتني تقريبةةةةةةةةا ، إحةةةةةةةةداوا انقسةةةةةةةةمت الةةةةةةةةدول إىل جممةةةةةةةةوعت
للقرينةةةةة اإلجيابيةةةةة الةةةة  أقرهتةةةةا  (2486)واأل ةةةةرى معارضةةةةة (2485)منالةةةةرة

__________ 
 23 (، الىلقةةةةةةةةةةةرة.14SR./60/6A/C) 14اجللسةةةةةةةةةةةة املرجةةةةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةةةةه،  ( 2483)  

 ( 4)السةةةةويد(. انظةةةةر أيضةةةةا  موقةةةةف اململ ةةةةة املتحةةةةدة )املرجةةةةا نىلسةةةةه، الىلقةةةةرة 
 هفيما خيز املسألة ذات التلة املتمثلة يف ’األثةر فةوق األقتةى‘ ل عةرتاض، 

عةدم لةحة الةتحىلظ املعةرت ض عليةه فحسةب،  وهو األثر الذ  يتقةرر مبوجبةه ال
بةاق املعاهةدة برمتهةا ب ةم الواقةا علةى الع قةات بل أيضا ، ونتيجة لةذلك، انا

يف ظةةةةروف  دل إالمي ةةةةن أن حيةةةة  بةةةةني الةةةةدولتني، فةةةةإن وفةةةةده يعتةةةةرب أن هةةةةذا ال
ا ةةةتثنائية جةةةدا ؛  علةةةى  ةةةبيل املثةةةال، إذا كةةةان مةةةن املم ةةةن القةةةول أبن الدولةةةة 

 قبلت به“. التادر عنها التحىلظ وافقت على هذا األثر أو
ثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان(، الىلتةةةل الرابةةةا، الىلةةةرع ، اجمللةةةد ال2010 حوليةةةة ( 2484)  
 .2-جيم
ورة ا امسةةةة والسةةةتون، الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدانظةةةر  ( 2485)  

)الةةدامنرك ل ةةم  66(، الىلقةةرة A/C.6/65/SR.19) 19اجللسةةة ، اللجنةةة الساد ةةة
نب )املوافقة املقيَّدة من جا 82بلدان الشمال األورويب(؛ واملرجا نىلسه، الىلقرة 

 20اجللسةةةة )امل سةةةيك(؛ واملرجةةا نىلسةةةه،  88النمسةةا(؛ واملرجةةةا نىلسةةه، الىلقةةةرة 
(A/C.6/65/SR.20 الىلقةةة ،) اجلمهوريةةةة التشةةةي ية(؛ واملرجةةةا نىلسةةةه، الىلقةةةرة  4رة(

 10(، الىلقةةةةةرة A/C.6/65/SR.21) 21اجللسةةةةةة )بلجي ةةةةةا(؛ واملرجةةةةةا نىلسةةةةةه،  30
دة مةةةةةن جانةةةةةب  29)جنةةةةةوب أفريقيةةةةةا(؛ واملرجةةةةةا نىلسةةةةةه، الىلقةةةةةرة  )املوافقةةةةةة املقيةةةةةَّ

(؛ أدانه 2487)اليةةةةوانن( )انظةةةر احلارةةةةية  39هنغةةةاراي(؛ واملرجةةةا نىلسةةةةه، الىلقةةةرة 
، 2011 حوليةةةةر أيضةةةا  التعليقةةةات وامل حظةةةات الةةةواردة مةةةن احل ومةةةات  وانظةةة 

، التعليقةةةةةةةةةات Add.1و A/CN.4/639اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةةةة 
دة مةةةن جانةةةب )املوافقةةةة املقيةةةَّ  2-5-4وامل حظةةةات املتعلقةةةة لملبةةةدأ التةةةوجيه  

واملرجةةا نىلسةةه  النمسةةا(؛ واملرجةةا نىلسةةه )السةةلىلادور(؛ واملرجةةا نىلسةةه )فنلنةةدا(؛
 )النرويج(؛ واملرجا نىلسه )املوافقة املقيَّدة من جانب  ويسرا(.

للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة ا امسةةةة والسةةةتون، الواثئةةةق الرمسيةةةة انظةةةر  ( 2486)  
)أملانيةةا(؛  94-92(، الىلقةةرات A/C.6/65/SR.19) 19اجللسةةة ، اللجنةة الساد ةةة
)إيااليةةا(؛ واملرجةةا  10رة (، الىلقة A/C.6/65/SR.20) 20اجللسةةة واملرجةا نىلسةةه، 
)متر(؛ واملرجا نىلسه،  22)الربتغال(؛ واملرجا نىلسه، الىلقرة    14نىلسه، الىلقرة  

)تيلنةةةةد(؛ واملرجةةةةا  57)اململ ةةةةة املتحةةةةدة(؛ واملرجةةةةا نىلسةةةةه، الىلقةةةةرة  54الىلقةةةةرة 
 63)الةةةوالايت املتحةةةدة األمري يةةةة(؛ واملرجةةةا نىلسةةةه، الىلقةةةرة  59نىلسةةةه، الىلقةةةرة 

اهلنةد(؛ واملرجةةا )الةةرفز املقيةَّد مةن جانةب  85نىلسةه، الىلقةرة )فرنسةا(؛ واملرجةا 
) ةةنغافورة(؛ وانظةةر  22و 21 الىلقةةرتني(، A/C.6/65/SR.21) 21اجللسةةة نىلسةةه، 
 Add.1و A/CN.4/639، اجمللد الثةان )اجلةزء األول(، الوثيقةة 2011 حوليةأيضا  

؛ واملرجةةةا نىلسةةةه )أ ةةرتاليا(؛ واملرجةةةا نىلسةةةه )أملانيةةةا(؛ واملرجةةةا نىلسةةةه )الربتغةةةال(
جا نىلسه )فرنسةا(؛ واملرجةا نىلسةه )الةرفز املقيةَّد مةن )الوالايت املتحدة(؛ واملر 
 جانب اململ ة املتحدة(.
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اللجنة بتىلة مؤقتة وملبدأ إم انية فتل التحىلظ غأ التحيح عن 
مةةةوعتني اتىلقتةةةا علةةةى أن نيةةةة بقيةةةة املعاهةةةدة. ومةةةا ذلةةةك، ف لتةةةا اجمل

لةةةةةاحب الةةةةةةتحىلظ هةةةةةة  املعيةةةةةةار األ ا ةةةةةة  لتحديةةةةةةد كونةةةةةةه ملزمةةةةةةا  
ملعاهةةدة مةةن عدمةةه، وأن لةةاحب الةةتحىلظ هةةو املؤهةةل أكثةةر مةةن ل

دفا بعةز الةدول إىل اقةرتاح حةل  غأه لتحديد تلك النية. وهذا ما
تةةوافق  يعاةة  وزان  أكةةرب لتلةةك النيةةةة؛ فمةةن هةةذا املنالةةق، اقرتحةةةت 

اململ ةةةة املتحةةةدة اإلبقةةةاء علةةةى القرينةةةة اإلجيابيةةةة الةةةواردة يف النمسةةةا و 
رتك ال لمةةةة 2-5-4السةةةابق  مشةةةروع املبةةةدأ التةةةوجيه  ، علةةةى أن تةةةُ

األ ةأة لتةةاحب الةةتحىلظ مةةن  ةة ل منحةةه إم انيةةة اإلعةةراب عةةن 
بتةورة وثيقةة إىل  3-5-4. ويستند املبةدأ التةوجيه  (2487)نية االىلة

 هذه املقرتحات.
والحظةةت اللجنةةة أنةةه رغةةم أن احللةةّني املتعلقةةني مبسةةألة بةةدء  (22)

يبةدوان للوهلةة األوىل  ملسةألة، قةدنىلاذ املعاهدة، والةرأيني املتتةلني ل
متناقضةةةةةةني متامةةةةةةا ، فإهنمةةةةةةا يتىلقةةةةةةان مةةةةةةا املبةةةةةةدأ األ ا ةةةةةة  لقةةةةةةانون 

اللجنةةة أن مىلتةةةاح  تةةةرى ،وهةةةو مبةةدأ الرتاضةةة . ولةةذا املعاهةةدات، أال
احلةةل ي مةةن ببسةةاطة يف إرادة لةةاحب الةةتحىلظ  هةةل ينةةو  التقيةةد 

مةن بةدون اال ةتىلادة  -لملعاهدة حى إذا كان حتىلظه غأ لةحيح 
غةه عنةه اللتزامةه للتقيةد  إن حتىلظه يش ل رةرطا  ال أم -التحىلظ 
 لملعاهدةا

وللنسةةبة ملشةة لة التحىلظةةات علةةى اإلعةة انت الةة  تتةةاغ  (23)
جةةةةب البنةةةةد اال تيةةةةار  املتعلةةةةق للواليةةةةة اجلربيةةةةة حمل مةةةةة العةةةةدل مبو 

مةةةةةن النظةةةةةام األ ا ةةةةة   36مةةةةةن املةةةةةادة  2الدوليةةةةة الةةةةةوارد يف الىلقةةةةةرة 
ه  مش لة تتعلق بالة  الة ول نها ما ذلك حالة للمح مة، و 

مشةةةاهبة، ذكةةةر القاضةةة  لوترل ةةةت، يف رأيةةةه املخةةةالف املرفةةةق بقةةةرار 
 ، أنه إنرتهاندللية يف قضية احمل مة بشأن االعرتاضات األو 

إذا كةان هةةذا الةةتحىلظ رةةرطا  أ ا ةةيا  للقبةول، مبعةةه أنةةه لةةوال هةةذا الةةتحىلظ  
عةةة ن قةةةد رضةةةيت إط قةةةا  بتحمةةةل االلتةةةزام كانةةةت الدولةةةة الةةة  ألةةةدرت اإل ملةةةا

الرئيس ، فليس للمح مة أن تتجاهل هذا التحىلظ وأن تعترب يف الوقت نىلسه 
 .(2488)مقيدة  بذلك اإلع ن  الدولة ال  لدر عنها القبول

فمةةةةةا يهةةةةةم إذن هةةةةةو إرادة لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ وعزمةةةةةه علةةةةةى التقيةةةةةد 
 ةةتىلادة. مةةن دون هةةذه اال لملعاهةةدة، مةةا اال ةةتىلادة مةةن حتىلظةةه أو

وهذا األمر لحيح أيضةا  فيمةا خيةز التحىلظةات الة  تبةدى بشةأن 
__________ 

الواثئةةةق الرمسيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة، الةةةدورة ا امسةةةة والسةةةتون، انظةةةر  ( 2487)  
)النمسا(؛ وانظر  82(، الىلقرة A/C.6/65/SR.19) 19اجللسة ، اللجنة الساد ة

 Add.1و A/CN.4/639، اجمللد الثةان )اجلةزء األول(، الوثيقةة 2011 ليةحو أيضا  
الواثئةةةةةق الرمسيةةةةةة )النمسةةةةةا(؛ واملرجةةةةةا نىلسةةةةةه )اململ ةةةةةة املتحةةةةةدة(. انظةةةةةر أيضةةةةةا  

 21اجللسةةةةةة ، للجمعيةةةةة العامةةةةة، الةةةةدورة ا امسةةةةة والسةةةةتون، اللجنةةةةة الساد ةةةةة
(A/C.6/65/SR.21 الىلقةرة ،)اجلةةزء لةةد الثةةان، اجمل2011 حوليةةة)اليةةوانن(؛ و 39( 

 ) ويسرا(. Add.1و A/CN.4/639األول(، الوثيقة 
  (2488 )  21of Judgment , ObjectionsPreliminary , Interhandel case

March 1959, I.C.J. Reports 1959, p. 6, dissenting opinion of Sir Hersch 

Lauterpacht (footnote 1829 above), p. 117. 

 وهةة  التحىلظةةات الةة  جتسةةد أكثةةر مةةن غأهةةا األح ةةام التعاهديةةة،
 اية للتحىلظات.التورة النم

ويف القرار الذ  ألدرته احمل مة األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان  (24)
يسرا إزاء ، أولت احمل مة اهتماما   الا  ملوقف  و بليلوسيف قضية  

االتىلاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. وذكرت احمل مة بتةريح العبةارة 
اقية ال رك يف أن  ويسرا ملزمة، وتعترب نىلسها ملزمة، لالتىلأنه  

. ومةةةةن الواضةةةةح إذن أن (2489)بغةةةةز النظةةةةر عةةةةن لةةةةحة اإلعةةةة ن“
احمل مةةة قةةد أ ةةذت بعةةني االعتبةةار حقيقةةة أن  ويسةةرا نىلسةةها، أ  

التةحيح، تعتةرب نىلسةها مقيةدة لملعاهةدة  لاحب  التحىلظ“ غةأ
 رغم با ن هذا التحىلظ، وأهنا تترفت على ذلك النحو.

، ا ةةةةةتندت احمل مةةةةةة األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق لويزيةةةةةدوويف قضةةةةةية  (25)
الةةةةة   -ي ةةةةةن إىل إرادة احل ومةةةةةة الرتكيةةةةةة  اإلنسةةةةةان بةةةةةدورها، إن ل

يُعةةرتف  أكةةدت  ةة ل إجةةراءات الةةدعوى أمةةام احمل مةةة أنةةه  إذا ل
مةةةةن  46و 25أبن القيةةةةود املتةةةةاحبة لإلعةةةة انت املتعلقةةةةة لملةةةةادتني 

هاالتىلاقيةةةةةة األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان  هةةةةة  قيةةةةةود لةةةةةحيحة، يف 
جمملهةةةةةةةا، فإنةةةةةةةه يتعةةةةةةةني اعتبةةةةةةةار هةةةةةةةذه اإلعةةةةةةة انت لطلةةةةةةةة والغيةةةةةةةة 

فعلى األقل إىل كون تركيةا قةد جازفةت، عةن إدراك  - (2490)برمتها“
 ذلك التحىلظ غأ لحيحة  تم، أبن تُعترب القيود الناجتة عن

إبيةةةداع اإلعةةة انت التةةةادرة مبوجةةةب  وقيامهةةةا الحقةةةا ، يف تلةةةك الظةةةروف، 
وإيداعها اإلع ن األ أ بعد لةدور ردود الىلعةل املةذكورة  - 46و 25املادتني 

يشأ إىل أهنا كانت مسةتعدة للمجازفةة  -أع ه من جانب األطراف املتعاقدة 
حة البنود املقيّ دة املتنةازع بشةأهنا مةن دون أن أبن تعلن أجهزة االتىلاقية عدم ل

 .(2491)على لحة اإلع انت نىلسها يؤثر ذلك

يتمثةةةةةةل إذن يف  (2492)فةةةةةةإن  هنةةةةةةج  رتا ةةةةةةبورغ“ ،وللتةةةةةةايل (26)
إرادة الدولةة املتحىلظةة االلتةزام لملعاهةدة حةى التترف علةى أ ةاس 

تسةةةتند  . وحتقيقةةا  هلةةةذه الغايةةة، ل(2493)ي ةةةن حتىلظهةةا لةةةحيحا   لةةو ل
كةةةان  اكمةةة   - مةةةة فقةةةط إىل اإلعةةة انت التةةةرحية للدولةةةة املعنيةةةة احمل

بةل لدرت أيضةا  إىل  إعةادة  - (2494)بليلةوسالشأن مث   يف قضةية 
 رالس   أ. كتب و. حتديد“ إرادة الدولة. وكما

__________ 
  (2489 ) 60above), para.  192(see footnote itzerland Belilos v. Sw . 
  (2490 ) 90above), para.  304(see footnote Loizidou v. Turkey  . 
  (2491 ) 95, para. Ibid.. 
  (2492 ) Simma, “Reservations to human rights treaties …” (footnote 

1042 above), p. 670. 
يلةةة    ومثةةةة  كةةةر غةةةااي مةةةاأعةةة ه. وقةةةد ذ  2397انظةةر أيضةةةا  احلارةةةية  ( 2493)  

حةةل بةةديل مي ةةةن بلوغةةه بتحليةةةل إرادة الدولةةة املتحىلظةةةة، ويتمثةةل يف اعتبةةةار أن 
 لةو اعتُةرب الةتحىلظ غةأ مقبةول، الدولة املعنية كانت تنو  التقيد لملعاهدة حةى

 Gaja, “Il regime della Convenzione diأ  بدون اال تىلادة من التحىلظ“   

Vienna …” (footnote 2269 above), p. 358 . 
 ,Gli effetti delle Barattaانظةةر، بشةةأن هةةذه القضةةية وتبعاهتةةا    ( 2494)  

riserve … (footnote 698 above), pp. 160–163; Bourguignon, “The Belilos 
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إذا كةان حتىلةةظ  معيةار النيةةة لةدى حتديةد مةةال تةنحّ  احمل مةة األوروبيةةة جانبةا   
. ويبةةدو لألحةةرى أهنةةا تركةةز علةةى لةةعوبة حتديةةد مةةن التحىلظةةات قةةاب   للىلتةةل

ة، وتبةةد  قةةةدرا  مةةن التجاهةةل إزاء العوامةةل الةةة  مةةن قبيةةل اإلعةةة انت هةةذه النيةة 
 . (2495)الرمسية التادرة عن الدولة

يف احلةاالت الة   وال جيوز فتل التحىلظ عةن االلتةزام التعاهةد  إال
)الةةةذ  ت ةةةن تعتةةةرب أن حتىلظهةةةا  يثبةةةت فيهةةةا أن الدولةةةة املتحىلظةةةة ل

رب غةةةةأ لةةةةحيح( عنتةةةةر أ ا ةةةة  مةةةةن عنالةةةةر رضةةةةاها  للتقيةةةةد اعتةةةةُ
 لملعاهدة.

وع وة على ذلةك، فةإن احمل مةة األوروبيةة حلقةوق اإلنسةان  (27)
تقتتةران علةى النظةر  وحم مة البلدان األمري يةة حلقةوق اإلنسةان ال

يف االعتبارات املتعلقة إبرادة الدولة لاحبة التحىلظ غأ التحيح، 
كلتاوةةةةةا يف احلسةةةةةبان الاةةةةةابا ا ةةةةةاص للتةةةةةك الةةةةةذ    بةةةةةل أت ةةةةةذان

، ، علةةةةى  ةةةةبيل املثةةةةاللويزيةةةةدواالمتثةةةةال لةةةةه. فىلةةةة  قضةةةةية  ت ىلةةةة ن
 وجهت احمل مة األوروبية االنتباه إىل حقيقة أنه

لةةةدى النظةةةر يف هةةةذه املسةةةألة، جيةةةب علةةةى احمل مةةةة أن تراعةةة  الابيعةةةة ا الةةةة 
ورويب حلمايةة األفةراد مةن بةين ل تىلاقية بولىلها أداة مةن أدوات النظةام العةام األ

، املتمثلةةةةة يف 19وردت يف املةةةةادة  البشةةةةر، وأن تراعةةةة  ر ةةةةالتها، علةةةةى حنةةةةو مةةةةا
املتعاقةةةةةةةةةةدة  ضةةةةةةةةةةمان احةةةةةةةةةةرتام االلتزامةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةة  تعهةةةةةةةةةةدت هبةةةةةةةةةةا األطةةةةةةةةةةراف 

 .(2496)‘‘السامية

ورةةددت حم مةةة البلةةدان األمري يةةة، بةةدورها، يف قرارهةةا يف  (28)
 يل   على ماضد ترينيداد وتولغو  هيلأقضية 
وع وة على ذلةك، فةإن قبةول اإلعة ن املةذكور علةى النحةو الةذ  اقرتحتةه  

الدولةةةةة  ةةةةيؤد  إىل وضةةةةا يتعةةةةني فيةةةةه علةةةةى احمل مةةةةة أن تعتةةةةرب د ةةةةتور الدولةةةةة 
قاتهةةةا املرجعيةةةة األوىل، واالتىلاقيةةةة األمري يةةةة هحلقةةةوق اإلنسةةةان  معيةةةارا  فرعيةةةا  ن

انون الةةةدويل حلمايةةةة حقةةةوق فقةةةط، وهةةةو وضةةةا  يتسةةةبب يف جتةةةز  النظةةةام القةةة 
 اإلنسان، وجيعل من موضوع االتىلاقية وغرضها ووا .

فاالتىلاقيةةة األمري يةةةة وغأهةةةا مةةةن معاهةةدات حقةةةوق اإلنسةةةان مسةةةتلهمة مةةةن   
مةةةن القةةةيم املشةةةرتكة العليةةةا )الةةة  تتمحةةةور حةةةول محايةةةة البشةةةر(، ومةةةزودة    جمموعةةةة 

جتسد التزامةات موضةوعية  آبليات مراقبة حمددة، وتابق بولىلها ضمانة مجاعية، و 
 . ( 2497) ، وهلا طابا  اص مييزها عن املعاهدات األ رى معظمها يف  

 
case …” (footnote 1827 above), pp. 347–386; Cameron and Horn, 

“Reservations to the European Convention …” (footnote 205 above), pp. 

69–116; Cohen-Jonathan, “Les réserves à la Convention européenne des 

droits de l’homme …” (footnote 724 above), pp. 273–315; and S. Marks, 

“Reservations unhinged: the Belilos case before the European Court of 

Human Rights”, International Comparative Law Quarterly, vol. 39 

(1990), pp. 300–327 . 
  (2495 ) 322 above), p. 1610Schabas, “Invalid reservations …” (footnote . 
  (2496 ) 93above), para.  304(footnote Loizidou v. Turkey . 
  (2497 )  above), 2421(see footnote Hilaire v. Trinidad and Tobago 

paras. 93–94. 

وكان املوقف الذ  عرّبت عنه اللجنة املعنية بقةوق اإلنسةان   (29)
تةةربط مالقةةا  بةةني   . فهةة  ال ( 2498) أكثةةر جزمةا    24 تعليقهةا العةةام رقةةم يف  

  ، رغةةةم باةةة ن الةةةتحىلظ غةةةأ التةةةحيح   ، د ةةةول املعاهةةةدة حيةةةز النىلةةةاذ 
وبةةني إرادة لةةاحب الةةتحىلظ يف هةةذا الشةةأن، وإمنةةا ت تىلةة  مب حظةةة  

هةةة  بةةةدء نىلةةةاذ    ( 2499) النتيجةةةة الةةة  ترتتةةةب هعلةةةى ذلةةةك  عةةةادة“ أن   
املعاهةةدة دون أن ي ةةةون يف و ةةةا لةةاحب الةةةتحىلظ اال ةةةتىلادة منةةةه.  

  -، فةةإن هةةذه النتيجةةة  العاديةةة“  ( 2500) أرةةأ أعةة ه  ومةةا ذلةةك، كمةةا 
تعتربهةا نتيجةة تلقائيةة إىل  اإلنسةان  املعنية بقةوق  ال  يبدو أن اللجنة  

تسةةةتبعد )بةةةل للع ةةةس تعةةةين ضةةةمنا ( أن الةةةتحىلظ غةةةأ   ال   - حةةةد مةةةا 
 ةةةةن أن يةةةةؤد  إىل نتةةةةائج أ ةةةةرى  غةةةةأ عاديةةةةة“. ل ةةةةن  التةةةةحيح مي 
بشةةأن ماهيةةة تلةةك   تتخةةذ موقىلةةا  ال  املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان ل اللجنةةة  

اديةةةة“  بشةةةأن كيىليةةةة وأ ةةةاس نشةةةوء النتيجةةةة  الع  النتةةةائج األ ةةةرى وال 
 حُيتمل حدوثه من نتائج  غأ عادية“.  نشوء ما  أو 
توضةةةةيح  وعلةةةى أيةةةة حةةةةال، فقةةةد طةةةرأ يف السةةةةنوات األ ةةةأة (30)

ملحةةةوظ ملوقةةةف اهليئةةةات املعنيةةةة بقةةةوق اإلنسةةةان. فىلةةة  االجتمةةةاع 
معاهةةةةةدات حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان  هليئةةةةةات  الرابةةةةةا املشةةةةةرتك بةةةةةني اللجةةةةةان 

 يل   ، ذُكر مااالجتماع السابا عشر لر  اء تلك اهليئات ويف 
ما جلنة القانون الدويل، أكةدت  2003متوز/يوليه  31يف اجتماع عقد يف  

، 24زالةةت متمسةة ة للتعليةةق العةةام رقةةم  اللجنةةة املعنيةةة بقةةوق اإلنسةةان أهنةةا مةةا
وأكد العديد مةن أعضةائها أن الةنهج املسةتند إىل إم انيةة الىلتةل حيظةى بةدعم 

يتعلةةةق  أن إم انيةةةة الىلتةةةل فيمةةةاإىل  متزايةةةد، ول ةةةنهم أرةةةاروا يف الوقةةةت نىلسةةةه
 .(2501)عّد ح   تلقائيا  وإمنا قرينة فقطت بولة الللتحىلظات غأ املق

، الحةةةظ الىلريةةةةق العامةةةل املعةةةةين للتحىلظةةةات الةةةةذ  2006ويف عةةةام 
، يف هذا هيئات معاهدات حقوق اإلنسانأنشئ لدرا ة ممار ات 

يتبةني عةدم  أن من املم ن تتور العديد من النتةائج حينمةا الشأن،
 التالية  7لحة حتىلظ ما. واقرتح يف هناية املااف التولية رقم 

يف موقةةةف معةةةني علةةةى نيةةةة الدولةةةة يف وقةةةت  تسةةةر تتوقةةةف النتيجةةةة الةةة   
. وجيةةب حتديةةد هةةذه النيةةة إبجةةراء درا ةةة متأنيةةة للمعلومةةات *إبةةدائها للةةتحىلظ

ن تبقةةى طرفةةا  بقرينةةة غةةأ قاطعةةة مىلادهةةا أن الدولةةة تىلضةةل أ املتاحةةة، مةةا األ ةةذ
 .(2502)يف املعاهدة دون اال تىلادة من التحىلظ على أن تستبعد منها

__________ 
عة املتعلقةةة مبسةةألة  ( 2498)   اعتةةربت السةةيدة هامبسةةون، يف ورقةةة العمةةل املو ةةَّ

 2395التحىلظةات علةى معاهةةدات حقةوق اإلنسةان الةة  أعةدهتا )انظةر احلارةةية 
أع ه(، أنه  ال مي ن أن يتوقا من هيئة معنية للرلد إنىلاذ حتىلةظ ا ةتنتجت 

اهةةةدة بةةةدون لنتيجةةةة هةةة  تابيةةةق املعأنةةةه منةةةاف ملواضةةةيا املعاهةةةدة وأغراضةةةها. فا
جةةةرى متويهةةةه ل ةةةتخدام  الةةةتحىلظ،  ةةةواء أطلةةةق علةةةى ذلةةةك ا ةةةم ’الىلتةةةل‘ أو

 (. 59تعابأ معّينة أ رى، مثل عدم التابيق“ )الىلقرة 
  .أع ه 2470و 2413انظر احلاريتني  ( 2499)  
 ( من التعليق على هذا املبدأ التوجيه .11انظر أع ه الىلقرة ) ( 2500)  
  (2501 ) practice of the treaty bodies with respect to on the  Report

reservations made to the core international human rights treaties 

(HRI/MC/2005/5), para. 37. 
  (2502 ) 16, para. 5/2006See HRI/MC/ . 
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التةةادرة عةةن  2007لعةةام  7وجةةاء يف التةةيغة املنقحةةة للتولةةية رقةةم 
الىلريةةةق العامةةةل املعةةةين للتحىلظةةةات الةةةذ  أنشةةةئ لدرا ةةةة ممار ةةةات 

، وهةة  التةةيغة الةة  أقرهةةا (2503)هيئةةات معاهةةدات حقةةوق اإلنسةةان
هليئةةات معاهةةدات حقةةوق  ملشةةرتك بةةني اللجةةاناالجتمةةاع السةةادس ا

 يل   يف العام نىلسه، ما (2504)اإلنسان
يتعلق بنتائج عةدم التةحة، فيعةرب الىلريةق العامةل عةن اتىلاقةه مةا  أما فيما 

اقةةرتاح املقةةرر ا ةةاص للجنةةة القةةانون الةةدويل القائةةل أبن الةةتحىلظ غةةأ التةةحيح 
ي ةةون بو ةعها أن تعةول علةةى  تةرب لطة   والغيةا . ويسةةتتبا ذلةك أن الدولةة اليُع

حتىلةةةةظ مةةةةةن هةةةةةذا القبيةةةةةل، وأهنةةةةةا تظةةةةل طرفةةةةةا  يف املعاهةةةةةدة دون اال ةةةةةتىلادة مةةةةةن 
 *.خيالف ذلك يثبت ثبوت  قاعيا  انتراف نيتها إىل مال  التحىلظ، ما

ومةةةةةن الواضةةةةةح أن العامةةةةةل احلا ةةةةةم يظةةةةةل إذن نيةةةةةة الدولةةةةةة  (31)
ليةه يف التحىلظ غةأ التةحيح. وهةذا هةو املبةدأ املنتةوص ع لاحبة
)وإن كانةةةةةت اللجنةةةةةة قةةةةةد  3-5-4مةةةةةن املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   1الىلقةةةةةرة 

تعمةةةةدت إ ةةةةقاط عبةةةةارة  ثبةةةةوت  قاعيةةةةا “ الةةةة  بةةةةدا هلةةةةا أهنةةةةا كانةةةةت 
املنظمةة   تىلرض معيارا  رديد الترامة(  إن نية الدولةة املتعاقةدة أو

املتعاقدة ه  املعيار الذ  جيب أن يقيَّم على أ ا ه كوهنا طرفا  يف 
راب عةةن علةةى أنةةه جيةةوز اإلعةة  3مةةن عدمةةه. وتةةنز الىلقةةرة املعاهةةدة 

 هذه النية يف أ  وقت.
املنظمةة لةاحبة  وعليه، فإن تابيق املعاهدة على الدولةة أو (32)

الةةتحىلظ دون اال ةةتىلادة مةةن الةةتحىلظ لةةيس نتيجةةة تلقائيةةة لةةبا ن 
الةةتحىلظ، ل نةةه ينةةتج عةةن قرينةةة بسةةياة علةةى النحةةو املشةةار إليةةه يف 

لةةةى . وهةةذا املوقةةف يوفةةّق، ع3-5-4بةةدأ التةةوجيه  مةةن امل 2الىلقةةرة 
وهةةو مبةةدأ  -حنةةو معقةةول، بةةني املبةةدأ األ ا ةة  لقةةانون املعاهةةدات 

ال  تتنا  مةا  وبني مبدأ با ن التحىلظات احملظورة أو -الرتاض  
 موضوع املعاهدة وغرضها.

لةاحب الةتحىلظ ه...  دولةة  *يُعترب وقد ا تأت عبارة   (33)
علةةق ة متعاقةةدة“ لإلرةةارة بوضةةوح إىل أن األمةةر يتمنظمةة  متعاقةةدة أو

تُنقز. وتةؤد  عبةارة  تتسم باابا القاعدة ال  ال بقرينة بسياة ال
 الوظيىلة نىلسها. 2 ما ل“ الواردة يف مستهل الىلقرة 

ومي ةةةةن مةةةةا ذلةةةةك أن تثةةةةور الشةةةة وك بشةةةةأن االجتةةةةاه الةةةةذ   (34)
ة النظرية، حيث مي ن على السواء، من الناحيتنترف إليه القرينة،  

يةةة إىل بةةدء نىلةةاذ املعاهةةدة أو، علةةى إقةةرار قرينةةة مىلادهةةا انتةةراف الن
لةةاحب الةةتحىلظ نيةة عةةدم بةةدء تنسةب إىل الع ةس، األ ةةذ بقرينةةة 

 .نىلاذ املعاهدة
وحُيتمةةل للوهلةةة األوىل أن تبةةدو القرينةةة السةةلبية، وهةة  تلةةك  (35)

منظمةةةةةة  الةةةةة  تةةةةةرفز اعتبةةةةةار لةةةةةاحب الةةةةةتحىلظ دولةةةةةة متعاقةةةةةدة أو
عةةاة ملبةةدأ الرتاضةة  ل يثبةةت وجةةود نيةةة االىلةةة، أكثةةر مرا قةةدة مةةامتعا

__________ 
  (2503 ) 19, para. 5/2007See HRI/MC/ . 
  (2504 ) of the human meeting committee -Report of the sixth inter

rights treaty bodies (A/62/224, annex, para. 48 (v)) . 

 عةدم جةواز الذ  يقتض ، حسبما ذكرت حم مة العدل الدولية، 
. (2505)إلةةةةةةةزام الدولةةةةةةةة يف ع قاهتةةةةةةةةا التعاهديةةةةةةةة مةةةةةةةن دون رضةةةةةةةةاها“

املنظمة الدولية ال  تتوغ  وللىلعل، وفقا  هلذا الرأ ، فإن الدولة أو
ت ةةون قةةد أعربةةت عةةن عةةدم  -حيحا  ي ةةن لةة  حةةى لةةو ل - حتىلظةةا  

األح ةام الة  يهةدف الةتحىلظ املةذكور إىل  لى احل ةم أوموافقتها ع
ا ةةةةتبعاد أثرهةةةةا القةةةةانون. وقةةةةد رأت اململ ةةةةة املتحةةةةدة يف  تعةةةةديل أو

أنه  ليس من املم ن حماولةة  24م حظاهتا على التعليق العام رقم 
ويل ا ةةةاص إجبةةار دولةةة علةةةى احةةرتام التزامةةةات مبوجةةب العهةةةد هالةةد

’تعةةةةةرتف هبةةةةةا  البةةةةةديه  أهنةةةةةا ل لحلقةةةةةوق املدنيةةةةةة والسيا ةةةةةية  مةةةةةن
، بةةةةةل لألحةةةةةرى أعربةةةةةت عةةةةةن عةةةةةدم رغبتهةةةةةا التةةةةةرحية يف ‘لةةةةةراحة
افةرتاض وجةود  جيوز، وفقا  هلذا املنظور، إثبات أو . وال(2506)قبوهلا“

توافةق  املنظمة املعنيةة ل الدولة أودامت  أ  موافقة االىلة لذلك ما
اال ةتىلادة األح ةام حمةل الةتحىلظ مةن دون  م لحل ةم أوعلى االلتزا

 .تقبل ذلك االلتزام قبوال  ضمنيا   -على األقل  - من حتىلظها أو
ول ن القرينة الع سية، أ  القرينة اإلجيابيةة، هلةا عةدة مةزااي  (36)
 -يتعلةةةق مبةةةدى م ءمتهةةةا  بغةةةز النظةةةر عةةةن أ  اعتبةةةارات فيمةةةا -

يتعلةةةق بقاعةةةةدة  ألمةةةر الوذلةةةك رغةةةم عةةةدم وجةةةود أ  رةةةك يف أن ا
، وإن  (2508)يف القةةانون الةةدويل العةةريف أو (2507)فيينةةا واردة يف اتىلةةاقي 

مي ن جتاهل قرارات احملاكم املعنية بقوق اإلنسان واملواقف  كان ال
عةةةةةةن  هيئةةةةةةات معاهةةةةةةدات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان، فضةةةةةة   الةةةةةة  اختةةةةةةذهتا 

فتئةةت تتاةةور يف هةةذا اجملةةال. ول ةةن هةةذه  ممار ةةات الةةدول الةة  مةةا
لقرينةةة، إبمعةةان النظةةر فيهةةا، تبةةدو يف الواقةةا أكثةةر اتىلاقةةا  مةةا مبةةدأ ا

الرتاض  من القرينة الع سية، وذلك لتىلوقها على القرينة السلبية يف 
احلىلةةةةةةاظ علةةةةةةى إرادة الةةةةةةدول واملنظمةةةةةةات املتعاقةةةةةةدة األ ةةةةةةرى، مةةةةةةا 

ّلم أبنةةه جيةةةوز  مةةل إلرادة لةةاحب الةةةتحىلظ، إذا مةةااحرتامهةةا ال ا  ةةُ
يعةةةرب يف أ  وقةةةت عةةةن نيتةةةه عةةةدم االلتةةةزام لتةةةاحب الةةةتحىلظ أن 

تةةةةنز عليةةةةه  وهةةةةو مةةةةا -لملعاهةةةةدة بةةةةدون اال ةةةةتىلادة مةةةةن الةةةةتحىلظ 
 .3-5-4من املبدأ التوجيه   3بوضوح الىلقرة 

يغيةةب عةةن البةةال أن لةةاحب  وينبغةة ، يف املقةةام األول، أال (37)
يف أن يتةبح طرفةا  متعاقةدا  يف  -ب ةم التعريةف  -رغب التحىلظ ي
عةةن املوافقةةة علةةةى اإلعةةراب عنيةةة. ويتةةاغ الةةتحىلظ عنةةةد املعاهةةدة امل

املنظمةةة  االلتةةزام لملعاهةةدة، وهةة  الو ةةيلة الةة  جتسةةد هبةةا الدولةةة أو
__________ 

  (2505 ) the Convention on the Prevention and  to Reservations

Punishment of the Crime of Genocide (see footnote 604 above), p. 21 . 
 40امللحةةق رقةةم  الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة ا مسةةون، ( 2506)  
 . 14، الىلقرة 146 (، املرفق السادس، صأع ه 1156انظر احلارية )
من دليل املمار ةة، ال تعةاجل  5-4 مقدمة الىلرع كما ذكر أع ه يف ( 2507)  

اتىلاقيتةةةا فيينةةةا مسةةةألة التحىلظةةةات غةةةأ التةةةحيحة؛ انظةةةر أعةةة ه الىلقةةةرات مةةةن 
 .5-4( من التعليق العام على الىلرع 18إىل ) (1)
 R. Baratta, “Should invalidانظةةر، علةةى وجةةه ا تةةوص   ( 2508)  

reservations to human rights treaties be disregarded?”, European 

Journal of International Law, vol. 11 (2000), pp. 419–421. 
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الدولية نيتها الد ول يف دائرة األطراف ذو  احلظوة وتعلن التزامها 
مةةةةةن املؤكةةةةةد أن الةةةةةتحىلظ يةةةةةؤد  دورا  يف هةةةةةذه لحةةةةةرتام املعاهةةةةةدة. و 

  حامسا  للضرورة. ي ن دورا   العملية، وإن ل
وعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك، مةةةةن املؤكةةةةد أنةةةةه مةةةةن األكثةةةةر ح مةةةةة  (38)

افرتاض أن لاحب التحىلظ يش ل جزءا  من دائرة الدول املتعاقةدة 
املنظمةةات املتعاقةةةدة مةةن أجةةةل معاجلةةةة املشةةاكل املتعلقةةةة بةةةبا ن  أو

يغيةةةب عةةةن   يف إطةةةار هةةةذه الةةةدائرة ذات احلظةةةوة. وجيةةةب أالحتىلظةةةه 
التةةةةدد أنةةةه، علةةةى النحةةةةو الةةةذ  ذكرتةةةه اللجنةةةةة يف يف هةةةذا الةةةذهن  

ا ةةةةتنتاجاهتا األوليةةةةة بشةةةةأن التحىلظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات املتعةةةةددة 
 فيها معاهدات حقوق اإلنسان،  األطراف الشارعة، مبا

تحىلظةةةة مسةةةؤولية اختةةةاذ يف حالةةةة عةةةدم مقبوليةةةة الةةةتحىلظ، تقةةةا علةةةى الدولةةةة امل
، إمةا يف تعةديل الدولةة لتحىلظهةا اإلجراء ال زم. وقد يتمثل هذا اإلجةراء، مةث   

يف ختليهةا عةن أن تتةبح طرفةا   يف  ةحب حتىلظهةا، أو إلزالة عةدم مقبوليتةه، أو
 . (2509)يف املعاهدة

وحتقيقةةةةا  هلةةةةةذه الغايةةةةة، وعلةةةةةى النحةةةةةو املةةةةذكور يف االجتمةةةةةاع الرابةةةةةا 
حقةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةان اللجةةةةةةةةةان هليئةةةةةةةةةات معاهةةةةةةةةةدات  املشةةةةةةةةةرتك بةةةةةةةةةني 

هذه اهليئات،  ينبغ  أن تلقةى االجتماع السابا عشر لر  اء  ويف
أ  آليةةة أ ةةرى تنشةةئها  أو -حقةةوق اإلنسةةان“ هيئةةات معاهةةدات  

 التشةةةةةةجيا علةةةةةةى  -ا األطةةةةةةراف يف املعاهةةةةةةدة مجيعهةةةةةة  املعاهةةةةةةدة أو
موالةةةةةلة ممار ةةةةةتها احلاليةةةةةة املتمثلةةةةةة يف مبارةةةةةرة حةةةةةوار مةةةةةا الةةةةةدول 
املتحىلظةةة بغةةرض إد ةةال التعةةدي ت ال زمةةة علةةى الةةتحىلظ املتنةةايف 

. و ةي ون مةن األ ةهل (2510)جعله متوافقةا  مةا املعاهةدة“ من أجل
املنظمةةةة الدوليةةةة  للتأكيةةةد حتقيةةةق هةةةذا اهلةةةدف إذا كانةةةت الدولةةةة أو

 تحىلظ تُعترب طرفا  يف املعاهدة.لاحبة ال
ومةةةةن جهةةةةةة أ ةةةةرى، يشةةةةة ل افةةةةرتاض بةةةةةدء نىلةةةةاذ املعاهةةةةةدة  (39)

على  ضمانة لليقني القانون. ومي ن هلذه القرينة )ال  جيب التأكيد
أهنةةا قرينةةة بسةةياة، ومةةن   غةةأ قاطعةةة( أن تسةةاعد علةةى إزالةةة عةةدم 

ه؛ فاوال بني لوغ التحىلظ وثبوت با ن اليقني القائم يف الىلرتة ما
، يتتةةةرف لةةةاحب (2511)(متتةةةد لعةةةدة  ةةةنوات هةةةذه الىلةةةرتة )الةةة  قةةةد

 التحىلظ بولىله طرفا ، وتعتربه األطراف األ رى كذلك.
غةةأ  القرينةةةللجنةةة األ ةةذ بىل ةةرة تؤيةةد ا ،وهلةةذه االعتبةةارات (40)

القاطعة، ومىلادها أنه يف حالة عدم وجود نية االىلة لدى لاحب 
املنظمةةة الدوليةةة لةةةاحبة  الةةتحىلظ، تنابةةق املعاهةةدة علةةى الدولةةة أو

__________ 
مةةةن  10 الىلقةةرة)  109 ، اجمللةةد الثةةةان )اجلةةزء الثةةةان(، ص 1997 حوليةةة  ( 2509)  

أن متالح  عدم املقبولية“ يشأ يف  ولية(. ويتعني أن يىلهماال تنتاجات األ
( مةةن التعليةةق 7( إىل )4هةةذا السةةياق إىل  عةةدم اجلةةواز“؛ انظةةر الىلقةةرات مةةن )

 العام على اجلزء الثالث من دليل املمار ة.
  (2510 ) 42, para. 5/2005See HRI/MC/. 
بةةت يف الهنايةةة يف حةةال عةةدم ال قةةد يسةةتمر عةةدم اليقةةني هةةذا إىل مةةا ( 2511)  

 جانب هيئة اتتة.األمر من 

الةتحىلظ غةأ التةحيح علةى الةرغم مةن ذلةك الةتحىلظ. وهةذا يعةين، 
يف إطةةةةار هةةةةذا الشةةةةةرط األ ا ةةةة  )عةةةةةدم وجةةةةود نيةةةةةة االىلةةةةة لةةةةةدى 

هدة قد بةدأ نىلاذهةا للنسةبة إىل التحىلظ(، افرتاض أن املعا لاحب
ول ن بشرط  - (2512)لاحب التحىلظ دون اال تىلادة من التحىلظ

أن ت ةةةةةةون املعاهةةةةةةدة قةةةةةةد بةةةةةةدأ نىلاذهةةةةةةا للنسةةةةةةبة للةةةةةةدول املتعاقةةةةةةدة 
 واملنظمات املتعاقدة األ رى.

ل تثبت تلك النيةة علةى حنةو آ ةر“، الةواردة يف   وعبارة  أو ما  (41)
، تعةةةرب عةةةن حةةةدود هةةةذه القرينةةةة  3-5-4مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه     2ة  الىلقةةةر 

املنظمةةةة الدوليةةةة   اإلجيابيةةةة الةةة  أ ةةةذت هبةةةا اللجنةةةة رهنةةةا  بنيةةةة الدولةةةة أو 
 القرينة.  أم ن إثبات هذه النية أب  و يلة، تسقط  املتحىلظة. فإذا ما 

هو أبعد من ذلك يف اجتاه ختىليف  إىل ما 3وتذهب الىلقرة   (42)
حب التحىلظ غأ التحيح تنز على أنه جيوز لتا إذ قوة القرينة،

أن  يعةةةرب يف أ  وقةةةةت عةةةةن نيتةةةةه عةةةدم االلتةةةةزام لملعاهةةةةدة بةةةةدون 
يرد  اال تىلادة من التحىلظ“. وعلى الرغم من أن هذه اإلم انية ال

تتارقا عموما  إىل السةلوك الةذ   اللتني ل -ذكرها يف اتىلاقي  فيينا 
فإنةةةةه يبةةةةدو مةةةةن  -التةةةةحيحة  ينبغةةةة  اتباعةةةةه إزاء التحىلظةةةةات غةةةةأ

السةةةهل التوفيةةةق بينهةةةا وبةةةني نةةةز اتىلةةةاقي  فيينةةةا. وأتكيةةةدا  لةةةذلك، 
على أنةه  ال جيةوز ه...  انسةحاب أحةد األطةراف  42تنز املادة 
أح ةةام  إذا كةان ذلةةك نتيجةةة لتابيةةق أح ةةام املعاهةةدة أو ه...  إال

 ينسةحب“  . ول ةن يف احلالةة قيةد النظةر، ال(2513)هذه االتىلاقيةة“
املعاهدة، وإمنةا يعلةن عةن رغبتةه  التحيح من حب التحىلظ غألا

يُعتةةرب حتىلظةةه غةةأ لةةحيح، حيةةث إن  يف عةةدم االلتةةزام هبةةا بقةةدر مةةا
هةةةةذا الةةةةتحىلظ يُعةةةةد، مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةره، عنتةةةةرا  حامسةةةةا  يف التزامةةةةه 

 لملعاهدة.
وعلةةةةى التةةةةعيد العملةةةة ، قةةةةد ي ةةةةون حتديةةةةد نيةةةةة لةةةةاحب  (43)

ديةةد . فلةةيس مةةن السةةهل فعةة   حتالةةتحىلظ غةةأ التةةحيح أمةةرا  لةةعبا  
عةةن موافقتهةةا علةةى اإلعةةراب املنظمةةة الدوليةةة علةةى  لعةةث الدولةةة أو

االلتةةةزام لملعاهةةةدة، مةةةن جهةةةة، وعلةةةى إ ضةةةاع هةةةذا اإلعةةةراب عةةةن 
املوافقةةةةةة لةةةةةتحىلظ، مةةةةةن جهةةةةةة أ ةةةةةرى؛ والسةةةةةبب يف ذلةةةةةك هةةةةةو أن 

هةة  الةة  مي ةةن أن تعةةرف الةةدور الةةدقيق لتحىلظهةةا  وحةةدهاالدولةةة  
نة ال  مي ةن اال ةتناد إليهةا هة  القريأن  . ومبا(2514)تها“هيف  موافق

لةةو كةةان لةةاحب الةةتحىلظ  بةةد مةةن حتديةةد مةةا قرينةةة غةةأ قاطعةةة، فةة 
 يتةةدق علةةى املعاهةةدة مةةن دون الةةتحىلظ، عةةن إدراك تم لألمةةور، 

 أنه، على الع س، كان  يمتنا عن ذلك. أم
ومةةن املؤكةةد أن نةةز الةةتحىلظ نىلسةةه مي ةةن أن يتضةةمن بعةةةز   (44)
نالةةر الةة  تسةةمح ل ةةتخ ص نيةةة لةةاحبه يف حةةال كةةون الةةتحىلظ  الع 

غأ لحيح. وي ون األمر كذلك، على األقل، عنةدما ي ةون الةتحىلظ  
__________ 

( من التعليق على املبةدأ التةوجيه  17( إىل )14انظر الىلقرات من ) ( 2512)  
4-5-1. 
 .56و 54انظر أيضا  املادتني  ( 2513)  
 .83، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، الىلقرة 1997 حوليةانظر  ( 2514)  
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. وتعليةةل  ( 2515) 2-1-2معلةة   وفقةةا  للتولةةية الةةواردة يف املبةةدأ التةةوجيه   
ب، بةل يسةةمح أيضةا  بتحديةةد  يسةمح بتوضةةيح معنةاه فحسةة  الةتحىلظ ال 

طا  أ ا ةةيا  ملوافقةةة لةةاحبه علةةى االلتةةزام  إذا كةةان الةةتحىلظ يُعتةةرب رةةر  مةةا 
ال. ومي ةةةةن أيضةةةةا  العثةةةةور علةةةةى مؤرةةةةرات هبةةةةذا الشةةةةأن يف   لملعاهةةةةدة أم 

التتةةديق   اإلعةة انت الةة  يتةةدرها لةةاحب الةةتحىلظ لةةدى التوقيةةا أو 
تملةةةة عديةةةدة  إلةةةدار إرةةةعار ل  فةةةة. فثمةةةة لةةةين حم  االنضةةةمام أو  أو 

املتمثلةةةةة يف عةةةةدم    لإلعةةةةراب عةةةةن  النيةةةةة املخالىلةةةةة“ لتةةةةاحب الةةةةتحىلظ 
االلتةةزام لملعاهةةدة مةةن دون اال ةةتىلادة مةةن الةةتحىلظ، وهةة  النيةةة املشةةار  

 .3-5-4من املبدأ التوجيه     2إليها يف الىلقرة  
ويف حال عدم وجود تعبأ واضةح عةن هةذه النيةة، قةد تةوفر  (45)

الشةةأن. وهلةةذا السةةبب، أوضةةحت عنالةةر أ ةةرى مؤرةةرات يف هةةذا 
 ةةةةن أن  تثبةةةةت تلةةةةك النيةةةةة علةةةةى حنةةةةو أنةةةةه مي 2اللجنةةةةة يف الىلقةةةةرة 

آ ر“. وعليه، ينبغ  أيضا  أن تؤ ذ يف احلسبان ردود فعةل الةدول 
واملنظمةةةات الدوليةةةة األ ةةةرى. ورغةةةم أنةةةه مةةةن املؤكةةةد أن ردود الىلعةةةل 

با ن مي ن أن حُتدل، يف حد ذاهتا، آاثرا  قانونية بتحييد  هذه ال
ب الةتحىلظ التحىلظ، فإهنا مي ن أن تساعد على تقييم قتد لةاح

أو، على األلح، تقييم اجملازفةة الة  رمبةا ي ةون قةد قبةل هبةا مبحةز 
إرادتةه بتةةوغ حتىلةةظ غةةأ لةحيح. وعلةةى األ ةةز، فةةإن لةةمته إزاء 
ردود الىلعةةل السةةةلبية مي ةةةن أن يسةةهم يف بعةةةز احلةةةاالت يف إثبةةةات 

املثةةال الواضةةح علةةى هةةذه احلالةةة هةةو قضةةية نيتةةه االلتةةزام لملعاهةةدة. و 
ت فيهةةةا احمل مةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان والةةة  الةةة  ب لويزيةةةدو تةةةَّ

 لتةةت فيهةةا احمل مةةة، بعةةد اإلرةةارة إىل السةةوابق القضةةائية القائمةةة 
قبل لوغ تركيا حتىلظها وكذلك إىل االعرتاضات ال  لاغتها عةدة 

 يل   ، إىل ما(2516)دول أطراف يف االتىلاقية
عةةةدة أطةةةراف وردود الىلعةةةل علةةةى إعةةة انت تركيةةةا الةةة  بةةةدرت الحقةةةا  مةةةن  

ت ةن  متعاقةدة ه...  تؤيةد بقةوة امل حظةة املةذكورة أعة ه الة  تىليةد أبن تركيةا ل
جتهةةل الوضةةا القةةانون. وقيامهةةا الحقةةا ، يف تلةةك الظةةروف، إبيةةداع اإلعةة انت 

أل ةةةأ بعةةةد لةةةدور وإيةةةداعها اإلعةةة ن ا - 46و 25التةةةادرة مبوجةةةب املةةةادتني 
يشةةةأ إىل أهنةةةا   -طةةةراف املتعاقةةةدة ردود الىلعةةةل املةةةذكورة أعةةة ه مةةةن جانةةةب األ

كانت مستعدة للمجازفةة أبن تعلةن أجهةزة االتىلاقيةة عةدم لةحة البنةود املقيةّ دة 
 .(2517)املتنازع بشأهنا من دون أن يؤثر ذلك على لحة اإلع انت نىلسها

األوروبيةةةةةة حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان  فعلتةةةةةه احمل مةةةةةة   وعلةةةةةى غةةةةةرار مةةةةةا  (46)
يضةةةا  أن يؤ ةةةذ يف احلسةةةبان  ، مي ةةةن أ ( 2518) بليلةةةوس قرارهةةةا يف قضةةةية   يف 

السةةةةةةلوك ال حةةةةةةق إزاء املعاهةةةةةةدة الةةةةةةذ  ينتهجةةةةةةه لةةةةةةاحب الةةةةةةتحىلظ.  
د ع ممثلةةةةةةو  ويسةةةةةةرا أ  جمةةةةةةال للشةةةةةةك، مةةةةةةن  ةةةةةة ل أعمةةةةةةاهلم   ل  إذ  يةةةةةة 

ىلاقيةة  وتترحياهتم أمام احمل مة، يف أن هةذا البلةد يعتةرب نىلسةه ملزمةا  لالت 
__________ 

يشةةةأ )تعليةةةل التحىلظةةةات(   ينبغةةة  أن  2-1-2املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 2515)  
 التحىلظ، بقدر اإلم ان، إىل األ باب الداعية إىل لوغه“.

  (2516 ) 24–18above), paras.  304(footnote Loizidou v. Turkey . 
  (2517 ) 95, para. Ibid.. 
 ( أع ه.26( إىل )24انظر الىلقرات من ) ( 2518)  

رب  إع نةةةةه التىلسةةةةأ   “ غةةةةأ  األوروبيةةةةة حلقةةةةوق اإلنسةةةةان حةةةةى إذا اعتةةةةُ
ذكةةةر رةةةالس فيمةةةا خيةةةز   . ولإلضةةةافة إىل ذلةةةك، وكمةةةا ( 2519) لةةةحيح 

األمري يةةةةة بشةةةةأن العهةةةةد   التحىلظةةةةات الةةةة  ألةةةةدرهتا الةةةةوالايت املتحةةةةدة 
 الدويل ا اص لحلقوق املدنية والسيا ية، فإن  

حةةةدة تةةةةدعم احلجةةةةة الةةةة  مىلادهةةةةا أن بعةةةز جوانةةةةب ممار ةةةةة الةةةةوالايت املت 
ة للعهةةةد، مهمةةةا ت ةةةن نتةةةائج ا ةةة ف هةةةو أن ت ةةةون ملتزمةة  قتةةدها بوجةةةه عةةةام

بشةةأن قانونيةةة الةةتحىلظ. ومةةن املىليةةد التةةذكأ أبن وارةةنان قةةد رةةاركت مشةةاركة  
كاملةةة يف لةةةياغة االتىلاقيةةةة األمري يةةةة الةةة  تتشةةابه أح امهةةةا تشةةةاهبا  كبةةةأا  مةةةا 

وكانت يف واقا األمةر مسةتوحاة منهمةا. ه...  ورغةم  من العهد، 7و 6املادتني 
ا ةتبعاد  يف هحظر  إيقاع عقوبةة اإلعةدام علةى األحةدال ويف التش يك العابر

يعةةرتض هممثةةل الةةوالايت املتحةةدة  مةةن حيةةث اجلةةوهر علةةى  اجلةةرائم السيا ةةية، ل
التعةذيب. ووقّعةت الةوالايت املتحةدة علةى  األح ام املتعلقة بعقوبةة اإلعةدام أو

 .(2520)حتىلظات بدون  1977حزيران/يونيه  1االتىلاقية األمري ية يف 

غةةةةم وجةةةةوب تةةةةو   احلةةةةذر لةةةةدى إجةةةةراء مقارنةةةةة بةةةةني معاهةةةةدات ور 
، فةةإن مةةن املم ةةةن (2521)اتلىلةةة، بسةةبب التةةأثأ النسةة  ل ةةةل حتىلةةظ

اإلحالةةةةة إىل السةةةةلوك السةةةةابق للدولةةةةة املتحىلظةةةةة إزاء أح ةةةةام مماثلةةةةة 
الةةةتحىلظ. فانتهةةةاو دولةةةة مةةةا، ل ةةةتمرار، لألح ةةةام الةةة  يسةةةتهدفها 

 ةةةتبعاد األثةةةر القةةةةانون ممار ةةةة تتمثةةةل يف القيةةةام بشةةة ل منهجةةة  ل
اللتزام معني وارد يف عةدة لة وك مي ةن أن يشة ل للتأكيةد دلةي   

تريةةد أب  حةةال  يسةةتهان بةةه علةةى أن اجلهةةة لةةاحبة الةةتحىلظ ال ال
 من األحوال التقيد بذلك االلتزام.

ز الةتحىلظ ودوافعةه، وأاي  كانةت العنالةر الظرفيةة  وأاي  كان نة  (47)
أن يؤ ةةةةذ أيضةةةةا  يف االعتبةةةةار مضةةةةمون  والسةةةةياقية احملياةةةةة بةةةةه، جيةةةةب  

أح ام املعاهدة ال  يتعلق هبةا الةتحىلظ، مةن جهةة،   و ياق ح م أو 
ذُكةةةر أعةةة ه،   وموضةةةوع املعاهةةةدة وغرضةةةها، مةةةن جهةةةة أ ةةةرى. وكمةةةا 

ان وحم مةةةة البلةةةدان  أولةةةت كةةةل مةةةن احمل مةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةة 
“ للمعاهةدة  األمري ية حلقوق اإلنسان اهتماما  كبأا   للاةابا ا ةاص 

املعنيةةةة؛ ولةةةيس مثةةةة  ةةةبب لقتةةةةر هةةةذه االعتبةةةارات علةةةى املعاهةةةةدات  
تشةة ل فئةةة  الةةة مةةن املعاهةةدات   املتعلقةةة بقةةوق اإلنسةةان، فهةة  ال 

ألغةةةةراض تابيةةةةق القواعةةةةد املتعلقةةةةة للتحىلظةةةةات وليسةةةةت املعاهةةةةدات  
 مشرتكة عليا“.  يدة ال  تنشئ  قيما  الوح 
العوامل عند االقتضاء  وغأها من -وجمموعة العوامل هذه  (48)
ينبغةة  أن ت ةةون دلةةي   تسرترةةد بةةه السةةلاات املةةدعوة إىل البةةت  -

__________ 
يتةةةةةدر الحقةةةةةا ،  ينبغةةةةة ، مةةةةةا ذلةةةةةك، التعامةةةةةل بةةةةةذر مةةةةةا أ  إعةةةةة ن   ( 2519)  
ت الةة  قةةد ي ةةون مالةةول  مةةن لةةاحب الةةتحىلظ أن يتةةدرها يف   ةةيما اإلعةة ان  وال 

 ياق إجراءات قضائية تتعلق بتحة حتىلظه ولآلاثر املرتتبةة علةى عةدم لةحة ذلةك  
 .Loizidou v. Turkey (footnote 304 above), para. 95التحىلظ؛ انظر هبذا الشأن  

  (2520 ) ve), p. abo 1610Schabas, “Invalid reservations …” (footnote 

322 (footnotes omitted). 
)انعدام األثر يف احلقوق وااللتزامةات  1-4-4انظر املبدأ التوجيه   ( 2521)  

 عليه. القائمة مبوجب معاهدات أ رى( والتعليق
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يف النتائج املرتتبة على با ن حتىلةظ غةأ لةحيح، علمةا  أبن قائمةة 
جامعة وأن مجيا العنالر العوامل هذه ليست على اإلط ق قائمة 

الةةةة  مةةةةن رةةةةأهنا أن تثبةةةةت نيةةةةة لةةةةاحب الةةةةتحىلظ جيةةةةب أن تؤ ةةةةذ 
عتبةةةةار. وتتوقةةةةف أويتهةةةةا النسةةةةبية علةةةةى الظةةةةروف ا الةةةةة اال بعةةةةني
 حالة.  ب ل
،  3-5-4وما ذلك، ترى اللجنة أن أح ام املبدأ التةوجيه    (49)

تشةةة ل إقةةةرارا    وهةةة  أح ةةةام تتعلةةةق بتاةةةوير تةةةدرجي  حةةةذر، ينبغةةة  أال 
حني   يسمى اليوم لالعرتاضات ذات األثر  فوق األقتى“. ويف  ا مل 

فةةةوق األقتةةةى“ يهةةةدف فيمةةةا يبةةةدو إىل أن  أن االعةةةرتاض ذا األثةةةر   
يىلةةةرض علةةةى لةةةاحب الةةةتحىلظ احةةةرتام املعاهةةةدة مةةةن دون اال ةةةتىلادة  
من التحىلظ، وذلك لسبب وحيد هو عدم لحة هذا التحىلظ، فإن  

  3-5-4ملبةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   مةةةةةةن ا   2القرينةةةةةة الةةةةةة  أ ةةةةةذت هبةةةةةةا الىلقةةةةةرة  
  تبةةةةني ا ةةةةتحالة  يُقتةةةد هبةةةةا  ةةةةوى أن ت ةةةةون عنتةةةرا  وقائيةةةةا  إذا مةةةةا  ال 

امتنةةةا لةةةاحب الةةةتحىلظ عةةةن   حتديةةةد نيةةةة لةةةاحب الةةةتحىلظ وإذا مةةةا 
  إع م الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة األ رى إبرادته احلقيقية. 

يم يُسةةةةتمد احةةةةرتام املعاهةةةةدة برمتهةةةةا مةةةةن التقيةةةة  وللتةةةةايل، ال (50)
منظمةة متعاقةدة أ ةرى،  الذايت الةذ  جتريةه دولةة متعاقةدة أ ةرى أو

ن باةةةةةة ن الةةةةةةتحىلظ ومةةةةةةن إرادة لةةةةةةاحبه. وإمنةةةةةةا يُسةةةةةةتمد فقةةةةةةط مةةةةةة 
كةان يرمة  إىل حتقيةق أثةر  فةوق  واالعرتاض،  ةواء كةان بسةياا  أو

دل هةذا األثةر. ذلةك أنةه  ال جيةوز أن تُلةز م دولةة  األقتى“، ال حيةُ
،  واء كانت (2522)تعتربها منا بة“ ة المن الدول للتزامات تعاقدي

 دولة متحىلظة. دولة معرتضة أو
يف  3-5-4مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   4قةةةرأ الىلقةةةرة وينبغةةة  أن تُ  (51)

الذ  ينز على أنه جيوز هليئة رلد  1-2-3ضوء املبدأ التوجيه  
منظمةةة  املعاهةةدة أن تقةةّيم جةةواز التحىلظةةات الةة  تتةةوغها دولةةة أو

مىلهومةةا  أن هةةذا التقيةةيم  ال يتجةةاوز هأثةةره   دوليةةة، علةةى أن ي ةةون
يم مةةن أثةةر قةةانون“. للتةةك الةةذ  يتضةةمن التقيةة  القةةانون ه...  مةةا

وإذا كانةةةةةت ا ةةةةةتنتاجات هيئةةةةةة رلةةةةةد املعاهةةةةةدة غةةةةةأ ملزمةةةةةة، وهةةةةةو 
املنظمةةةة  ي ةةةون عليةةةه احلةةةال عمومةةةا ، فإنةةةه جيةةةب علةةةى الدولةةةة أو مةةةا

، ول نها (2523)احلال  الدولية أن تضا هذا التقييم يف اعتبارها بابيعة
ملزمةةة، للتةةايل، لإلعةةراب عةةن النيةةة  ليسةةت ملزمةةة للةةرد عليةةه، وال

اللجنةةةةة تةةةةرى أنةةةةه يف حالةةةةة  . ولملقابةةةةل، فةةةةإن4 ذكورة يف الىلقةةةةرةاملةةةة 

__________ 
  (2522 )  ions …”Tomuschat, “Admissibility and legal effects of reservat

(footnote 1080 above), p. 466لتقريةر الثةان عةن التحىلظةات ؛ وانظةر أيضةا  ا
، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةةةة 1996 حوليةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةى املعاهةةةةةةةةةدات، 

A/CN.4/477 وAdd.1؛ وانظةةر كةةذلك  99و 97 الىلقةةرتني، 75 ، صMüller, 

“1969 Vienna Convention. Article 20: Acceptance of and objection to 

reservations”, in Corten and Klein (eds.), The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties … (footnote 30 above), pp. 496–498, paras. 18–22. 
رلةةةةةةد )النظةةةةةةر يف تقيةةةةةةيم هيئةةةةةةات  3-2-3انظةةةةةر املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 2523)  

 املعاهدات(.

، (2524)اللجةةةوء إىل هيئةةةةة لتسةةةةوية املنازعةةةةات هلةةةا  ةةةةلاة اختةةةةاذ القةةةةرار
ي ةةون علةةى لةةاحب الةةتحىلظ الةةذ  اعتةةُرب حتىلظةةا  غةةأ لةةحيح أن 

أقةةرب وقةةت  يف 4يبةةادر إبلةةدار اإلعةة ن الةةذ  تةةنز عليةةه الىلقةةرة 
تتجةاوز اثةين عشةر رةهرا   ة المم ن، وعلى أية حال، يف غضون فةرت 

 من تريخ الناق للقرار.
بشة ل مقتةود عةن حتديةد  3-5-4وميتنا املبةدأ التةوجيه   (52)

نىلةةةاذ املعاهةةةدة يف حالةةةة كهةةةذه. فىلةةة  معظةةةم احلةةةاالت، تريةةةخ بةةةدء 
يتوقةةف حتديةةد ذلةةك التةةاريخ علةةى رةةروط  الةةة حتةةددها املعاهةةدة 

خ بةدء نىلةاذ املعاهةدة  ةيما ترية  . فةاآلاثر امللمو ةة، وال(2525)نىلسها
للنسةةةبة إىل لةةةاحب الةةةتحىلظ غةةةأ التةةةحيح، حتةةةدَّد إذن مبوجةةةب 

د، فبموجةب قةانون توجة  األح ام ذات التةلة مةن املعاهةدة، وإن ل
ختضةةةا حتديةةةدا  للقواعةةةد املتعلقةةةة  ، وال(2526)املعاهةةةدات بشةةة ل عةةةام

 للتحىلظات.
مةةن  4و 3وتةةدرك اللجنةةة، مةةن املنالةةق نىلسةةه، أن الىلقةةرتني  (53)
تركتةةةا مةةن دون إجابةةةة السةةؤال املتعلةةةق  قةةد 3-5-4بةةدأ التةةةوجيه  امل

 للوقت الذ  يبدأ فيةه حةدول اآلاثر املرتتبةة علةى إعةراب لةاحب
لملعاهةةدة مةةن دون  -عةةدم االلتةةزام  أو -الةةتحىلظ عةةن نيتةةه االلتةةزام 

 اال تىلادة من حتىلظه.
وإذا كةةان موقةةف لةةاحب الةةتحىلظ املعلةةن هةةو قبةةول تابيةةق  (54)

توجةةةد أيةةةة  مةةةن دون اال ةةةتىلادة مةةةن الةةةتحىلظ، فعندئةةةذ الاملعاهةةةدة 
يف مشةةةة لة حقيقيةةةةة، ومي ةةةةن اعتبةةةةار أن املعاهةةةةدة يسةةةةتمر  ةةةةرايهنا 

املنظمةةةةة الدوليةةةةة  علةةةةى أن ي ةةةةون مىلهومةةةةا  أن الدولةةةةة أو، املسةةةةتقبل
 ةةةةةواء مي ةةةةةن أن تعةةةةةول علةةةةةى هةةةةةذا الةةةةةتحىلظ  لةةةةةاحبة الةةةةةتحىلظ ال

لةةةةى السةةةةؤال . ل ةةةةن اجلةةةةواب علملسةةةةتقبل يتعلةةةةق لملاضةةةة  أو فيمةةةةا
املاةةةروح يف الىلقةةةرة السةةةابقة ي ةةةون أكثةةةر لةةةعوبة إذا كةةةان لةةةاحب 

، يىلةرض املناةق يلتزم لملعاهةدة؛ فىلة  هةذه احلالةة اإلع ن ينو  أال
ل مةةةةةن االلتةةةةةةزام  مةةةةةن دون رةةةةةك أن يُعتةةةةةةرب أنةةةةةه كةةةةةةان دائمةةةةةا  يف حةةةةةة 

، حيث إن با ن حتىلظه )من البداية( دفعه إىل أن خيتار لملعاهدة
ملزما  لملعاهدة. بيد أن مثل هذا احلل من رأنه أن  يعترب نىلسه أال

يتعلق ل تعادة الوضا الذ  كةان  يارح مشاكل عملية لعبة فيما
__________ 

)ا تتاص هيئات تسةوية املنازعةات  5-2-3انظر املبدأ التوجيه   ( 2524)  
 ت( والتعليق عليه.يف تقييم جواز التحىلظا

علةةةةى  1969مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  24مةةةةن املةةةةادة  1تةةةنز الىلقةةةةرة  ( 2525)  
يلةةةة    تةةةةد ل املعاهةةةةدة حيةةةةز النىلةةةةاذ لل يىليةةةةة ويف التةةةةاريخ اللةةةةذين تةةةةنز  مةةةةا

 اللذين تتىلق عليهما الدول املتىلاوضة“.  عليهما املعاهدة، أو
. 1969ا لعةةةام مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةة  24مةةةن املةةةادة  3و 2انظةةةر الىلقةةةرتني  ( 2526)  

 يل   وتنز هاتن الىلقرتن على ما
االتىلةاق، تةد ل املعاهةدة حيةز   الةنز أو يف حالة عةدم وجةود مثةل هةذا   -2  

 املتىلاوضة. النىلاذ فور ثبوت الرضا لالرتباط لملعاهدة للنسبة إىل مجيا الدول 
عندما يثبت رضةا دولةة لالرتبةاط مبعاهةدة يف تريةخ الحةق لةد ول  -3  

عاهدة حيز النىلاذ، تد ل املعاهدة حيز النىلةاذ للنسةبة إىل تلةك الدولةة تلك امل
 ل تنز املعاهدة على غأ ذلك“.  تاريخ، مايف ذلك ال
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املنظمةة الدوليةة عةن رضةاها لاللتةزام  عنةدما أعربةت الدولةة أو قائما  
 )رهنا  للتحىلظ(.

ميثةةةل، إمجةةةاال ، جةةةزءا  مةةةن  3-5-4ومبةةةا أن املبةةةدأ التةةةوجيه   (55)
لتةةدرجي  للقةةانون الةدويل، فإنةةه يبةةدو مةن املنا ةةب أن تتةةاح التاةوير ا

الىلرلةةة أمةةام املمار ةةة كةة  تتاةةور، علةةى أن يوضةةا يف االعتبةةار أن 
 ت ف الظروف قد يتالب حلوال  اتلىلة.ا 
 يف األخرى األطراف ي  العالقات يف  التحفع  اثر  انعدام 4-6

 املعاهدة

إىل األطةةراف ال ي ةةري الةةتحفع مةةر احكةةام املعاهةةدة ابلن ةةبة  
 األخرى يف املعاهدة يف  القااا فياا يينها.

 التعليق 
، مةن دون أ  تعةديل، نةز 6-4يستنسخ املبدأ التوجيه   (1)

 1986و 1969مةةةةن اتىلةةةةاقي  فيينةةةةا لعةةةةام   21مةةةةن املةةةةادة  2الىلقةةةةرة 
 )املتاابقة يف ليغتها يف االتىلاقيتني(.

ني أطةةراف  ومبوجةةب هةةذا احل ةةم، فةةإن الع قةةات التعاهديةةة بةة  (2)
تتأثر للتحىلظ. والقتد من قاعدة   املعاهدة غأ لاحب التحىلظ ال 

 نسةةبية الع قةةات القانونيةةة“ هةةذه هةةو لةةون النظةةام املعيةةار  الةةذ   
ينابةةةق فيمةةةا بةةةني األطةةةراف األ ةةةرى يف املعاهةةةدة. وهةةةذا النظةةةام لةةةيس  

و ةةا األطةةراف األ ةةرى أيضةةا  أن تةةرهن  ب  نظامةةا  وحيةةدا  للضةةرورة، إذ 
بتحىلظةةةةات تعةةةةّدل، للتةةةةايل، ع قاهتةةةةا املتبادلةةةةة يف احلةةةةدود  موافقتهةةةةا  

.  ( 2527) 21مةةةةةةةن املةةةةةةةادة    3الىلقةةةةةةةرة   أو   1املنتةةةةةةةوص عليهةةةةةةةا يف الىلقةةةةةةةرة  
مةةةن    2، رةةةأنه يف ذلةةةك رةةةأن الىلقةةةرة  6-4يرمةةة  املبةةةدأ التةةةوجيه    وال 

ر معاهةةةدة معينةةةة،  تلةةةك املةةةادة، إىل منةةةا تعةةةدد الةةةنظم املعياريةةةة يف إطةةةا 
تحىلظ يف الع قةةةةات الثنائيةةةةة بةةةةني  وإمنةةةةا يتةةةةو ى فقةةةةط حتةةةةر آاثر الةةةة 

 . ( 2528) لاحبه، من انحية، وكل طرف آ ر، من انحية أ رى 
وال يقتتةةةر ناةةةاق تابيةةةق املبةةةدأ التةةةوجيه  علةةةى التحىلظةةةات   (3)

 املنشأة“ فحسب، أ  التحىلظات ال  تسةتويف الشةروط املنتةوص  
. وهةةذا اإلغىلةةال  ( 2529) مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا   32و   20و   19عليهةةا يف املةةواد  

تناقضةا  يف التةةياغة. ذلةك أن مبةدأ نسةةبية الةتحىلظ ينابةةق    يشة ل  ال 
 . ( 2530) لحته الش لية  بترف النظر عن جواز التحىلظ أو 

__________ 
  (2527 )  Reservations and Interpretative Declarations …See Horn, 

(footnote 25 above), p. 142. 
 منظمةة  أوليس مةن املنا ةب احلةديث هنةا عةن  دولةة متعاقةدة“  ( 2528)  

يبةةدأ ال ي ةون لةةه أثةر ملمةةوس إال عنةدما  6-4متعاقةدة“، ألن املبةدأ التةةوجيه  
 نىلاذ املعاهدة.

)إنشةةةةةةاء الةةةةةةتحىلظ إزاء دولةةةةةةة  1-4انظةةةةةةر أعةةةةةة ه املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   ( 2529)  
 منظمة دولية أ رى( والتعليق عليه. أو
 ( من التعليق على املبةدأ التةوجيه 28( إىل )14انظر الىلقرات من ) ( 2530)  
 أع ه. 4-5-1

أاثره مةةن  يةةؤثر قبةةول الةةتحىلظ أو مةةا وعةة وة علةةى ذلةةك، ال (4)
الثنائيةةةةة بةةةةني اعرتاضةةةةات يف آاثر الةةةةتحىلظ  ةةةةارو إطةةةةار الع قةةةةات 

بول، لاحب التحىلظ وكل طرف من األطراف األ رى. وليس للق
لةرحيا ، مةن دور  ةوى حتديةد األطةراف الة    واء أكةان ضةمنيا  أم

أ  األطةةةةةةةةةراف الةةةةةةةةة  قبلةةةةةةةةةت  -يُعتةةةةةةةةةرب الةةةةةةةةةتحىلظ منشةةةةةةةةةأ  جتاههةةةةةةةةةا 
يُنةتج  من أجل التمييز بينها وبني األطةراف الة  ال - (2531)التحىلظ

أ  تلةك الة   - ينشةدها لةاحبه جتاههةا التحىلظ مجيةا اآلاثر الة 
يف الع قةةةةات بةةةةني جممةةةةوع  . أمةةةةاألةةةةدرت اعرتاضةةةةا  علةةةةى الةةةةتحىلظ

مي ةةةن للةةةتحىلظ أن  األطةةةراف األ ةةةرى غةةةأ لةةةاحب الةةةتحىلظ، فةةة 
أح ام  يستبعد اآلاثر القانونية املرتتبة على ح م معني أو يعدل أو

ملعاهةدة يف حةد اآلاثر القانونية املرتتبة على ا معينة من املعاهدة، أو
لةةتحىلظ قبلةةت ا بتةةرف النظةةر عةةن كةةون تلةةك األطةةراف قةةد -ذاهتةةا 
 اعرتضت عليه. أو
)وللتايل املبدأ التوجيه    21من املادة    2ولئن كانت الىلقرة   (5)
ا ةةتثناء، فةةإن  تتضةةمن أ  قيةةد أو نتةةها( ال الةةذ  يستنسةةخ 4-6

الع قةةةةةةةات للمةةةةةةةرء أن يتسةةةةةةةاءل عمةةةةةةةا إذا كانةةةةةةةت قاعةةةةةةةدة  نسةةةةةةةبية 
القانونيةةةةةة“ تسةةةةةر  بتلةةةةةك الدرجةةةةةة املالقةةةةةة الةةةةة  يشةةةةةأ إليهةةةةةا هةةةةةذا 

علةى أ  حةال، فقةد أرةار السةأ وىلةر  والةدوك إىل . و (2532)احل م
هذه النقاة بذر أكرب يف مرفق تقريره األول املعنةون  نبةذة ترخييةة 
عن مسألة التحىلظات على االتىلاقيات املتعددة األطراف“، حيث 

يف ع قةةات الةةدول للدولةةة  *، إالمبةةدئيا  لةةتحىلظ، قةةال   ال يةةؤثر ا
عمةةةةةةةا إذا كانةةةةةةةت هنةةةةةةةاك . وهةةةةةةةذا يثةةةةةةةأ التسةةةةةةةا ل (2533)املتحىلظةةةةةةةة“
 النسبية. ينابق عليها مبدأ معاهدات ال

ومةةن املؤكةةد أن املعاهةةدات احملةةددة املشةةار إليهةةا يف الىلقةةرتني  (6)
تش ل ا تثناء من قاعدة النسبية. ولحيح  ال 20من املادة  3و 2

يف إطةةةةةار هةةةةةةذه  سةةةةةبية الع قةةةةةات القانونيةةةةةة حمةةةةةةدودة نوعةةةةةا  مةةةةةاأن ن
ض أن ينةتج الةتحىلظ آاثره يف الع قةات االتىلاقيات، ألنةه مةن املىلةرت 
األطراف األ رى، بيةد أنةه يبقةى دون  مجيابني لاحب التحىلظ و

أثةةةةر فيمةةةةا يتتةةةةل بع قةةةةات الةةةةدول األطةةةةراف األ ةةةةرى فيمةةةةا بينهةةةةا، 
 تظل دون تغيأ. إذ
ني يف إطةةةةار املعاهةةةةدات الةةةة  جيةةةةب تابيقهةةةةا ويف حةةةةني يتعةةةة  (7)

  يُنتج التحىلظ آاثره، لل امل أن متنح مجيا األطراف موافقتها ل 
تشةةةة ل هةةةةذه املوافقةةةةة املمنوحةةةةة لإلمجةةةةاع يف حةةةةد ذاهتةةةةا تعةةةةدي    ال

للمعاهةةدة نىلسةةها بةةني األطةةراف فيهةةا. وللتةةايل، يتعةةني التمييةةز، يف 
 دا ةةةل املعاهةةةدة نىلسةةةها  هةةةذا املقةةةام أيضةةةا ، بةةةني نظةةةامني معيةةةاريني

__________ 
 والتعليق عليه. 1-4انظر أع ه املبدأ التوجيه   ( 2531)  
تؤكةد  ةافارس أنةه  مةن الواضةح طبعةا  أن الةتحىلظ ’ال يغةةأ ه...   ( 2532)  

مةةةن أح ةةةام املعاهةةةدة للنسةةةبة إىل األطةةةراف األ ةةةرى يف املعاهةةةدة يف ع قاهتةةةا 
 Szafarz, “Reservations to multilateral treaties” (footnoteفيمةا بينهةا‘“  

27 above), p. 311. 
، اجمللةةةد الثةةةان، 1962 حوليةةةةول عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات، التقريةةةر األ ( 2533)  

 (، احلارية )ت(.5، الىلقرة )76 ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 
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النظام الذ  حي م الع قات بني لاحب التحىلظ وكةل طةرف مةن 
طةةةراف األ ةةةرى الةةة  يىلةةةرتض بابيعةةةة احلةةةال أهنةةةا قبلةةةت الةةةتحىلظ األ

مجيعهةةةا، مةةةن جهةةةة، والنظةةةام الةةةذ  حي ةةةم ع قةةةات هةةةذه األطةةةراف 
األ ةرى فيمةةا بينهةةا، مةةن جهةةة أ ةةرى. فع قةةات األطةةراف األ ةةرى 

 تغيأ. ونفيما بينها تظل د
ونىلةةةةةةةس املناةةةةةةةق ينابةةةةةةةق يف  ةةةةةةةياق التةةةةةةة وك التأ يسةةةةةةةية  (8)

ت ةون  لرغم من أن املوافقة يف هذه احلالةة الللمنظمات الدولية. فبا
تغةةةةةةةأ رةةةةةةةيئا  يف الع قةةةةةةةات  للضةةةةةةةرورة موافقةةةةةةةة لإلمجةةةةةةةاع، فإهنةةةةةةةا ال

التعاهديةةةةة بةةةةني األطةةةةةراف األ ةةةةرى غةةةةأ لةةةةةاحب الةةةةتحىلظ. وكةةةةةل 
ألعضةةاء الةةةذين ميثلةةةون األقليةةةة هةةةو يىلرضةةةه نظةةةام األغلبيةةةة علةةةى ا مةةا

 يف نشةةوء التقيةةد مبوقةةف األغلبيةةة إزاء لةةاحب الةةتحىلظ، وذلةةك لةةت
نظةةةةم معياريةةةةة متعةةةةددة دا ةةةةل التةةةةك التأ يسةةةة . ول ةةةةن يف هةةةةذه 

الذ  يعمم  احلالة، فإن قبول التحىلظ من جانب جهاز املنظمة هو
ي ةةةةةون ذلةةةةةك حمتةةةةةورا  يف ع قةةةةةةات  تابيةةةةةق الةةةةةتحىلظ، وغالبةةةةةا  مةةةةةةا

 املنظمة املتحىلظة. األ رى ما الدولة أو األطراف
حتىلظ يُعد مبدئيا  غةأ وحى يف حالة املوافقة لإلمجاع على  (9)

، فةةةةإن الةةةةتحىلظ الةةةةذ   ألةةةةبح لةةةةحيحا “ مبوجةةةةب (2534)لةةةةحيح
يعةدل النظةام املعيةار   العةام“ الةذ   موافقة األطراف ليس هو مةا

ق بةةةةني األطةةةراف األ ةةةةرى. ولةةةحيح أن هةةةةذا النظةةةام املع يةةةةار  يابةةةَّ
ح هبةةةةذه اإلم انيةةةةة إذا مةةةةا -خيضةةةةا فعةةةة   للتغيةةةةأ  مةةةةن  - (2535)مسةةةةُ
تعديل موضوع املعاهدة وغرضها  التحىلظ أو  ل رفا احلظر عن 

ّدال( جلعةةةل الةةةتحىلظ لةةةحيحا . بيةةةد أن تعةةةديل  )أو اعتباروةةةا قةةةد عةةةُ
مي ةةن أن يرتتةةب عليةةه مةةن آاثر  املعاهةةدة علةةى هةةذا النحةةو، مةةا مةةا

ي ون نتيجةة للةتحىلظ، وإمنةا نتيجةة  ف، لنللنسبة إىل مجيا األطرا
املعاهةةةدة لإلمجةةةاع، ملوافقةةةة الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة األطةةةراف يف 

وه  املوافقة ال  ينجم عنها اتىلاق لتعةديل املعاهةدة، بغيةة السةماح 
 .(2536)من اتىلاقي  فيينا 39للتحىلظ، لملعه املقتود يف املادة 

طةراف حتةتىلظ دائمةا بريةة وما ذلك، جيدر لإلرةارة أن األ (10)
. ومي ةةةن (2537)تعةةةديل ع قاهتةةةا التعاهديةةةة إذا ارأتت ضةةةرورة لةةةذلك

 ةةتنتاو هةةذه اإلم انيةةة، عةةن طريةةق اال ةةتدالل للضةةد، مةةن تعليةةق ا
مةن مشةاريا املةواد املتعلقةة بقةانون املعاهةدات  19اللجنة على املادة 

(. 1969من اتىلاقية فيينا لعام    21)وال  ألبحت املادة   1966لعام  
فقةةةد ذكةةةرت اللجنةةةة يف التعليةةةق أن الةةةتحىلظ  ال يغةةةأ مةةةن أح ةةةام 

 األطةةةةراف األ ةةةةرى يف املعاهةةةةدة يف ع قاهتةةةةا املعاهةةةةدة للنسةةةةبة إىل
__________ 

( مةةن التعليةةق علةةى املبةةدأ التةةوجيه  13( إىل )9انظةةر الىلقةةرات مةةن ) ( 2534)  
3-3-3. 
اختاذ موقف قاطا بشةأن هةذه اإلم انيةة  امتنعت اللجنة عمدا  عن ( 2535)  

 (.3-3-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  13الىلقرة ))انظر 
 .3-3-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  13( و) 10انظر الىلقرتني )  ( 2536)  
  (2537 )  Reservations and Interpretative Declarations …Horn, 

(footnote 25 above), pp. 142–143. 

تقبله بولىله بندا  من بنةود املعاهةدة يف  أهنا ل بينها، وذلك مبا فيما
 .(2538)ع قاهتا املتبادلة“

رةةةة ء مينةةةةا األطةةةةراف مةةةةن قبةةةةول  ، الوعةةةة وة علةةةةى ذلةةةةك (11)
الةةةةتحىلظ لعتبةةةةاره بنةةةةدا  حقيقيةةةةا  مةةةةن بنةةةةود املعاهةةةةدة ) التحىلظةةةةات 

تعةةةةديل أ  ح ةةةةم آ ةةةةر مةةةةن أح ةةةةام  ( أو(2539)املتىلةةةةاو ض عليهةةةةا“
مي ن أن  املعاهدة إذا ارأتت ضرورة لذلك. بيد أن هذا التعديل ال

أن  وجيةةب مي ةةن افرتاضةةه.  ال ، كمةةاينةةتج تلقائيةةا  عةةن قبةةول الةةتحىلظ 
تّتبا األطراف اإلجراءات املنتوص عليهةا هلةذا الغةرض يف املعاهةدة 

بةةا اإلجةةراء الةةذ  ، أن تتّ ، إن  لةةت املعاهةةدة مةةن إجةةراءات كهةةذه أو
يليهةا. ورمبةا ألةبح تعةديل  وما 39 تنز عليه اتىلاقيتا فيينا يف املادة

. بيةةد أن هةةذه الضةةرورة (2540)املعاهةدة برمتهةةا أمةةرا  ضةةروراي ، بةةل الزمةةا  
قف على ظروف كل حالة وتظل مرتوكة لتقدير األطراف. وهلذا تتو 

يف ر  املةةةذكو يبةةةدو مةةةن الةةة زم وضةةةا ا ةةةتثناء مةةةن املبةةةدأ  السةةةبب، ال
من اتىلاقي  فيينا. ومن انحية أ ةرى، ينبغة   21من املادة  2الىلقرة 

، رةةأنه يف ذلةةك رةةأن مجيةةا املبةةادئ 6-4أن يىلهةةم املبةةدأ التةةوجيه  
اإل ةة ل أب   ار ةةة، علةى أنةةه يسةةر   دونالتوجيهيةة يف دليةةل املم

 اتىلاق تربمه األطراف بشأن تابيقه“.
 اثر اإل الانت التف ريية  4-7

 التعليق 
علةةةى الةةةرغم مةةةن أن املمار ةةةة قدميةةةة العهةةةد ومتاةةةورة إىل حةةةد   (1)

تتضمنان أيةة قواعةد   ال   1986و   1969كبأ، فإن اتىلاقي  فيينا لعام   
متعلقةةةةة لإلعةةةة انت التىلسةةةةأية، فضةةةة   عةةةةن أن تتضةةةةمنا أيةةةةة قواعةةةةد  

 . ( 2541) تتناول اآلاثر ال  مي ن أن ترتتب على هذه اإلع انت 
 تىلةةةةاقيتني تىلسةةةةأ هلةةةةذه الثغةةةةرة. ة لويف األعمةةةةال التحضةةةةأي (2)

فةرغم أن املقةررين ا الةةني األوائةل أغىللةوا متامةةا  املشةاكل الة  تثأهةةا 
__________ 

، 209 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةة ( 2538)  
 (.1الىلقرة )

 6-1-1( مةةةةةةن التعليةةةةةةق علةةةةةةى املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  10انظةةةةةةر الىلقةةةةةةرة ) ( 2539)  
تعةديل أح ةام  )التحىلظات ال  تتاغ مبقتضى بنود أتذن لةراحة ل ةتبعاد أو

 املعاهدة(. معينة من
املعاهةةةةدات املتعلقةةةةة للسةةةةلا    مي ةةةةن أن تنشةةةةأ هةةةةذه احلالةةةةة، لأل ةةةةز، يف  ( 2540)  

يتةةةةيح فيهةةةةا مبةةةةدأ املعاملةةةة لملثةةةةل ا ةةةةتعادة التةةةةوازن بةةةةني األطةةةةراف   األ ا ةةةية، حيةةةةث ال 
 Schermers, “The suitability of reservations …” (footnote 2151)انظةر   

above), p. 356  1968 مةةن االتىلةةاق الةةدويل للسةة ر لعةةام   65(. ويبةةدو فعةة   أن املةةادة  
)و( علةةى إم انيةةة ت ييةةف األح ةةام الةة  يتبةةني أن تابيقهةةا قةةد خيتةةل  2قرهتةةا  تةةنز يف ف 

مةةةن جةةةراء الةةةتحىلظ   يف أ  حالةةةة أ ةةةرى تتةةةدر فيهةةةا التحىلظةةةات هأ  يف احلةةةاالت  
ر اجمللةةس هالةةدويل للسةة ر   الةة  ميةةس فيهةةا الةةتحىلظ لألداء االقتتةةاد  ل تىلةةاق ، ينظةة 

ورةةةروط هةةةذا القبةةةول إذا تقةةةرر    إذا كةةةان يتعةةةني قبوهلةةةا،  فيهةةةا ويقةةةرر بتتةةةويت  ةةةاص مةةةا 
بعةةةةةد أن يبةةةةةت اجمللةةةةةس يف   تتةةةةةبح هةةةةةذه التحىلظةةةةةات  ةةةةةارية املىلعةةةةةول إال  *. وال منحةةةةةه 

 Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux األمةةر“. انظةةةر أيضةةا   

(footnote 25 above), p. 250, and Horn, Reservations and Interpretative 

Declarations … (footnote 25 above), pp. 142–143. 
 .2-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  1انظر الىلقرة ) ( 2541)  
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علةةةى  (2543)، كةةةان السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك(2542)اإلعةةة انت التىلسةةةأية
علةةةم ب ةةةةل مةةةن التةةةةعولت العمليةةةة النارةةةةئة عةةةن هةةةةذه اإلعةةةة انت 

لىلعةةةل، لواحلةةةل املالةةةوب ملواجهتهةةةا، وهةةةو لملنا ةةةبة حةةةل بسةةةيط. و 
أرةةارت عةةدة ح ومةةات، يف تعليقاهتةةا علةةى مشةةاريا املةةواد املعتمةةدة 
يف القةةراءة األوىل، لةةيس فقةةط إىل عةةدم تنةةاول اإلعةة انت التىلسةةأية 

، (2544)وإىل ا تتواب التمييز بني هذه اإلع انت وبني التحىلظات
وإمنةةا أيضةةا  إىل العوامةةل الةة  يتعةةني أ ةةذها يف االعتبةةار عنةةد تىلسةةأ 

،  ةةةةعى املقةةةةرر ا ةةةةاص جاهةةةةدا  إىل 1965 عةةةةام . ويف(2545)املعاهةةةةدة
تغةةب  طمأنةةة هةةذه الةةدول مؤكةةدا  أن مسةةألة اإلعةة انت التىلسةةأية ل

 عن ذهن اللجنة. ومضى السأ وىلر  والدوك قائ   
تةةةزال اإلعةةة انت التىلسةةةأية مسةةةألة إرةةة الية، ورمبةةةا أيضةةةا   ومةةةا ذلةةةك، ال 

هةةةدة مةةةن املعاهةةةدات. فالسةةةؤال اإعةةة انت السيا ةةةة العامةةةة التةةةادرة بشةةةأن مع
املاةةةةةةروح هةةةةةةو ماهيةةةةةةة اآلاثر املرتتبةةةةةةة علةةةةةةى كةةةةةةل فئةةةةةةة مةةةةةةن هةةةةةةاتني الىلئتةةةةةةني مةةةةةةن 
اإلعةة انت. وهنةةاك بعةةز القواعةةد الةة  تتنةةاول هةةذا املوضةةوع بشةة ل عةةابر يف 

منها ال  تتعلق مبسألة االتىلةاق بةني األطةراف  3 يما يف الىلقرة  ، وال69املادة 
ومسألة املمار ة املتبعة الحقا  يف تنىليةذها. واملةادة  فيما يتتل بتىلسأ املعاهدة

 .(2546)ال  تتناول و ائل التىلسأ الت ميلية هلا للة لملوضوع أيضا   70

__________ 
اقتتةةةةةةةر السةةةةةةةأ جأالةةةةةةةد فيتزمةةةةةةةوريس علةةةةةةةى توضةةةةةةةيح أن متةةةةةةةالح  ( 2542)  

 الاريقةةة الةة  تقةةرتح الدولةةة الةةتحىلظ“  ال يشةةمل اإلعةة انت البسةةياة بشةةأن 
التىلسةةأ، فيمةةا عةةدا  أواملعنيةة تنىليةةذ املعاهةةدة هبةةا، وال يشةةمل إعة انت التىلةةاهم 

احلالةةة الةة  تةةنم فيهةةا هةةذه اإلعةة انت عةةن ا ةةت ف بشةةأن األح ةةام املوضةةوعية 
، 1956 حوليةةةبشةةأن أثةةر املعاهةةدة“ )التقريةةر األول عةةن قةةانون املعاهةةدات،  أو

 (.110 ، صA/CN.4/101يقة اجمللد الثان، الوث
أنةةةه أوضةةح السةةةأ وىلةةر  والةةةدوك يف تعريىلةةةه ملتةةالح  الةةةتحىلظ“  ( 2543)  

عةةةن فهةةةم معةةةني  اإلعةةة ن عةةةن النةةةوااي أو  ال يعةةةد حتىلظةةةا  اإلعةةة ن الشةةةارح أو
يبلةةةةةةن مبلةةةةةةن تغيةةةةةةأ األثةةةةةةر القةةةةةةانون  يتعلةةةةةةق مبةةةةةةدلول املعاهةةةةةةدة والةةةةةةذ  ال فيمةةةةةةا

، اجمللةةد الثةةان، 1962 حوليةةةهةةدات، للمعاهةةدة“ )التقريةةر األول عةةن قةةانون املعا
 (.32و 31 ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 

ر، على ا توص، تعليقات احل ومة اليالنيةة الة  يةرد موجزهةا انظ ( 2544)  
، 1965 حوليةةةةيف التقريةةةر الرابةةةا عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات للسةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك )

(، وتعليةةةةةةق ح ومةةةةةةة 49 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 
تتنةةةاول  ةةةوى التحىلظةةةات  ال 18اململ ةةةة املتحةةةدة الةةةذ  جةةةاء فيةةةه أن  املةةةادة 

ويىلةةةةةرتض أن يةةةةةتم التاةةةةةرق يف تقريةةةةةر الحةةةةةق إىل املسةةةةةألة ذات التةةةةةلة املتعلقةةةةةة 
 لإلع انت التىلسأية“ )املرجا نىلسه(.

  69انظر تعليقات الوالايت املتحدة األمري ية على مشروع  املةادتني   ( 2545)  
التقريةر السةادس عةن قةانون املعاهةدات بشأن التىلسأ ال  يةرد مةوجز هلةا يف   70و 

 A/CN.4/186، اجمللةةةةةد الثةةةةةان، الوثيقةةةةةة 1966 حوليةةةةةة ،والةةةةةدوكللسةةةةةأ وىلةةةةةر  
 . 93 ، صAdd.1-7و
، 1965 حزيران/يونيةةه 10، 799، اجمللةةد األول، اجللسةةة 1965 حوليةة ( 2546)  
التقريةةةر الرابةةةا عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات الةةةذ  . انظةةةر أيضةةةا  13، الىلقةةةرة 165 ص

 A/CN.4/177الوثيقةة املرجةا نىلسةه، اجمللةد الثةان،  ،أعده السأ وىلةر  والةدوك
 .2 ، الىلقرة49 ، صAdd.1-2و

، (2547)و  فا  للرأ  الذ  أعرب عنه بعز أعضةاء اللجنةة (3)
اآلاثر املرتتبةة  (2548)ملتعلقة للتىلسةأ هة  الة  تةنظم“فإن  القواعد ا

ية. وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن أن  اإلعةةةةة انت علةةةةةى اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأ 
التىلسةةةأية مهمةةةة قاعةةةا ، ه...  فلةةةيس مةةةن املؤكةةةد أن مةةةن الضةةةرور  
ختتيز أح ام هلا؛ والواقا أن األوية القانونية لإلع ن التىلسأ  

 الةةة الةة  يتةةدر فيهةةا هةةذا جيةةب أن تسةةتند دائمةةا  إىل الظةةروف ا
 .(2549)اإلع ن“

 املعاهةةةةةةةةةةةةةةةةدات ويف مةةةةةةةةةةةةةةةةؤمتر األمةةةةةةةةةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةةةةةةةةةدة لقةةةةةةةةةةةةةةةةانون (4)
، نوقشت مسألة اإلعة انت التىلسةأية جمةددا ، 1969-1968لعام  

اقرتحته هنغاراي من تعةديل لتعريةف متةالح  يتعلق مبا و الة فيما
( املتعلقةةةة 21)الةةة  ألةةةبحت املةةةادة  19وللمةةةادة  (2550) الةةةتحىلظ“
. وكةةان  ةةيرتتب علةةى هةةذا التعةةديل املماثلةةة بةةني (2551)آباثر الةةتحىلظ

ية والتحىلظةةةةةات، دون أ  متييةةةةز بةةةةةني الىلئتةةةةةني، اإلعةةةة انت التىلسةةةةةأ 
يتعلةةق لآلاثر املرتتبةةة علةةى كةةل منهمةةا. غةةأ أن عةةدة  و الةةة فيمةةا

. وحةةةةذر السةةةةأ (2552)وفةةةةود اعرتضةةةةت بوضةةةةوح علةةةةى هةةةةذه املماثلةةةةة
 شاراي ، من وىلر  والدوك، بتىلته  بأا  ا ت

__________ 
انظةةةةةر تعليقةةةةةات السةةةةةةيد فةةةةةأدروس )املرجةةةةةةا نىلسةةةةةه، اجمللةةةةةةد األول،  ( 2547)  

 10، 799 ، واجللسةةة37، الىلقةةرة 151 ، ص1965حزيران/يونيةةه  8، 797اجللسةةة 
( والسيد آغو )املرجةا نىلسةه، اجللسةة 23، الىلقرة 166 ، ص1965حزيران/يونيه 

(. انظةةةةةةر أيضةةةةةةا  تعليقةةةةةةات 76، الىلقةةةةةةرة 162 ، ص1965ونيةةةةةةه حزيران/ي 9، 798
، 1965 حزيران/يونيةةةةةةةةه 10، 799 السةةةةةةةيد كا ةةةةةةةةرت ين )املرجةةةةةةةةا نىلسةةةةةةةةه، اجللسةةةةةةةةة

 . (29 ، الىلقرة166 ( والسيد لرُتش )املرجا نىلسه، ص30، الىلقرة 166 ص
، 165 ، ص1965 حزيران/يونيةةةةةه 10، 799املرجةةةةةا نىلسةةةةةه، اجللسةةةةةة  ( 2548)  

 التقريةةر الرابةةا عةةن قةةانون املعاهةةدات الةةذ  أعةةده السةةأ . انظةةر أيضةةا  14الىلقةةرة 
، Add.1-2و A/CN.4/177املرجةا نىلسةه، اجمللةد الثةان، الوثيقةة  ،وىلر  والدوك

لة اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية يف هةةةةذا ) ل تتنةةةةاول اللجنةةةةة مسةةةةأ 2، الىلقةةةةرة 49 ص
تشة ل حتىلظةات ويبةدو أهنةا  هةذه اإلعة انت ال هالىلرع  لسةبب بسةيط هةو أن 

 *“(.تتعلق إببرام املعاهدات وإمنا بتىلسأها ال
 املرجا نىلسه. ( 2549)  
  (2550 ) Nations  Official Records of the United, 23/L.1/C.39A/CONF.

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions … 

(A/CONF.39/11/Add.2) (see footnote 54 above), p. 112, para. 35 (vi) (e) وقةد .
اقرتح الوفد اهلنغار  النز التايل   يعةين ’الةتحىلظ‘ إعة ان  انىلةراداي ، أاي  كانةت 

 متعةةددة األطةةرافنةةد التوقيةةا علةةى معاهةةدة تسةةميته، تتةةدره دولةةة ع لةةيغته أو
املوافقةةة عليهةةا، وهتةةدف بةةه  قبوهلةةا أو االنضةةمام إليهةةا أو التتةةديق عليهةةا أو أو

األثةةر القةةانون ألح ةةام معينةةة مةةن املعاهةةدة يف  تىلسةةأ تغيةةأ أو إىل ا ةةتبعاد أو
 تابيقها على تلك الدولة“.

  (2551 ) ) and d(ii) ( 199, para. 140, p. ibid., 177/L.1/C.39A/CONF.

(iii) انظر أيضا  اإليضاحات املقدمة   ل املؤمتر ، Official Records of the 

United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session … 

(A/CONF.39/11) (see footnote 35 above), 25th meeting, 16 April 1968, 

p. 137, paras. 52–53. 
انظةةةةر، علةةةةى وجةةةةه ا تةةةةوص، موقةةةةف كةةةةل مةةةةن أ ةةةةرتاليا والسةةةةويد  ( 2552)  

 ,Australia (ibid., 5th meetingوالةوالايت املتحةدة األمري يةة واململ ةة املتحةدة  
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ات. املخةاطر الةة  يناةو  عليهةةا دمةج اإلعةة انت التىلسةأية يف مىلهةةوم التحىلظةة 
ي ةون بغةرض تىلةاد  الوقةوع  فالواقا أن إلدار الدولةة إعة ان  تىلسةأاي  عةادة مةا

 .(2553)يف ررك قانون التحىلظات

 وبناء على ذلك، طلب
مماثلةة اإلعة انت تنظةر إىل  تغىلةل حسا ةية املوضةوع وأال من جلنةة التةياغة أال

 .(2554)التىلسأية للتحىلظات لعتبارها مسألة هينة

اغة التعديل املقدم مةن هنغةاراي يف هنايةة املاةاف.  ول تعتمد جلنة التي 
ورغم امل حظةة الة  أبةداها السةيد  ةيبولىليدا آمةور، ل ةم امل سةيك،  

)ب(  2ومىلادهةةا  عةةدم وجةةود تعريةةف للتةةك املشةةار إليةةه يف الىلقةةرة  
 “، يف حةني أن  اإلعة انت  31هال  ألبحت املةادة   27 من املادة 

، وإرةارته  ( 2555) املمار ةة العمليةة“   التىلسأية من هذا القبيل رةائعة يف 
إىل أن  مةةن الضةةرور  إيضةةاح اآلاثر القانونيةةة هلةةذه اإلعةة انت، مةةن  
حيةةةةةةةةةةث كوهنةةةةةةةةةةا اتلىلةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةن آاثر التحىلظةةةةةةةةةةات لملعةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةدقيق  

أح ام اتىلاقيةة فيينةا لإلعة انت  ، فلم خيتَّز أ  من  ( 2556) لل لمة“ 
   التىلسةةةةأية. وبةةةةذلك تؤكةةةةد أعمةةةةال املةةةةؤمتر ا ةةةةتنتاجات السةةةةأ وىلةةةةر 

 . ( 2557) والدوك بشأن آاثر هذه اإلع انت 
ول حتظ مسألة اآلاثر الىلعلية إللدار إع ن تىلسأ  مبزيد  (5)

يف أثنةةةاء مةةةؤمتر  مةةةن التوضةةةيح،  ةةةواء مةةةن  ةةة ل أعمةةةال اللجنةةةة أو
نون املعاهةةةدات بةةةني الةةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةةة األمةةةم املتحةةةدة لقةةةةا

 .1986فيما بني املنظمات الدولية لعام  أو
هنةةا أيضةةا ، وجةةدت اللجنةةة نىلسةةها مضةةارة لسةةد ثغةةرة يف و  (6)

مةن دليةل  7-4اتىلةاقي  فيينةا، وهةو األمةر الةذ  قامةت بةه يف الىلةرع 
 ةةةةيما  املمار ةةةة، مةةةةا احلةةةرص علةةةةى احةةةةرتام مناةةةق االتىلةةةةاقيتني، وال

 املتعلقتني بتىلسأ املعاهدات. 32و 31تني املاد
 توضيع احكام املعاهدة يواسطة إ الن تف ريي 4-7-1

ال يعةةةةد ل اإل ةةةةالن التف ةةةةريي االلتزامةةةةات الناشةةةةئة  ةةةةر   -1 
النطةاق الةذي   يوضةع املعةىن او  يعدو ان حيةدة او  املعاهدة. وهو ال 

لةةةبعض احكامهةةةا، وجيةةةوز،   يعطيةةةه  ةةةاحب اإل ةةةالن للاعاهةةةدة او 
ح ةةباا يكةةون مناسةةباا، ان يشةةك   نصةةراا يتعةة  اخةةذه يف احل ةةبان  

 العامة لتف ري املعاهدات.   ألغراأ تف ري املعاهدة وفقاا للقا دة 

 
29 March 1968, p. 29, para. 81), Sweden (ibid., p. 30, para. 102), the United 

States of America (ibid., 6th meeting, p. 31, para. 116) and the United 

Kingdom (ibid., 25th meeting, 16 April 1968, p. 137, para. 60). 
  (2553 ) 56, para. 137., p. Ibid. 
  (2554 ) Ibid.. 
  (2555 ) 62, para. 113, p. 1968April  10meeting, st 21, Ibid.. 
  (2556 ) Ibid.. 
 هذا التعليق التمهيد .( من 2انظر أع ه الىلقرة ) ( 2557)  

 ند تف ري املعاهدة، تؤخذ يف احل بان ايضاا، ح ةباا  -2 
املنظاةةات املتعاقةةدة  يكةةون مناسةةباا، موافقةةة الةةدول املتعاقةةدة او

 معاوضتها إايه. ي اواألخرى  لى اإل الن التف ري 
 التعليق 

إن عةةةدم وجةةةود نةةةز حمةةةدد يف اتىلةةةاقي  فيينةةةا بشةةةأن اآلاثر  (1)
يعةةةةةةةةين أهنمةةةةةةةةا  ال (2558)املم نةةةةةةةةة لإلعةةةةةةةة انت التىلسةةةةةةةةأيةالقانونيةةةةةةةةة 

يتضةةةةةةح مةةةةةةةن  تتضةةةةةةمنان أ  إرةةةةةةةارات هبةةةةةةذا الشةةةةةةةأن؛ وهةةةةةةو مةةةةةةةا ال
 . (2559)امل حظات ال  أُديل هبا عند إعدادوا

ف مةةةةا يتبةةةةني بوضةةةةوح مةةةةن تسةةةةمية اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية،  (2)
. لةةةذلك، (2560)يتمثةةل هةةةدفها ووظيىلتهةةا يف اقةةةرتاح تىلسةةأ للمعاهةةةدة

 ف الذ  اعتمدته اللجنة ووفقا  للتعري
تسةميته،   اإلع ن التىلسأ “ إعة ان  انىلةراداي ، أاي  كانةت لةيغته أو يعين 

تلةةةك املنظمةةةة إىل  منظمةةةة دوليةةةة، وهتةةةدف بةةةه تلةةةك الدولةةةة أو تتةةةدره دولةةةة أو
 .(2561)بعز أح امها نااق املعاهدة أو إيضاح معه أو حتديد أو

هةو تىلسةأها، وهلةذا توضيح أح ام املعاهدة إمنا  وحتديد أو (3)
مةةةةةةةدت اللجنةةةةةةةة هةةةةةةةذه التةةةةةةةيغة لتعريةةةةةةةف اإلعةةةةةةة انت السةةةةةةةبب اعت
يناةةو   . وعلةةى الةةرغم مةةن أن التعريةةف املعتمةةد  ال(2562)التىلسةةأية

اآلاثر  إط قةةا  علةةى ح ةةم مسةةبق بشةةأن لةةحة هةةذه اإلعةة انت أو
 2-1يرد يف التعليق على املبدأ التوجيه   ، كما(2563)املرتتبة عليها“

أن أثةةر دو أمةرا  بةديهيا   فإنةه ي ةةاد يبة التىلسةأية(،  )تعريةف اإلعة انت
اإلعةة ن التىلسةةأ  حيةةدل أ ا ةةا  يف إطةةار عمليةةة التىلسةةأ املعقةةدة 

 للغاية.
وقبةةل بةةث الةةدور الةةذ  قةةد يؤديةةه هةةذا اإلعةة ن يف عمليةةة  (4)

مي ةةةةن، يقينةةةةا ، أن يرتتةةةةب  التىلسةةةةأ، ينبغةةةة  توضةةةةيح األثةةةةر الةةةةذ  ال
التىلسةأية  قارنة بني تعريةف اإلعة انتيتبني للىلعل من امل عليه. إذ

وتعريةف التحىلظةات أنةه يف حةةني أن هةذه األ ةأة ترمة  إىل تعةةديل 
إىل ا ةةةةةةةتبعاد أح ةةةةةةةام معينةةةةةةةة منهةةةةةةةا  األثةةةةةةةر القةةةةةةةانون للمعاهةةةةةةةدة أو

يتعلةةةةةةق بتابيقهةةةةةةا علةةةةةةى اجلهةةةةةة املتحىلظةةةةةةة، فةةةةةةإن اإلعةةةةةة انت  فيمةةةةةا
 توضةةةةةيحه. التىلسةةةةةأية هتةةةةةدف فقةةةةةط إىل حتديةةةةةد معةةةةةه املعاهةةةةةدة أو

تىلسةةةةأ  إىل التحلةةةةل مةةةةن التزاماتةةةةه يسةةةةعى لةةةةاحب اإلعةةةة ن ال وال
الدوليةةةةة مبوجةةةةب املعاهةةةةدة، وإمنةةةةا يقتةةةةد إعاةةةةاء معةةةةه حمةةةةدد هلةةةةذه 

 جدا    ررح السيد اي ني على حنو بنّي  االلتزامات. وكما

__________ 
 من دليل املمار ة. 7-4انظر التعليق التمهيد  على الىلرع  ( 2558)  
 .7-4( من التعليق التمهيد  على الىلرع 2انظر الىلقرة ) ( 2559)  
 .2-1ى املبدأ التوجيه  ( من التعليق عل16انظر الىلقرة ) ( 2560)  
 )تعريف اإلع انت التىلسأية(. 2-1املبدأ التوجيه   ( 2561)  
 .2-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  18انظر الىلقرة ) ( 2562)  
 .2-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  33الىلقرة ) ( 2563)  
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تعرتف الدولة ال  لاغت حتىلظةا  أبن املعاهةدة تتمتةا، بتةىلة عامةة، بقةوة  
عةةةدة  ناةةةاق ح ةةةم أو تو ةةةيا تقييةةةد أو  تغيةةةأ أوإلزاميةةةة مةةةا، ل نهةةةا ترغةةةب يف
 خيز الدولة املتحىلظة نىلسها. أح ام من هذه املعاهدة فيما

ر   والدولةةة الةةة  تتةةةدر إعةةة ان  تىلسةةةأاي  تعلةةن أنةةةه، يف رأيهةةةا، جيةةةب أن تىلسةةةَّ
إحةدى موادهةا باريقةة معينةة؛ أ  أهنةا متةنح قيمةة موضةوعية وعامةة  املعاهدة أو

زمة لملعاهدة، وبدافا الشىلافية، عبارة أ رى، تعترب أهنا ملهلذا التىلسأ. فه ، ب
 .(2564)ترغب يف التعبأ عن وجهة نظرها بشأن تىلسأ هذه املعاهدة

وإذا كان أثر اإلع ن التىلسأ  يتمثل يف تعةديل املعاهةدة،  (5)
حتىلظةا . ويوضةح تعليةق اللجنةة  يعترب عندئذ إع ان  تىلسأاي  وإمنا ف 

، دون 1966 من مشاريا موادها لعام 2من املادة )د(  1على الىلقرة  
 لبس، هذه الىل رة  

لتتةةديق ا لةةيس مةةن النةةادر أن تقةةوم الةةدول، عنةةد التوقيةةا علةةى معاهةةدة أو 
املوافقةةةة عليهةةةا، إبلةةةدار إعةةة انت عةةةن  قبوهلةةةا أو االنضةةةمام إليهةةةا أو عليهةةةا أو

تقتتةر هةذه  عن تىلسأها حل م معني. وقةد أو الاريقة ال  تىلهم هبا مسألة ما
قةةد تبلةةن مبلةةن أن تشةة ل حتىلظةةات  اإلعةة انت علةةى توضةةيح موقةةف الدولةةة أو

ن تابيةق بنةود املعاهةدة حسةبما إذا كانةت تغةّأ مة  على املعاهدة، وذلك تبعا  ملا
 .(2565)تستبعد تابيقها   اعتمادها أو

وقةةد رةةددت حم مةةة العةةدل الدوليةةة أيضةةا  علةةى أن تىلسةةأ  (6)
جةةةاء يف فتواهةةةا  د  إىل تعةةةديلها. وكمةةةامي ةةةن أن يةةةؤ  ال معاهةةةدة مةةةا

، تىلسأ معاهدات الس م املربمة ما بلغاراي ورومانيا وهنغارايبشأن 
أن  فإنةةةةةةةةةةةه  مةةةةةةةةةةةن واجةةةةةةةةةةةب احمل مةةةةةةةةةةةة أن تىلسةةةةةةةةةةةر املعاهةةةةةةةةةةةدات، ال

 .(2566)تنقحها“
ا  مةةةن هةةةذه العنالةةةر أن اإلعةةة ن ومي ةةةن اال ةةةتنتاو انا قةةة  (7)

ل  األثر القانون أن يعدّ   أب  حال من األحوال  مي ن التىلسأ  ال
يتعلةق بةبعز  للمعاهدة ك ةل فيمةا ألح ام معينة من املعاهدة، أو

__________ 
، 1965 حزيران/يونيةةه 10، 799، اجمللةةد األول، اجللسةةة 1965 حوليةة ( 2564)  
 .26و 25، الىلقرتن 166 ص
 189 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةةد الثةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةةة ( 2565)  
( مةةةن التعليةةةق. انظةةةر أيضةةةا  رةةةروح السةةةأ وىلةةةر  والةةةدوك  11، الىلقةةةرة )190و

 النقاةةةة اجلوهريةةةة هةةة  أن أثةةةر اإلعةةة ن التىلسةةةأ ، إذا كةةةان يشةةة ل حتىلظةةةةا ، 
هةةةذه احلالةةةة،  ةةةتؤ ذ  . ويف22إىل  18يتحةةةدد للرجةةةوع إىل أح ةةةام املةةةواد مةةةن 

قبول التحىلظ من جانب الدول  احلسبان، ول ن يف ر ل رفز أواملوافقة يف 
يرمةةة  إىل تغيةةةأ األثةةةر  املعنيةةةة األ ةةةرى. وإذا كةةةان اإلعةةة ن،   فةةةا  لةةةذلك، ال

القانون لبعز أح ام املعاهدة يف تابيقها على الدولة لةاحبة اإلعة ن، فإنةه 
، اجمللةد 1965 ليةحو وخيضا لألح ام املتعلقة للتىلسأ“ )يُعترب إع ان  تىلسأاي  

 (.14، الىلقرة 165 ، ص799األول، اجللسة 
  (2566 ) Interpretation of Peace , 1950July  18Advisory Opinion of 

Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania (see footnote 157 

above), p. 229. See also the Judgment of 27 August 1952, Rights of 

Nationals of the United States of America in Morocco (ibid.), p. 196, 

and the Judgment of 18 July 1966 in South West Africa (footnote 2439 

above), p. 48, para. 91 . 

ال، فةةإن  . و ةةواء كةةان التىلسةةأ لةةحيحا  أم(2567)اجلوانةةب احملةةددة“
و املعةةةه لةةةاحبه يبقةةةى ملزمةةةا  أبح ةةةام املعاهةةةدة. وهةةةذا للتأكيةةةد هةةة 

الةةةةذ  ينبغةةةة  أن يُعاةةةةى للم حظةةةةة الةةةة  أبةةةةدهتا اللجنةةةةة األوروبيةةةةة 
، حيةةةةث أكةةةةدت أن اإلعةةةة ن بليلةةةةوساإلنسةةةةان يف قضةةةةية حلقةةةةوق 
 التىلسأ 

قةةةد يؤ ةةةذ يف احلسةةةبان عنةةةد تىلسةةةأ مةةةادة مةةةن مةةةواد االتىلاقيةةةة؛ ول ةةةن يف حةةةال 
ل اللجنةةةةةة أو ة احمل مةةةةةة إىل تىلسةةةةةأ اتلةةةةةف، ت ةةةةةون الدولةةةةةة املعنيةةةةةة ملزمةةةةة  تولةةةةةّ

 .(2568)التىلسأ بذلك

تحةةرر،  ت  وبعبةةارة أ ةةرى، فةةإن الدولةةة )أو املنظمةةة الدوليةةة( ال  (8)
ل ةةةةتنادها إىل التىلسةةةةأ الةةةةذ  اقرتحتةةةةه بتةةةةورة انىلراديةةةةة، مةةةةن  اةةةةر  

حةةال عةةدم توافةةق تىلسةةأها مةةا  املعةةه   انتهةةاك التزاماهتةةا الدوليةةة. ويف 
فيةةةةه  العةةةةاد  الةةةةذ  يُعاةةةةى لتعةةةةابأ املعاهةةةةدة يف السةةةةياق الةةةةذ  تةةةةرد  

، حُيتمةل عندئةذ بدرجةة  ( 2569) ضوء هموضوع املعاهةدة وغرضةها “  ويف 
السلوك الذ  اتبعه لاحب اإلعة ن يف إطةار تنىليةذ  كبأة أن ي ون 
 . ( 2570) هو مالوب منه مبوجب التزاماته التعاهدية  املعاهدة االىلا  ملا 

منظمةةةة دوليةةةة مةةةن  ويف احلةةةاالت الةةة  تتخةةةذ فيهةةةا دولةةةة أو (9)
التزامها لملعاهدة، وذلك بتوغ إع ن  تىلسأها ررطا  يتوقف عليه

 4-1املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه  تىلسةةةةةةةةأ  مشةةةةةةةةروط لملعةةةةةةةةه املقتةةةةةةةةود يف 
)اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية املشةةةةروطة(، فةةةةإن الوضةةةةا خيتلةةةةف عندئةةةةذ. 

رتحةةةه لةةةاحب اإلعةةة ن وبابيعةةةة احلةةةال، إذا كةةةان التىلسةةةأ الةةةذ  يق
منسةجمني،  (2571)وتىلسأ املعاهدة الذ  يقدمه طرف اثلث اةتز

توجةةد يف هةةذه احلالةةة أيةةة مشةة لة  إن اإلعةة ن التىلسةةأ  يبقةةى  ال
ومي ةةن أن يةةةؤد  يف عمليةةة تىلسةةةأ املعاهةةةدة دورا  تىلسةةأاي  فحسةةةب 

ماابقا  لدور أ  إع ن تىلسةأ  آ ةر. ول ةن يف حةال عةدم توافةق 
إلعةةةة ن التىلسةةةةأ  مةةةةا تىلسةةةةأ املعاهةةةةدة احملةةةةةدد تىلسةةةةأ لةةةةاحب ا

موضةةوعيا  )لتبةةاع قواعةةةد اتىلةةاقي  فيينةةةا( مةةن جانةةةب طةةرف اثلةةةث، 
__________ 

 )تعريف التحىلظات(. 1-1من املبدأ التوجيه   2الىلقرة  ( 2567)  
  (2568 ) ort of the European Commission of il of Europe, RepCounc

Human Rights, 7 May 1986, para. 102. 
 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   31من املادة  1الىلقرة  ( 2569)  
  (2570 ) See also McRae, “The legal effect of interpretative 

declarations” (footnote 129 above), p. 161; Heymann, Einseitige 

Interpretationserklärungen … (footnote 147 above), p. 126; or Horn, 

Reservations and Interpretative Declarations … (footnote 25 above), p. 326. 
يتةةةةةةعب تتةةةةةةور أن يبتعةةةةةةد تىلسةةةةةةأ املعاهةةةةةةدة  ذو احلجيةةةةةةة“ )أ   ( 2571)  

ادا  كبةةأا  عةةن ذاك الةةذ  يقدمةةه التىلسةةأ الةةذ  يتىلةةق عليةةه مجيةةا األطةةراف( ابتعةة 
لاحب اإلع ن التىلسأ   إن التىلسةأ ذا احلجيةة، ب ةم تعريىلةه، يتةدر عةن 

 J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit األطةةراف أنىلسةةةهم )انظةةةر 

international public (footnote 1013 above), p. 604     التىلسأ التادر عن
يتعلةةةةق  و الةةةةة، فيمةةةةا -جممةةةةل واضةةةةعيه  عةةةةن واضةةةةا احل ةةةةم حمةةةةل التىلسةةةةأ أو

وفقةا  لإلجةراءات الشة لية  -مبعاهدة مةا، التىلسةأ التةادر عةن مجيةا األطةراف 
 “(.يدع جماال  للتش يك يف حجيته ال الواجبة مبا
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ينةةةةو   تنشةةةةأ عندئةةةةذ مشةةةة لة  يعةةةةين هةةةةذا أن لةةةةاحب اإلعةةةة ن ال
ينو  االلتزام  االلتزام لملعاهدة بتىلسأها هذا الذ  ُفسرت به، وإمنا

ر واملابةَّق ل لاريقةة الة  اقرتحهةا. فقةد فقط للنز التعاهةد  املىلسةَّ
 تىلسةةةةةةأ“  ةةةةةةاص  برهةةةةةةن إذن موافقتةةةةةةه علةةةةةةى االلتةةةةةةزام لملعاهةةةةةةدة 

مةةةةا املعةةةةه العةةةةاد  الةةةةذ  يُعاةةةةى لتعةةةةابأ  - افرتاضةةةةا   -يتوافةةةةق  ال
ضةةةةوء موضةةةةوع املعاهةةةةدة  دة يف السةةةةياق الةةةةذ  تةةةةرد فيةةةةه ويفاملعاهةةةة 

دل اإلعة ن  -وحةدها دون غأهةا  -هذه احلالة  وغرضها. ويف حيةُ
  املشةةروط آاثر الةةتحىلظ، يف حةةال ا ةةتيىلاء الشةةروط ذات التىلسةةأ 

يشةةةةة ل جمةةةةةرد  الةةةةةذ  ال -التةةةةلة. وه ةةةةةذا، فةةةةةإن هةةةةةذا االحتمةةةةال 
  للنظةةةةام يةةةةربر إ ضةةةةاع هةةةةذا اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ  -احتمةةةةال نظةةةةر  

ق علةةةى التحىلظةةةات، رغةةةم أنةةةه ال يرمةةة ،  القةةةانون نىلسةةةه الةةةذ  يابةةةَّ
 شديد عليه    الت . وكما(2572)بسب نته، إىل تعديل املعاهدة

مبةةةةةا أن الدولةةةةةة املعل نةةةةةة تتمسةةةةةك بتىلسةةةةةأها بتةةةةةرف النظةةةةةر عةةةةةن التىلسةةةةةأ  
تعةةةةديل أح ةةةةام املعاهةةةةدة.  التةةةحيح للمعاهةةةةدة، فهةةةة  هتةةةةدف إىل ا ةةةةتبعاد أو

ن النتائج املرتباة إبلدار التحىلظةات ينبغة  أن تنابةق علةى إعة ن  ولذلك، فإ
 .(2573)كهذا

يغةةأ جمةةرد  سةةيط، البيةةد أنةةه يف حالةةة اإلعةة ن التىلسةةأ  الب (10)
اقةةةرتاح تىلسةةةأ غةةةأ متىلةةةق مةةةا أح ةةةام املعاهةةةدة مةةةن وضةةةا لةةةاحب 
التىلسةةأ جتةةاه املعاهةةدة أب  رةة ل مةةن األرةة ال. فهةةو يبقةةى ملزمةةا  

يةةه أن حيرتمهةةا. وهةةذا هةةو املوقةةف الةةذ  تبنةةاه أبح امهةةا ويتعةةني عل
 ماكريه أيضا  

هةةدة، وهةةو رأ   يف األمةةر أن الدولةةة أعربةةت عةةن رأيهةةا يف تىلسةةأ املعا  كةةل مةةا  
يؤ ةذ بةه. وبتقةدمي هةذا   قضةائية وقةد ال  يؤ ذ بةه يف أ  إجةراءات حت يميةة أو  قد 

 املعاهةةدة  تسةةتبعد الدولةةة اختةةاذ أ  إجةةراءات الحقةةة ترمةة  إىل تىلسةةأ  التىلسةةأ، ل 
هةة  ا ةةتبعدت إم انيةةة رفةةز تىلسةةأها. ومةةن  ، فمةةا دامةةت الدولةةة التةةادر   وال 

ا إم انيةةة لةةدور تىلسةةأ رمسةة  هنةةائ  قةةد  تةةزال تضةةا يف حسةةباهن  عنهةةا الةةتحىلظ ال 
يوجةةةد  ةةةبب للتعامةةةل مةةةا اإلعةةة ن التىلسةةةأ    يتعةةةارض مةةةا رأيهةةةا ا ةةةاص، فةةة  

 . ( 2574) إد ال تغيأ عليها  و بنىلس طريقة التعامل ما حماوالت تعديل املعاهدة أ 

يةةةةؤثر يف القيمةةةةة املعياريةةةةة  وبةةةةرغم أن اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ  ال (11)
خيلةةو مةةا  ت الةةواردة يف املعاهةةدة، فإنةةه الوالاةةابا اإللزامةة  ل لتزامةةا
اإل ةةةةهام يف تىلسةةةةأ تلةةةةك االلتزامةةةةات.  ذلةةةك مةةةةن بعةةةةز التةةةةأثأ أو

__________ 
 .4-1( من التعليق على املبدأ التوجيه  14( و)13انظر الىلقرتني ) ( 2572)  
  (2573 ) ative declarations” McRae, “The legal effect of interpret

(footnote 129 above), p. 161. See also Heymann, Einseitige 

Interpretationserklärungen … (footnote 147 above), pp. 147–148ترى  . و
ن أن اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ  املشةةةةروط ال جيةةةةب أن يُعتةةةةرب مبثابةةةةة حتىلةةةةظ إال يف  هاميةةةةا 

يف   اتتةةة لتقةةدم تىلسةةأا  ذا حجيةةة. أمةةا احلةةاالت الةة  تنشةةئ فيهةةا املعاهةةدة هيئةةة  
مي ةةن أن يعةةّدل   ال  احلةةاالت األ ةةرى، فهةة  تةةرى أن اإلعةة ن التىلسةةأ  املشةةروط 

 .( ibid., pp. 148–150أح ام املعاهدة على اإلط ق ) 
  (2574 ) McRae, “The legal effect of interpretative declarations” 

(footnote 129 above), p. 160. 

أرةةةارت اللجنةةةة يف معةةةرض درا ةةةة مسةةةألة جةةةواز اإلعةةة انت  وكمةةةا
، فةةةإن  ل ةةةل دولةةةة، مبقتضةةةى  ةةةيادهتا، احلةةةق يف أن (2575)التىلسةةةأية

فيها، يف حدود تبني املعه الذ  تعايه للمعاهدات ال  ه  طرف 
. ويعةةةزى ذلةةةك إىل حاجةةةة املسةةةتهدفني للقاعةةةدة (2576)خيتةةةها“ مةةةا

القانونية إىل تىلسأ هذه القاعدة للضرورة ل   يتسه هلم تابيقهةا 
 .(2577)اماتعليهم من التز  والوفاء مبا

واإلع انت التىلسأية إمنا ه ، أوال  وقبةل كةل رة ء، تعبةأ  (12)
اف عةةةةن التزاماهتةةةةا الدوليةةةةة عةةةةن التتةةةةور الةةةةذ  ت ةةةةّون لةةةةدى األطةةةةر 

النارةةةةئة عةةةةن املعاهةةةةدة. وهةةةة  تشةةةة ل و ةةةةيلة لتحديةةةةد نيةةةةة الةةةةدول 
يتعلةةةق للتزاماهتةةةا التعاهديةةةة.  املنظمةةةات املتعاقةةةدة فيمةةةا املتعاقةةةدة أو

كانت اإلع انت التىلسأية عنترا  من عنالر  ، ملاوبناء على ذلك
القةانون والىلقةه  (2578)تىلسأ املعاهدة، فقةد أكةد االجتهةاد القضةائ 

هةذا التةدد،  ضرورة أ ذها يف احلسةبان يف العمليةة التعاهديةة. ويف
 يل   يوضح ماكريه ما

أ ،  وذلك يف الواقا هو م مةن األويةة القانونيةة الة  يتسةم هبةا اإلعة ن التىلسة  
 .  ( 2579) ألنه يقيم الدليل على النية ال  يتعني أن تىلسَّر املعاهدة يف ضوئها 

وتؤكةةةةةد وجهةةةةةة نظةةةةةر أ ةةةةةرى، مةةةةةن انحيةةةةةة، أن التىلسةةةةةأ غةةةةةأ   (13)
مي ةةةةن أن   بعةةةةز األطةةةةراف فقةةةةط، ال  يقبلةةةةه إال  الةةةةذ  ل  املقبةةةةول، أو 

مةن اتىلاقيةة فيينةا، ومةن انحيةة    31يش ل عنتر تىلسأ مبوجب املةادة  
 أ رى، أن  

حيةةةول دون إم انيةةةة ا ةةةتخدامه، وفقةةةا  لشةةةروط معينةةةة، كمؤرةةةر دال   هةةةذا ال  
 . ( 2580) األطراف  كة لدى على اإلرادة املشرت 

وقةةةد أكةةةد اجمللةةةس الد ةةةتور  الىلرنسةةة  الةةةرأ  نىلسةةةه، وحتةةةر   (14)
بوضوح موضوع ودور إع ن تىلسةأ  لةدر عةن احل ومةة الىلرنسةية يف  

لىلرنسةةية قةةد أرفقةةت  تىلسةةأ املعاهةةدة فحسةةب   واعتبةةارا  ألن احل ومةةة ا 
تنةةةةو   بتوقيعهةةةةا إعةةةة ان  تىلسةةةةأاي ، حةةةةددت فيةةةةه املعةةةةه والناةةةةاق اللةةةةذين  

لةبعز أح امةه يف ضةوء الد ةتور، وأن مثةل هةذا   إعااءوا للميثةاق أو 

__________ 
 .5-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  13الىلقرة )انظر  ( 2575)  
  (2576 ) Droit international public … Daillier, Forteau and Pellet, 

(footnote 254 above), p. 277. 
  (2577 ) interprétation’: -Saab, “‘Interprétation’ et ‘auto-See G. Abi

quelques réflexions sur leur rôle dans la formation et la résolution du 

différend international”, in Recht zwischen Umbruch und Bewahrung: 

Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht: Festschrift für Rudolf Bernhardt, 

Berlin, Springer, 1995, p. 14 . 
 أع ه. 2568انظر احلارية  ( 2578)  
  (2579 ) f interpretative declarations” McRae, “The legal effect o

(footnote 129 above), p. 169. 
  (2580 ) Einseitige Interpretationserklärungen … Heymann, 

(footnote 147 above), p. 135. 
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قةةوة معياريةةة، فيمةةا عةةدا أنةةه يشةة ل لةة ا    اإلعةة ن االنىلةةراد  لةةيس لةةه 
 . ( 2581) يتتل لملعاهدة ويساعد يف تىلسأها يف حالة وقوع   ف“ 

هةةةةةةاتني  1-7-4مةةةةةةن املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   1وتتنةةةةةةاول الىلقةةةةةةرة  (15)
يةةةةةؤثر يف  إىل أن اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةأ  ال الىل ةةةةةرتني لتشةةةةةأ بوضةةةةةوح

احلقةةوق وااللتزامةةات النارةةةئة عةةن املعاهةةةدة، مةةن انحيةةةة، وأن اآلاثر 
 النامجة عنه تنحتر يف عملية التىلسأ، من انحية أ رى.

الةذ  يشة ل عمليةة  وفنةا     -تةه  ونظرا  لاابا التىلسةأ يف حةد ذا  (16)
حتديد قيمة تىلسةأ    فمن غأ املم ن   -  ( 2582) أكثر من كونه علما  دقيقا  

للرجةةوع إىل  القاعةةدة العامةةة   مةةن التىلسةةأات بتةةورة عامةةة وجمةةردة إال 
من اتىلاقي  فيينا لقانون املعاهةدات والة     31للتىلسأ“ الواردة يف املادة  

 مراجعتهةةةةا“ يف  ةةةةياق العمةةةةل   وال   مي ةةةةن بتةةةةات  إعةةةةادة النظةةةةر فيهةةةةا  ال 
ذا، يتعةةةني للضةةةرورة   ، يف إطةةةار دليةةةل املمار ةةةة هةةة  . ومةةةن ( 2583) احلةةةايل 

حتر املش لة يف مسألة حجيةة التىلسةأ املقةرتح يف اإلعة ن التىلسةأ   
مسألة قيمته اإلثباتية لدى أ  طرف اثلث يضةالا للتىلسةأ، أ    ويف 

 سأ. بعبارة أ رى، يف م انته ودوره يف عملية التىل 
أ  حجيةةةةة التىلسةةةةأ الةةةةذ     -يتعلةةةةق لملسةةةةألة األوىل   وفيمةةةةا  (17)

يغةةرب عةن البةةال أن   جيةب أال   -اإلعةة ن التىلسةأ     يقرتحةه لةاحب 
جةةاء يف تعريةةف اإلعةة انت   األمةةر يتعلةةق إبعةة انت انىلراديةةة، وفقةةا  ملةةا 

. لذا، فالتىلسأ املقرتح ليس يف حد ذاتةه  ةوى تىلسةأ  ( 2584) التىلسأية 
حيظةةى بقيمةةة  الةةة ومةةن املؤكةةد أنةةه   تةةىلته تلةةك ال انىلةةراد ، وهةةو ب 

لألطةراف األ ةرى يف املعاهةدة. وكةان فاتيةل  مي ن أن ي ون ملزمةا   ال 
 قال   قد أكد للىلعل هذا املبدأ القائم على املناق السليم، إذ 

املعاهةدة أن يىلسةر هةذا العقةد  جيوز أل  من الارفني املعنيني للعقةد أو ال 
 .(2585)اءيش تلك املعاهدة كما أو

)الةةةذ  ألةةةبح  70و ةةة ل املناقشةةةة املتعلقةةةة مبشةةةروع املةةةادة  (18)
(، وهو املشةروع الةذ  تضةّمن 1969 من اتىلاقية فيينا لعام 31ملادة ا

 القاعدة العامة للتىلسأ، رأى السيد روزين أنه

__________ 
  (2581 ) June  15DC of  412-99Constitutional Council, Decision No. 

1999, European Charter for Regional or Minority Languages, Official 

Gazette of the French Republic, 18 June 1999, p. 8965, para. 4. 
 .5-3( من التعليق على املبدأ التوجيه  12( و)11انظر الىلقرتني ) ( 2582)  
مةةةةةن املبةةةةةدأ  1هةةةةةذا هةةةةةو السةةةةةبب يف أن العبةةةةةارة األ ةةةةةأة يف الىلقةةةةةرة  ( 2583)  

مةن اتىلةاقي  فيينةا،  31ن املةادة ، وه  العبارة ال  تذّكر بعنةوا1-7-4التوجيه  
حتيةةةةل إىل  القاعةةةةةدة العامةةةةةة لتىلسةةةةةأ املعاهةةةةةدات“ دون الةةةةةد ول يف تىلالةةةةةيل 

 تشعباهتا املعقدة.
انظةةةةةةر تقريةةةةةةر جلنةةةةةةة القةةةةةةانون الةةةةةةدويل عةةةةةةن أعمةةةةةةال دورهتةةةةةةا احلاديةةةةةةة  ( 2584)  

 .200-186 ، اجمللد الثان )اجلزء الثان(، ص1999حولية  ،وا مسني
  (2585 ) ations or the Principles of Natural he Law of NTE. de Vattel, 

Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of 

Sovereigns, Washington, D.C., Carnegie Institution of Washington, 

1916, Book II, chap. XVII, p. 200, para. 265. 

قةةد تنشةةأ حالةةة يقةةدم   هلةةا جملةةس الشةةيو  يف الةةوالايت املتحةةدة، علةةى  ةةبيل 
ي ةةةون هةةةذا  راداي  بشةةةأن معةةةه إحةةةدى املعاهةةةدات، وقةةةد الاملثةةةال، تىلسةةةأا  انىلةةة 
للضةةةةرورة مةةةةن جانةةةةب الاةةةةرف اآل ةةةةر. ومثةةةةل هةةةةذا اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ مقبةةةةوال  

التىلسأ  الةذ  يشة ل إعة ان  انىلةراداي  حمضةا  يتةدر مبنا ةبة إبةرام معاهةدة مةن 
 .(2586)لألطراف مي ن أن ي ون ملزما   املعاهدات ال

اف التابعةة ملنظمةة التجةارة العامليةة وقد أعربت هيئة اال ةتئن (19)
 تايل عن الىل رة نىلسها، على النحو ال

هو التحقق  اتىلاقية فيينامن  31اهلدف من تىلسأ املعاهدات وفقا  للمادة  
علةى  املشةرتكةمي ةن التحقةق مةن هةذه النةوااي  لألطةراف. وال املشةرتكةمن النوااي 

ف املعاهةةةةةدة باريقةةةةةة أطةةةةةرا أحةةةةةدأ ةةةةةاس  التوقعةةةةةات“ الذاتيةةةةةة الةةةةة  حيةةةةةددها 
 .(2587)انىلرادية

نية االنىلرادية لتاحبه فحسب وملا كان اإلع ن يعرب عن ال (20)
عةةةن نيةةةة مشةةةرتكة، يف أفضةةةل األحةةةوال، إذا وافةةةق عليةةةه بعةةةز  أو -

جيةوز إعاةا ه قيمةة  فمةن املؤكةد أنةه ال - (2588)األطراف يف املعاهةدة
اائةه قيمةة موضوعية قابلة ل حتجاو هبا إزاء ال افة، فض   عةن إع

. ولةةةئن كةةةان (2589)التىلسةةةأ ذ  احلجيةةةة املقبةةةول مةةةن مجيةةةا األطةةةراف
غةةأ حا ةةم يف حتديةةد املعةةه الةة زم إعاةةا ه ألح ةةام املعاهةةدة، فإنةةه 

 يف عملية التىلسأ. يؤثر ما ذلك إىل حد ما
بيةةد أنةةه مةةن التةةعب أن حيةةدَّد بدقةةة األ ةةاس الةةذ  يُسةةتند  (21)

را “ مةةةةن عنالةةةةر التىلسةةةةأ إليةةةةه العتبةةةةار اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ   عنتةةةة 
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا. وكةةان السةةأ وىلةةر   32و 31الةةواردة يف املةةادتني 

والةةةةدوك قةةةةد ألقةةةةى، ب ثةةةةأ مةةةةن احلةةةةذر، ظةةةة ال  مةةةةن الشةةةةك حةةةةول 
 املسألة، حيث قال 

للجنةةةةة مسةةةةألة اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية يف هالىلةةةةرع  احلةةةةايل لسةةةةبب  ل تتنةةةةاول ا  
ىلظةةةات ويبةةةدو أهنةةةا تتعلةةةق بتىلسةةةأ  تشةةة ل حت  بسةةةيط هةةةو أن هةةةذه اإلعةةة انت ال 

__________ 
،  1964متوز/يوليةةةةةةةةةةه    17،  769لسةةةةةةةةةةة  ، اجمللةةةةةةةةةةد األول، اجل 1964 حوليةةةةةةةةةةة  ( 2586)  
 .52، الىلقرة  313 ص 
  (2587 ) —European CommunitiesReport of the Appellate Body, 

Customs Classification of Certain Computer Equipment, 

WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, 5 June 1998, 

para. 84 (available from the WTO website: www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htm). 

قبةةةل اإلعةةة ن ي أوضةةةحت هاميةةةان يف هةةةذا التةةةدد أنةةةه  عنةةةدما ال ( 2588)  
يشة ل التىلسةأ املشةرتك  بعز أطراف املعاهدة فقةط، ال التىلسأ  البسيط إال
نالةةر التىلسةةأ لملعةةه املقتةةود يف هاتىلاقيةةة فيينةةا لقةةانون عنتةةرا  مسةةتق   مةةن ع

املعاهةةدات . ويعةةزى ذلةةك إىل أنةةه، لةةدى تىلسةةأ املعاهةةدة، يتعةةني أ ةةذ نيةةةات 
عةةةةةن إرادة  يعةةةةةرب إال أ املشةةةةةرتك الالتىلسةةةةة  مجيةةةةةا األطةةةةةراف يف االعتبةةةةةار، بينمةةةةةا

 Heymann, Einseitigeلةغأة، مةن األطةراف“   جمموعةة، قةد ت ةون كبةأة أو

Interpretationserklärungen … (footnote 147 above) p. 135 (footnote 

omitted). 
 3-7-4فيمةةةةا خيةةةةز هةةةةذه الىلرضةةةةية، انظةةةةر أدانه املبةةةةدأ التةةةةوجيه   ( 2589)  

 والتعليق عليه.

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htm
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إببرامها. و  لةة القةول إهنةا تنةدرو فيمةا يبةدو يف ناةاق املةواد مةن   املعاهدات ال 
،  أكثةةةةر مةةةةن غأهةةةةةا. وهةةةةذه املةةةةةواد تةةةةنز علةةةةةى أن   ةةةةياق املعاهةةةةةدة   71إىل    69

لةةةةةك لةةةةه ع قةةةةةة   ألغةةةةراض تىلسةةةةةأها“ يىلهةةةةم علةةةةةى أنةةةةه يشةةةةةمل  أ  اتىلةةةةاق أو 
(  69مةةن املةةادة    2نا ةةبة إبةةرام املعاهةةدة“ )الىلقةةرة  لةةوغه مب  لملعاهةةدة،   وضةةعه أو 

ى  إىل جانةةب  ةةياق“ املعاهةةدة  أُ  اتىلةةاق يةةربم   وأنةةه، ألغةةراض التىلسةةأ، يراعةة 
ة يف جمةةةةال تابيةةةةق  بةةةني األطةةةةراف بشةةةةأن تىلسةةةةأ املعاهةةةةدة“ و أ  ممار ةةةةة الحقةةةة 

مةن املةادة    3املعاهدة تبني بوضوح تىلاهم مجيا األطراف بشأن تىلسأها“ )الىلقةرة  
يف ذلةك  األعمةةال   ( وأنةه مي ةن اللجةوء إىل  و ةائل ت ميليةة للتىلسةأ“، مبةا 69

( وأنه جيوز إعااء معه غةأ  70التحضأية للمعاهدة وم بسات إبرامها“ )املادة 
إذا ثبةةةت بشةةة ل قةةةاطا أن األطةةةراف كانةةةت   ن التعبةةةأات املعةةةه املةةةألوف لتعبةةةأ مةةة 

ح ةةم مةةن هةةذه األح ةةام    تقتةةد إعاةةاءه هةةذا املعةةه ا ةةاص. ومي ةةن تابيةةق أ  
عنةةةدما يتعلةةةق األمةةةر بتحديةةةد األثةةةر القةةةانون لإلعةةة ن التىلسةةةأ  يف حالةةةة معينةةةة.  
ه...  ويةةرى املقةةرر ا ةةاص أن اللجنةةة كانةةت حمقةةة متامةةا  عنةةدما قةةررت أن مسةةألة  

 . ( 2590) وليس للىلرع احلايل   71إىل   69ع انت التىلسأية تتعلق لملواد من  اإل 

 انت التىلسأية أحد العنالر الواجب ويتوقف اعتبار اإلع (22)
أ ةذها يف االعتبةةار يف تىلسةأ املعاهةةدات إىل حةد كبةةأ علةى  ةةياق 
اإلع ن وموافقةة الةدول األطةراف األ ةرى عليةه. غةأ أنةه مةن املهةم 

رة إىل أن املقةةةةرر ا ةةةةاص رفةةةةز ب ةةةةل وضةةةةوح يف عةةةةام للغايةةةةة اإلرةةةةا
االتىلاقةات  أوأن تُدر و يف  السةياق“ اإلعة انت االنىلراديةة  1966

املعقةةةودة فيمةةةا بةةةني األطةةةراف، رغةةةم أن الةةةوالايت املتحةةةدة اقرتحةةةت 
ذلك من   ل تقدمي تعديل هبذا املعه. وأوضح املقرر ا ةاص أن 

االتىلاقةةةةةةات  انت أوالشةةةةة ء الوحيةةةةةةد الةةةةةةذ  يسةةةةةمح إبدراو اإلعةةةةةة 
املعقودة بةني األطةراف يف  ةياق تىلسةأ املعاهةدة هةو تةوفر قةدر مةن 

 نب األطراف األ رى يف تلك املعاهدة املوافقة من جا
، ه...  فةةةةةإن اقةةةةةرتاح ح ومةةةةةة الةةةةةوالايت 2يتعلةةةةةق مبضةةةةةمون الىلقةةةةةرة  وفيمةةةةا 

وثيقةةة ( 1 السةةياق“ يشةةمل ) إذا كةةان  املتحةةدة القائةةل أبنةةه ينبغةة  توضةةيح مةةا
( وثيقةةةة اتىلقةةةت عليهةةةا عةةةدة أطةةةراف، ولةةةيس مجيةةةا األطةةةراف، يف 2انىلراديةةةة و)

ياةةرح مشةةاكل مةةن حيةةث اجلةةوهر والتةةياغة لةةك متعةةدد األطةةراف هةةو اقةةرتاح 
، غةأ أهنةا وجةدت لةعوبة يف حلهةا 1964تغب عن لل اللجنة يف عةام  معا  ل

دئية، أنه من يف الدورة الساد ة عشرة. ه...  ل نه يبدو واضحا ، أل باب مب
غةةةةأ املم ةةةةن اعتبةةةةار وثيقةةةةة انىلراديةةةةة جةةةةزءا  مةةةةن  السةةةةياق“ ألغةةةةراض تىلسةةةةأ 

األطةراف األ ةرى أبن تؤ ةذ تلةك الوثيقةة يف االعتبةار يف ل تةرض   املعاهدة، ما
يف حتديةةةةةد الشةةةةةروط الةةةةة  مبوجبهةةةةةا قبلةةةةةت الدولةةةةةة املعنيةةةةةة  تىلسةةةةةأ املعاهةةةةةدة أو

الوثيقةةةة إذا    يبةةةدو أبن  تىليةةةد علةةةى مةةةااملعاهةةةدة. ولملثةةةل، هنةةةاك اعتبةةةارات مبدئيةةةة 
ن  كانةةةت لةةةادرة عةةةن جمموعةةةة مةةةن األطةةةراف يف معاهةةةدة متعةةةددة األطةةةراف، فيلةةةزم أ 

ترضةةةةى األطةةةةراف األ ةةةةرى يف املعاهةةةةدة لعتبةةةةار تلةةةةك الوثيقةةةةة ذات أويةةةةة للنسةةةةةبة  
 مجاعيةة“ جةةزءا   إذا كانةةت وثيقةة  انىلراديةةة“ أو . وتتوقةف معرفةةة مةاللمعاهةدة 

يعتقةةةد املقةةةرر  ظةةةروف ا الةةةة ب ةةةل حالةةةة علةةةى حةةةدة، والمةةةن السةةةياق علةةةى ال

__________ 
، اجمللةةةد الثةةةان، 1965 حوليةةةةتقريةةةر الرابةةةا عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات، ال ( 2590)  

)م حظات املقرر ا اص  2، الىلقرة 49 ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقة 
 (.20إىل  18بشأن مشاريا املواد من 

د التأكيةةد علةةى ا ةةاص أن مةةن املستتةةوب أن تةةذهب اللجنةةة إىل أبعةةد مةةن جمةةر 
 .(2591)الضمنية املبدأ األ ا  ، أ  ضرورة املوافقة الترحية أو

و لةةةةز  ةةةةابيينزا أيضةةةةا  إىل أن اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية الةةةة   (23)
)ب( 2تد ل يف ناةاق الىلقةرة  ال توافق عليها األطراف األ رى ال

 من اتىلاقي  فيينا  31من املادة 
الةةةةةذ  ينبغةةةةة  إ ةةةةةناده لعبةةةةةارة  أوال ، مي ةةةةةن للمةةةةةرء أن يتسةةةةةاءل عةةةةةن املعةةةةةه 

 وقبلتهةةا األطةةراف األ ةةرى كوثيقةةة ذات لةةلة لملعاهةةدة“. فهةةل املقتةةود أن 
 مي ةن موافقة األطراف األ ةرى ينبغة  أن تنحتةر يف كةون الوثيقةة املعنيةة وثيقةة  

ينبغةةةةة  أن تىلهةةةةةم علةةةةةى أهنةةةةةا متتةةةةةد لتشةةةةةمل  اعتبارهةةةةةا ذات لةةةةةلة لملعاهةةةةةدة، أم
قةةةا األمةةةر، أن البةةةديل ينبغةةة  أن ياةةةرح جانبةةةا ، مضةةةمون التىلسةةةأا يبةةةدو، يف وا

تةةةةنز علةةةةى أن الواثئةةةةق املعنيةةةةة تؤ ةةةةذ يف االعتبةةةةار  ألغةةةةراض  2إن الىلقةةةةرة  إذ
للتةة وك املشةةار إليهةةا تىلسةةأ املعاهةةدة“. وعليةةه، فةةإن قبةةول األطةةراف األ ةةرى 

مي ن أن ي ون  وى موافقة على ا تخدام التىلسةأ  يف الىلقرة الىلرعية )ب( ال
اإلعةة ن يف إعةةادة لةةياغة احملتةةوى املعيةةار  ألح ةةام املعاهةةدة املعنيةةة، الةةوارد يف 

 .(2592)حى إزاء الدول األ رى

يبةةدو للوهلةةة األوىل أن  ومةةا ذلةةك، وعلةةى الةةرغم مةةن أنةةه ال (24)
مةةةةن  32و 31 انت التىلسةةةةأية تنةةةةدرو يف إطةةةةار املةةةةادتني هةةةةذه اإلعةةةة 

ة أحةةد أطةةراف اتىلةةاقي  فيينةةا، فاحلقيقةةة أهنةةا تعبةةأ )انىلةةراد ( عةةن نيةة 
 املعاهدة، ومي ن بتىلتها هذه أن تؤد  دورا  يف عملية التىلسأ. 

املركةةةةةز الةةةةةدويل ألفريقيةةةةةا ويف الىلتةةةةةوى الةةةةة  لةةةةةدرت بشةةةةةأن  (25)
يتعلق مبسةألة  العدل الدولية، فيما، الحظت حم مة اجلنوبية الغربية

اإلع انت التادرة عن احتاد جنوب أفريقيا بشأن التزاماتةه الدوليةة 
 يل    ب الوالية، مامبوج
تش ل هذه اإلع انت اعرتافا  من ح ومة هاحتاد جنوب أفريقيا  بتوالل  

 ةةي ون عليةةه  ةةلوك هةةذه  التزاماهتةةا مبوجةةب الواليةةة، ولةةيس جمةةرد إرةةارة إىل مةةا
حل ومةةة يف املسةةتقبل. ورغةةم أن تىلسةةأ التةة وك القانونيةةة مةةن جانةةب أطرافهةةا ا

معناهةةا، فةةإن لةه مةةا ذلةةك قيمةةة إثباتيةةة  أنىلسةهم قةةد ي ةةون غةةأ قةاطا يف حتديةةد 
كبأة عندما يتضمن اإلع ن اعرتاف أحد األطراف للتزاماته مبوجب التك. 

أفريقيةةةةةةةا هةةةةةةةذه احلالةةةةةةةة، تؤكةةةةةةةد اإلعةةةةةةة انت التةةةةةةةادرة عةةةةةةةن احتةةةةةةةاد جنةةةةةةةوب  ويف
 .(2593)اال تنتاجات ال  توللت إليها احمل مة

__________ 
التقريةةةر السةةةادس عةةةن قةةةانون املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده السةةةأ وىلةةةر   ( 2591)  

، Add.1-7و A/CN.4/186الوثيقةةةةةةةةة ، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان، 1966 حوليةةةةةةةةةوالةةةةةةةةدوك، 
 .16، الىلقرة 98 ص
  (2592 ) (footnote Dichiarazioni interpretative unilaterali … Sapienza, 

129 above), pp. 239–240. See also Oppenheim’s International Law 

(footnote 210 above), p. 1268   أن التىلسأ املتىلق عليه فيمةا بةني الةبعز   ) غأ
من أطراف معاهدة متعددة األطراف قد ي ون تىلسةأا  غةأ قةاطا، ألنةه رمبةا  فقط 

 .يلزم أن تؤ ذ متا  األطراف األ رى ونواايها يف االعتبار“( 
  (2593 ) International Status of , 1950July  11Advisory Opinion of 

South-West Africa (see footnote 167 above), pp. 135–136. 
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اماهتا وبذلك توضح احمل مة أن إلع انت الدول بشأن التز  (26)
الدوليةةة  قيمةةة إثباتيةةة“ يف تىلسةةأ أح ةةام التةة وك القانونيةةة الةة  
تتعلةةق هبةةا، وأن األ ةةذ هبةةا ي ةةون، مةةا ذلةةك، مةةن لب  مةةؤازرة“ 

فةةإن  ،ليب أ ةةرى. وبةةذلكدعةةم تىلسةةأ  ةةبق التولةةل إليةةه أب ةةا أو
اإلعةةة ن التىلسةةةأ  أييت ليؤكةةةد تىلسةةةأا  قائمةةةا  علةةةى أ ةةةاس العنالةةةر 

 من اتىلاقي  فيينا.  32و 31 املادتني املوضوعية املذكورة يف
)رومانيةا  تعيني احلةدود البحريةة يف البحةر األ ةودويف قضية  (27)

قيمةةة ، ُعرضةةت علةةى احمل مةةة مةةرة أ ةةرى مسةةألة (2594)ضةةد أوكرانيةةا(
اإلع ن التىلسأ . فقد ألدرت رومانيا عنةد توقيعهةا علةى اتىلاقيةة 

عليهةةةا، اإلعةةة ن  األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون البحةةةار،   عنةةةد تتةةةديقها
 التىلسأ  التايل 

 83و 74تعلن رومانيةا أنةه وفقةا  ملقتضةيات اإلنتةاف النارةئة عةن املةادتني  
اجلةزر غةأ املأهولةة الة  تىلتقةر    قانون البحار، فإن ةمن اتىلاقية هاألمم املتحدة ل
مي ةةن أن تةةؤثر أب  وجةةه مةةن األوجةةه يف تعيةةني حةةدود  إىل احليةةاة االقتتةةادية ال

 .(2595)البحرية ال  تعود إىل السواحل القارية للدول الساحلية املناطق

يتعلةةق إبعةة ن رومانيةةا، لإلرةةارة يف  غةةأ أن احمل مةةة اكتىلةةت، فيمةةا
  يل  احل م الذ  ألدرته إىل ما

وأ ةةةةأا ، ت حةةةةظ احمل مةةةةة، للنسةةةةبة إىل إعةةةة ن رومانيةةةةا ه... ، أن املةةةةادة  
متنةةةا أ  دولةةةة مةةةن إلةةةدار  حةةةار المةةةن اتىلاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة لقةةةانون الب 310

االنضةمام  التتةديق عليهةا أو إع انت وبيةاانت عنةد التوقيةا علةى االتىلاقيةة أو
ل األثةر القةانون ألح ةام تعةدي ي ون القتةد منهةا ا ةتبعاد أو إليها، بشرط أال

البيةان. لةذا فةإن  هاالتىلاقية  من حيث  رايهنا علةى الدولةة متةدرة اإلعة ن أو
األح ةةام ذات التةةلة مةةن هاالتىلاقيةةة  حسةةب التىلسةةأ الةةذ  احمل مةةة  ةةتابق 

مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لقةةانون  31انتهةةت إليةةه يف اجتهادهةةا القضةةائ ، وفقةةا  للمةةادة 
. ولةةةيس إلعةة ن رومانيةةا بتةةىلته هةةةذه 1969مةةايو /أاير 23املعاهةةدات املؤر ةةة 
 .(2596)احمل مة أ  أتثأ يف تىلسأ

يبةةةدو رةةة وكا    علةةةى مةةةا وتثةةةأ   وهةةةذه لةةةياغة قاطعةةةة نوعةةةا  مةةةا  (28)
جديةةةة بشةةةأن جةةةدوى اإلعةةة انت التىلسةةةأية. وهةةة  تىليةةةد أبنةةةه لةةةيس  

أتثةةةأ“ علةةةى التىلسةةةأ املالةةةوب مةةةن احمل مةةةة تقدميةةةه    أ      لإلعةةة ن  
. ومةا ذلةك، فةإن  أح ةام اتىلاقيةة األمةم املتحةدة لقةانون البحةار بشأن 

ا تخدام عبةارة  بتةىلته هةذه“ يسةاعد علةى ختىليةف هةذه امل حظةة  
تعترب احمل مة نىلسها ملزمة للتىلسةأ االنىلةراد    يف حني ال  املتشددة  

يسةةةتبعد أن ي ةةةون هلةةةذا التىلسةةةأ   الةةةذ  اقرتحتةةةه رومانيةةةا، فةةةإن هةةةذا ال 
  عنتةةرا  مي ةةن أن يؤكةةد تىلسةةأ  االنىلةةراد  أتثةةأ بولةةىله أداة إثبةةات أو 

 من اتىلاقية فيينا لقانون املعاهدات“.   31احمل مة  وفقا  للمادة  
__________ 

  (2594 ) Maritime Delimitation in the , 2009February  3nt of Judgme

Black Sea (see footnote 743 above), p. 61. 
  (2595 ) 6above), chap. XXI. 37(footnote Multilateral Treaties … . 
  (2596 )  743(see footnote Maritime Delimitation in the Black Sea 

above), p. 78, para. 42. 

حمل مةةة األوروبيةةة حلقةةوق اإلنسةةان هنجةةا  ممةةاث  .  وقةةد اتبعةةت ا  (29)
فىلةةة  أعقةةةاب أتكيةةةد اللجنةةةة األوروبيةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةان أن اإلعةةة ن  

قةةةةةد يؤ ةةةةةذ يف احلسةةةةةبان عنةةةةةد تىلسةةةةةأ مةةةةةادة مةةةةةن مةةةةةواد  التىلسةةةةةأ    
كرومبا   احمل مة على نىلس النهج يف قضية  ،  ارت  ( 2597) االتىلاقية“ 
التىلسةةأ الةةذ  يةةتم      اإلعةة انت التىلسةةأية مي ةةن أن تؤكةةد ضةةد فرنسةةا 

التولةةل إليةةه وفقةةا  للقواعةةد ذات التةةلة. وه ةةذا، للةةرد علةةى السةةؤال  
إذا كةةان مبقةةدور احمل مةةة األعلةةى درجةةة  فيمةةا خيةةز قضةةية   املتعلةةق مبةةا 

القانونيةةةة، بةةةدأت احمل مةةةة    جنائيةةةة أن تقتتةةةر علةةةى النظةةةر يف املسةةةائل 
نىلسها يف  بدرا ة ممار ة الدول،   تناولت السوابق القضائية هلا ه   
 هذا الشأن، وانتهت لإلرارة إىل إع ن تىلسأ  فرنس   

تشةةةأ احمل مةةةةة جمةةةةددا  إىل أن الةةةةدول املتعاقةةةةدة تتمتةةةةا، مةةةةن حيةةةةث املبةةةةدأ،  
احلةق املنتةوص عليةةه  يتعلةق بتحديةد كيىليةة ممار ةةة بسةلاة تقديريةة وا ةعة فيمةةا

نسةان . وبنةةاء ل تىلاقيةة هاألوروبيةة حلقةوق اإل 7 مةن الربوتوكةول رقةم 2يف املةادة 
يف العقوبةةة قةةد  عليةةه، فةةإن قيةةام حم مةةة أعلةةى درجةةة إبعةةادة النظةةر يف اإلدانةةة أو

يقتتةةر علةةى اجلوانةةب  يشةمل كةة   مةةن اجلوانةةب الوقائعيةةة واجلوانةةب القانونيةةة أو
لةةةى ذلةةةك، يُلةةةز م املةةةدعى عليةةةه الراغةةةب يف اال ةةةةتئناف يف القانونيةةةة. وعةةة وة ع

ذا الغةةةرض. غةةةأ أن اهلةةةدف مةةةن القيةةةود بعةةز البلةةةدان أبن حيتةةةل علةةةى إذن هلةةة 
الةةة  تىلرضةةةها القةةةوانني احملليةةةة علةةةى احلةةةق يف اال ةةةتئناف املشةةةار إليةةةه يف ذلةةةك 

مةن  1احل م جيب، قيا ا  على حق االحت ام إىل القضاء الةذ  ت ىللةه الىلقةرة 
خيل جبوهر هذا احلق نىلسه  من االتىلاقية، أن ي ون هدفا  مشروعا  وأال 6دة املا

 ,Haser v. Switzerland (dec.), no. 33050/96, 27 April 2000)انظةر  

unreported ويتسةةق هةةذا احل ةةم يف حةةد ذاتةةه مةةا اال ةةتثناء الةةذ  أذنةةت بةةه .)
املةةادة الةةةذ   ، ويعضةةةده اإلعةة ن الىلرنسةةة  بشةةأن تىلسةةةأ2مةةةن املةةادة  2الىلقةةرة 

ادة ، جيةوز أن تقتتةر إعة 2مةن املةادة  1جاء فيه   ه...  وفقا  ملضةمون الىلقةرة 
النظةةةر مةةةن جانةةةب احمل مةةةة األعلةةةى درجةةةة علةةةى التحقةةةق مةةةن تابيةةةق القةةةانون،  

 .(2598)يف حالة رفا دعوى ا تئناف أمام احمل مة العليا“ كما

والةدول أيضةا  تتةدر إع انهتةا التىلسةأية يف إطةار تلةك األويةةة   (30)
  مشةةروعية ا ةةتخدام القةةوة الثانويةةة. فخةة ل املرافعةةات الشةةىلوية يف قضةةية  

، ا ةةتند ممثةةل الةةوالايت  فيا ضةةد الةةوالايت املتحةةدة األمري يةةة( )يوغو ةة  
تحةةةةدة بشةةةةأن املةةةةادة الثانيةةةةة مةةةةن اتىلاقيةةةةة منةةةةا جرميةةةةة اإللدة اجلماعيةةةةة  امل املتحدة يف تعليله ع ر ضا  إىل اإلع ن التىلسأ  الذ  ألدرته الةوالايت  

غه عنةه   إلثبات أن القتد اجلنائ  ررط ال   1948واملعاقبة عليها لعام  
 توليف اإللدة اجلماعية   ل 

واحلاجةة، يف تلةك احلةةاالت، إىل إثبةات تةوفر القتةةد احملةدد الةذ  تشةةرتطه  
يف اإلع ن الذ  أعربت فيه الوالايت  االتىلاقية ه  أمر أرأ إليه ب ل وضوح

املتحةةةدة عةةةن فهمهةةةا للمسةةةألة لةةةدى تتةةةديقها علةةةى االتىلاقيةةةة. وجةةةاء يف هةةةذا 
ثناء النزاعةات املسةلحة دون تةوفر القتةد احملةدد اإلع ن أن  األفعال املرت بة أ

الةةةذ  تشةةةرتطه املةةةادة الثانيةةةة ليسةةةت أفعةةةاال  كافيةةةة ليتحقةةةق وقةةةوع جرميةةةة اإللدة 
تعةةةةرتض مجهوريةةةةةة  سةةةةب التعريةةةةف الةةةةوارد يف هةةةةذه االتىلاقيةةةةة“. ولاجلماعيةةةةة ب

__________ 
 أع ه. 2568حلارية انظر ا ( 2597)  
  (2598 ) February  13European Court of Human Rights, Judgment of 

2001, Krombach v. France, Application no. 29731/96, Reports of 

Judgments and Decisions, 2001-II, para. 96 . 
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حيةةاول املةةدع  يف هةةذه  يوغو ة فيا االحتاديةةة االرةةرتاكية علةةى هةذا اإلعةة ن ول
 .(2599)قضية التش يك فيهال

ويتبةةني إذن مةةن املمار ةةة ومةةن التحلةةي ت الىلقهيةةة أن دور  (31)
أ، بيةةةث ت ميةةل التىلسةةة  اإلعةة انت التىلسةةةأية ينحتةةر يف دعةةةم أو
يف إطار النظر يف هذه  إهنا تؤكد معه مستىلادا  من أح ام املعاهدة

األح ةةام يف ضةةوء موضةةوع املعاهةةدة والغةةرض منهةةا. ولةةذلك، لةةيس 
انت التىلسةةأية أتثةأ مسةةتقل؛ وعنةدما ي ةةون هلةا أتثةةأ ت ةةون لإلعة 

 مقرتنة بتك تىلسأ  آ ر، حيث يتمثل دورها غالبا  يف أتكيده.
ن للجهةةةةةةةة الةةةةةةة  تىلسةةةةةةةر املعاهةةةةةةةدة اال ةةةةةةةتناد إىل ومي ةةةةةةةن إذ (32)

اإلعةة انت التىلسةةأية لتأكيةةد اال ةةتنتاجات الةة  تولةةلت إليهةةا يف 
. فهةذه اإلعة انت تعةرب عةن ح م من أح امها تىلسأ املعاهدة أو

وهةةةةو نيةةةةة إحةةةةدى الةةةةدول األطةةةةراف،  عنتةةةةر ذايت يف التىلسةةةةأ، أال
ى لتعةةةابأ ولةةةذلك فمةةةن رةةةأهنا أتكيةةةد  املعةةةه العةةةاد  الةةةذ  يعاةةة  

ضةةةةوء موضةةةةوع املعاهةةةةدة  املعاهةةةةدة يف السةةةةياق الةةةةذ  تةةةةرد فيةةةةه ويف
وغرضةةها“. واملقتةةود مةةن إدراو عبةةارة  حسةةبما ي ةةون منا ةةبا “، 

، هو اإلرةارة 1-7-4من املبدأ التوجيه   2و 1الىلقرتني الواردة يف 
إىل أن أ ذ اإلع انت التىلسأية )وردود الىلعل عليها( يف احلسبان 

 بظروف كل حالة على حدة.مسألة تتعلق 
  2ومةةن هةةةذا املنالةةةق نىلسةةةه، ينبغةة ، حسةةةبما أكةةةدت الىلقةةةرة   (33)

ود الىلعةل  ، أن تؤ ذ يف االعتبار أيضا  رد 1-7-4من املبدأ التوجيه  
املعارضةةةةة( الةةةة  قةةةةد تتةةةةدر عةةةةن األطةةةةراف األ ةةةةرى إزاء   )املوافقةةةةة أو 

حة بةةذات  إن تلةةك األطةةراف األ ةةرى   إذ   -اإلعةة ن التىلسةةأ    مررةةَّ
القدر لإل هام يف تىلسةأ املعاهةدة. ولإلعة ن التىلسةأ  الةذ  أيدتةه  

يتعلةق بنيةة   أكثر من الدول قيمة إثباتية أكرب للتأكيد فيما  واحدة أو 
 . ( 2600) طراف، مقارنة لإلع ن التىلسأ  الذ  قوبل مبعارضة األ 
 سحب اإل الن التف ريي  اثر تعدي  او 4-7-2

سحب اإل الن التف ةريي   لى تعدي  او ال جيوز ان ترتتب 
، و لةةةةك 1-7-4اآلاثو املنصةةةةوص  ليهةةةةا يف املبةةةةدا التةةةةوجيه  

املنظاةات املتعاقةدة األخةرى  تكةون الةدول املتعاقةدة او يقدو ما
 قد ا تادت  لى اإل الن األويل.
 التعليق 

رغةةةم أن دور اإلعةةة انت التىلسةةةأية، وفقةةةا  للمبةةةدأ التةةةةوجيه    ( 1) 
يغيةب عةن البةال أن هةذه   ، هو دور مسةاعد فقةط، جيةب أال 4-7-1

اإلعةة انت االنىلراديةةة تعةةرب عةةن نيةةة ألةةحاهبا املتمثلةةة يف قبةةول تىلسةةأ  
__________ 

  (2599 ) (Mr. Andrews)  9, p. 1999May  12, 35/1999Report 

(available from the website of the International Court of Justice: 

www.icj-cij.org). 
  (2600 ) See McRae, “The legal effect of interpretative declarations” 

(footnote 129 above), pp. 169–170 . 

لةئن كةان اإلعة ن،  معني لبعز أح ام املعاهدة. وبناء علةى ذلةك، ف 
لألطةةةةةراف    والتزامةةةةةات لتةةةةةاحبه أو ينشةةةةةئ حقوقةةةةةا   يف حةةةةةد ذاتةةةةةه، ال 

األ ةةةةرى يف املعاهةةةةدة، فمةةةةن اجلةةةةائز أن مينةةةةا لةةةةاحبه مةةةةن االعتةةةةداد  
مبوقةةةف يتعةةةارض مةةةا املوقةةةف املبةةةني يف إع نةةةه. و ةةةواء مُسيةةةت هةةةذه  

ال، فإهنا يف مجيا األحةوال نتةاو ملبةدأ   أو  ( 2601) الظاهرة إغ قا  ح ميا  
ونقيضةةةةةه يف    مي ةةةةةن للدولةةةةةة أن تتبةةةةةه املوقةةةةةف    ال ( 2602) النيةةةةةة حسةةةةةن  

جيةةوز للدولةةة أن تعلةةن أهنةةا تىلسةةر ح مةةا  معينةةا    ع قاهتةةا الدوليةةة. فةة  
تتخةةذ موقىلةةا  معاكسةةا  بتةةورة   مةةن أح ةةام املعاهةةدة باريقةةة معينةةة،   

م الةةةدويل، علةةةةى األقةةةةل إذا ا ةةةةتندت   تعسةةةىلية أمةةةةام القاضةةةة  أو  احل  ةةةة 
يبةةةةةني املبةةةةةدأ العارةةةةةر مةةةةةن  املبةةةةةادئ   وكمةةةةةا   األطةةةةةراف األ ةةةةةرى إليةةةةةه. 

وجيهيةةةةة الةةةة  تنابةةةةق علةةةةى اإلعةةةة انت االنىلراديةةةةة للةةةةدول“، وهةةةة   الت 
 ، فإن   2006املبادئ ال  اعتمدهتا جلنة القانون الدويل يف عام  

__________ 
اهلةام الةذ  أرفقةه ب ةم  كما أوضح القاض  ألىلارو يف الرأ  املستقل   ( 2601)  

كةان   ، فإنةه  أاي  معبد برايه فيهيار )كمبةوداي ضةد تيلنةد( احمل مة الثان يف قضية  
طُبةةق يف   املتةةالحات املسةةتخدمة لولةةف هةةذا املبةةدأ، علةةى حنةةو مةةا  املتةةالح أو 

اجملةةةال الةةةدويل، فةةةإن فحةةةواه تظةةةل دومةةةا  هةةة  نىلسةةةها  إن تنةةةاقز ماالةةةب الدولةةةة  
السةةةابق فيمةةةا خيةةةز الشةةةأن نىلسةةةه أمةةةر غةةةأ مقبةةةول )ال  ادعاءاهتةةةا مةةةا  ةةةلوكها   أو 

قةةةى هةةةدف ذلةةةك املبةةةدأ أيضةةةا  دون  ُيسةةةما لتةةةاحب االدعةةةاءات املتناقضةةةة(. ويب 
تغيةةةأ  جيةةةب أال ُيسةةةمح للدولةةةة لال ةةةتىلادة مةةةن تناقضةةةاهتا إضةةةرارا  بدولةةةة أ ةةةرى  
)لةةيس ألحةةد أن يغةةأ مةةراده علةةى حسةةاب اآل ةةرين(. ه...  وأ ةةأا ، يبقةةى األثةةر  

ن النةةاجم عةةن هةذا املبةةدأ دومنةةا تغيةأ  إن الاةةرف الةةذ  ظةل متمسةة ا ، عةةن  القةانو 
لةةةةمته، مبوقةةةةف منةةةةاف لةةةةراحة     ةةةةلوكه أو  إع نةةةةه أو  متثيلةةةةه أو  طريةةةةق اعرتافةةةةه أو 

تُقبةةل ماالبتةةه بةةذلك احلةةق )لةةيس   للحةةق الةةذ  ياالةةب بةةه أمةةام حم مةةة دوليةةة، ال 
 Temple of Preah Vihear (see footnoteألحةد أن ينةاقز مسةل ه السةابق(“   

1435 above), p. 40. See also the Permanent Court of International Justice, 

Judgment of 12 July 1929, Serbian loans, Judgment No. 14, 1929, 

P.C.I.J., Series A, No. 20, pp. 38–39; International Court of Justice, 

Judgment of 20 February 1969, North Sea Continental Shelf (footnote 

1521 above), p. 26, para. 30; Judgment of 26 November 1984, Military 

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (footnote 2319 

above), p. 415, para. 51; or Judgment of 13 September 1990, Land, Island 

and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras), Application to 

Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 1990, p. 92, at p. 118, para. 63. 
  (2602 ) October  12Judgment of See the International Court of Justice, 

1984, Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area 

(footnote 339 above), p. 305, para. 130  الىلقةه علةى  . وع وة على ذلك، يتىلق
ف أن علةةةةة وجةةةةود   هةةةةذه النقاةةةةة. فقةةةةد أوضةةةةح د. بوويةةةةت منةةةةذ نتةةةةف قةةةةرن ونيةةةةّ
اإلغةةة ق احل مةةة  ت مةةةن يف مبةةةدأ حسةةةن النيةةةة   إن أ ةةةاس القاعةةةدة هةةةو املبةةةدأ  

  الةةةةةةنظم القانونيةةةةةةة“    العةةةةةةام حلسةةةةةةن النيةةةةةةة، ممةةةةةةا يىلسةةةةةةر وجودهةةةةةةا يف العديةةةةةةد مةةةةةةن 
D. Bowett, “Estoppel before international tribunals and its relation to 

acquiescence”, BYBIL, vol. 33 (1957), p. 176 (footnotes omitted). See 

also J. Crawford and A. Pellet, “Anglo Saxon and Continental approaches 

to pleading before the ICJ”, in I. Buffard et al. (eds.), International Law 

between Universalism and Fragmentation: Festschrift in Honour of 

Gerhard Hafner, Leiden/ Boston, Nijhoff, 2008, pp. 831–867 . 

https://www.icj-cij.org/


   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 394
 

 

اإلعة ن االنىلةراد  الةذ  أنشةأ التزامةةات قانونيةة علةى الدولةة الة  ألةةدرته  
غة  إذا كان اإللغاء تعسةىليا ، ينب دى تقدير ماجيوز إلغا ه بتورة تعسىلية. ول ال

 يل    إي ء االعتبار ملا

 ه...   

)ب( مدى اعتماد اجلهات ال  ت ون االلتزامات مستحقة هلةا علةى هةذه  
 .(2603)االلتزامات

يعةةةين أن لةةةاحب اإلعةةة ن التىلسةةةأ  ملةةةزم   بيةةةد أن ذلةةةك ال  (2)
سةةةتند إىل  ي  وهةةةو تىلسةةةأ قةةةد يتضةةةح أنةةةه ال   -للتىلسةةةأ الةةةذ  يقرتحةةةه  

مي ةن   ىلسةأ بظةروف أ ةرى، وال أ اس لحيح. وترهتن قيمة هةذا الت 
يف ضةةةوء القواعةةةد الةةة  حت ةةةم عمليةةةة التىلسةةةأ. ومةةةن هةةةذا   تقييمةةةه إال 
 أن يوافق على حتليل بوويت   يسا املرء إال  املنظور، ال 

يرت ةةز اإلغةة ق احل مةة  علةةى متثةّةل الوقةةائا، بينمةةا  ةةلوك األطةةراف يف فهةةم   
هةو متثةل   الوقائا بقدر ما يرت ز فيما يبدو على متثل   ه وواجباته ال كل منها حلقوق 

للقةةةانون. بيةةةد أن تىلسةةةأ حقةةةوق وواجبةةةات أطةةةراف املعاهةةةدة هةةةو أمةةةر ينبغةةة  أن  
يُعهةةةد بةةةه يف هنايةةةة املاةةةاف إىل حم مةةةة دوليةةةة حمايةةةدة، ومةةةن ا اةةةأ السةةةماح أبن  

 . ( 2604) لزما  هلا يتبح  لوك األطراف يف تىلسأ هذه احلقوق والواجبات تىلسأا  م 

ومةةةةةةن اجلةةةةةةةدير لإلرةةةةةةارة مةةةةةةةا ذلةةةةةةك أنةةةةةةةه، مبوجةةةةةةب املبةةةةةةةدأين   (3)
) ةةحب    12-5-2)تعةةديل اإلعةة ن التىلسةةأ ( و   8-4-2التةةوجيهيني  

اإلعةةةةة انت التىلسةةةةةأية(، ي ةةةةةون لتةةةةةاحب اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةأ  حريةةةةةة  
 ةحبه يف أ  وقةت. وبسةب الظةروف، قةد ي ةون لسةحب   تعديله أو 

 املعاهةةدة الةة   ألويةةة ألغةةراض تىلسةةأ تعديلةةه بعةةز ا  إعةة ن تىلسةةأ  أو 
يتعلةةةق هبةةةا. بيةةةد أن اللجنةةةة قةةةررت عةةةدم ذكةةةر هةةةذين احل مةةةني لةةةراحة  

يف    2-7-4 ألهنمةةا يتعلقةةان بقواعةةد إجرائيةةة، بينمةةا يةةرد املبةةدأ التةةوجيه  
 الىلرع ا اص آباثر اإلع انت التىلسأية من دليل املمار ة.  

تىلسةأ ، فةإن وكما هو الشأن للنسبة لتاحب اإلعة ن ال (4)
املنظمةةةة الدوليةةةة الةةة  وافقةةةت علةةةى هةةةذا اإلعةةة ن تتقيةةةد  أو الدولةةةة

 ةةحب  بةةذات املبةةادئ جتةةاه لةةاحب اإلعةة ن  جيةةوز هلةةا تعةةديل أو
ل ي ةةةةن لةةةةاحب اإلعةةةة ن )أو طةةةةرف  موافقتهةةةةا يف أ  وقةةةةت، مةةةةا

 اثلث( قد ا تند إىل تلك املوافقة. 
لإلعةة ن  وعةة وة علةةى ذلةةك، ورغةةم حمدوديةةة الاةةابا امللةةزم (5)

فإن هذا اإلع ن قد ي ون متدرا  ل تىلاق على تىلسأ   التىلسأ ،
__________ 

. ولةةدى حتديةةد 207 ، اجمللةةد الثةةان )اجلةةزء الثةةان(، ص2006 حوليةةة ( 2603)  
لغاء تعسىليا  بسب املبدأ العارر، فةإن العةاملني اآل ةرين اللةذين إذا كان اإل ما

إيةةة ء االعتبةةةار هلمةةةا وةةةا   )أ( أيةةةة أح ةةةام حمةةةددة يف اإلعةةة ن تتتةةةل ينبغةةة  
لإللغاء“ و )و( مدى حةدول تغةأ أ ا ة  يف الظةروف“ )املرجةا نىلسةه(. 

 يقتضةةيه ا ةةت ف احلةةال، قةةد ي ةةون هةةذان العةةام ن م ئمةةني ومةةا مراعةةاة مةةا
 . 2-7-4 أيضا  ألغراض تنىليذ املبدأ التوجيه 

  (2604 ) fore international tribunals …” Bowett, “Estoppel be

(footnote 2602 above), pp. 189–190. See also McRae, “The legal effect 

of interpretative declarations” (footnote 129 above), p. 168. 

املعاهةةةةةةةةةةةدة؛ ومي ةةةةةةةةةةةن أيضةةةةةةةةةةةا  أن حيةةةةةةةةةةةول دون التولةةةةةةةةةةةل إىل هةةةةةةةةةةةذا 
 يل   . وقد الحظ ماكريه يف هذا التدد ما(2605)االتىلاق
يشةةةة ل  اإلعةةةة ن التىلسةةةةأ  البسةةةةيط“ إ اةةةةارا  لملوقةةةةف الةةةةذ   ةةةةوف  

نهةةا وبةةني غأهةةا مةةن نةةذر بنشةةوء نةةزاع بيتتخةةذه الدولةةة لةةاحبة اإلعةة ن، وقةةد ي
 .(2606)املتعاقدة األطراف

األثر املرتتب  لى إ الن تف ريي وافقة   ليةه  يةع  4-7-3
 الدول املتعاقدة واملنظاات املتعاقدة

جيوز ان يشك  اإل الن التف ريي الذي تكون  يع الدول  
املتعاقةةةدة واملنظاةةةات املتعاقةةةدة قةةةد وافقةةة   ليةةةه اتفاقةةةاا يشةةةأن 

 املعاهدة.ف ري ت
 التعليق 

يتغةةةةةأ الوضةةةةةا تغةةةةةأا  جةةةةةذراي  عنةةةةةدما توافةةةةةق علةةةةةى اإلعةةةةة ن  (1)
التىلسةةةأ  مجيةةةا األطةةةراف األ ةةةرى يف املعاهةةةدة. فقةةةد أرةةةار السةةةأ 

 وىلر  والدوك، يف إطار جلنة القانون الدويل، إىل أن اللجنة 
ىلسةأ  لإلع انت التادرة عةن األطةراف مةن أويةة ألغةراض الت  اتىلقت على أن ما 

ا كانةةةةت تشةةةة ل مؤرةةةةرا  علةةةةى االتىلةةةةاق العةةةةام بةةةةني  إذ  هةةةةو أمةةةةر يتوقةةةةف علةةةةى مةةةةا 
 .(2607)األطراف. فموافقة األطراف األ رى أمر جوهر  

فةةإن اتىلةةاق األطةةراف لإلمجةةاع يشةة ل اتىلاقةةا تىلسةةأاي   ،لةةذا (2)
حقيقيةةةةةا  ميثةةةةةل إرادة   ةةةةةادة املعاهةةةةةدة“، وهةةةةةو بةةةةةذلك تىلسةةةةةأ ذو 

لإلمجةةاع مةةن جانةةب الةةدول  . ومةةن أمثلةةة ذلةةك املوافقةةة(2608)حجيةةة
املتعاقةةةدة يف املعاهةةةدة العامةةةة لنبةةةذ احلةةةرب كةةةأداة للسيا ةةةة الوطنيةةةةة 

علةةةةةى اإلعةةةةة ن التىلسةةةةةأ   1928براينةةةةةد( لعةةةةةام  -)ميثةةةةةاق كيلةةةةةوغ 
 .(2609)للوالايت املتحدة األمري ية بشأن احلق يف الدفاع عن النىلس

إذا كةةةةان  ة، حتديةةةةد مةةةاومةةةن التةةةةعب، حةةةى يف تلةةةةك احلالةةة  (3)
مةن  2اق التىلسأ  يش ل جزءا  من السياق الدا ل  )الىلقةرة االتىل
مةن  3مةن السةياق ا ةارج  )الىلقةرة  من اتىلاقي  فيينا( أو 31املادة 

__________ 
  (2605 ) Interpretationserklärungen …  EinseitigeHeymann, 

(footnote 147 above), p. 129. 
  (2606 ) McRae, “The legal effect of interpretative declarations” 

(footnote 129 above), pp. 160–161 (footnotes omitted). 
كةانون   12، 829، اجمللةد األول )اجلةزء األول(، اجللسةة 1966 حولية ( 2607)  

 R. Kolb, Interprétation. انظر أيضا   53، الىلقرة 47 ، ص1966الثان/يناير  

et création du droit international, Brussels, Bruylant, 2006, p. 609. 
 ,Einseitige Heymannأعةة ه. انظةةر أيضةا    2571انظةر احلارةةية  ( 2608)  

Interpretationserklärungen … (footnote 147 above), pp. 130–135; I. 

Voïcu, De l’interprétation authentique des traités internationaux, Paris, 

Pedone, 1968, p. 134; or M. Herdegen, “Interpretation in international 

law”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (available 

from www.mpepil.com), para. 34. 
  (2609 ) 13–1), pp. 1929( 23, vol. SupplementAJIL, . 

https://opil.ouplaw.com/home/mpil
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. والواقةةةةةا أن كةةةةةل رةةةةة ء يتوقةةةةةف علةةةةةى (2610)( للمعاهةةةةةدة31املةةةةةادة 
الظروف الة  يتةدر فيهةا اإلعة ن والة  توافةق عليةه فيهةا األطةراف 

ل التوقيةةةةا علةةةةى املعاهةةةةدة وانل أل ةةةةرى. فةةةةإذا لةةةةدر اإلعةةةة ن قبةةةة ا
املوافقةةةة عليةةةه عنةةةد )أو قبةةةل( إعةةةراب مجيةةةا األطةةةراف عةةةن موافقتهةةةا 
علةةةةةةى االلتةةةةةةزام لملعاهةةةةةةدة، فةةةةةةإن لةةةةةةدور اإلعةةةةةة ن واملوافقةةةةةةة عليةةةةةةه 
لإلمجةةاع، جمتمعةة ني، يبةةدوان كاتىلةةاق تىلسةةأ  مي ةةن أن يىلهةةم علةةى 

ني مجيةةةا األطةةةراف بتةةةدد عقةةةد أنةةةه  اتىلةةةاق يتتةةةل لملعاهةةةدة   بةةة 
علةةةى أنةةةةه  ، أو31 )أ( مةةةن املةةةةادة2ملعاهةةةدة“ حسةةةةب نةةةز الىلقةةةةرة ا

أكثر متعلقة بعقةد املعاهةدة وقبلتهةا   وثيقة وضعها طرف واحد أو
)ب( 2األطراف األ رى كوثيقة ذات للة لملعاهدة“ وفقا  للىلقةرة 

 يةةةةتم التولةةةةل إىل االتىلةةةةاق التىلسةةةةأ  إذا ل مةةةةن املةةةةادة نىلسةةةةها. أمةةةةا
للمرء أن يتساءل عما إذا كان األمر يتعلق بعد إبرام املعاهدة، ف إال

مبجةةةرد  ممار ةةةة الحقةةةة يف تابيةةةق املعاهةةةدة تثبةةةت اتىلةةةاق األطةةةراف 
)ب( مةن املةادة 3بشأن تىلسأ املعاهدة“ لملعه املقتةود يف الىلقةرة 

ني،  ، أو مةةةةةا31 إذا كةةةةةان اإلعةةةةة ن واملوافقةةةةةة عليةةةةةه لإلمجةةةةةاع جمتمعةةةةة 
تىلةةةةةاق الحةةةةةق بةةةةةني ا الرمسةةةةة ، يتةةةةةبحان مبثابةةةةةة  ابسةةةةةبب طابعهمةةةةة 

)أ( 3تابيةق أح امهةا“ )الىلقةرة  األطراف بشأن تىلسأ املعاهةدة أو
 .(2611)(31من املادة 

ودون البةةةةةةت يف هةةةةةةذه املسةةةةةةألة فعليةةةةةةا ، ذكةةةةةةرت اللجنةةةةةةة يف  (4)
)وهة  املةادة  1966من مشاريا موادها لعةام  27تعليقها على املادة 

لعةةةةام  مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا 31املةةةةادة  )أ( مةةةةن3الةةةة  ألةةةةبحت الىلقةةةةرة 
 يل    ( ما1969
إذا كةةةان التىلةةةاهم الةةةذ  يةةةتم التولةةةل إليةةةه  ةةة ل  ُتاةةةرح أحيةةةاان  مسةةةألة مةةةا 

املىلاوضات بشأن معه أحةد األح ةام هةو تىلةاهم يُقتةد بةه أن يشة ل أ ا ةا  
  ف عليه أنه يف حال إثبات التولل إىل  ال متىلقا  عليه لتىلسأه. بيد أنه مما

وقةةت إبرامهةةا،  قبةةل إبةةرام املعاهةةدة أو ماق بشةةأن تىلسةةأ ح ةةم مةةن األح ةةااتىلةة 
فةةإن هةةذا االتىلةةةاق يُنظةةر إليةةةه لعتبةةاره يشةة ل جةةةزءا  مةةن املعاهةةةدة. فىلةة  قضةةةية 

يلةةة    ه...  ت تسةةة  بنةةةود اإلعةةة ن طةةةابا  ، ذكةةةرت احمل مةةةة مةةةاأمبةةةاتييلوس
ه... “.  عاهةدةيتجةزأ مةن امل البنود التىلسةأية، وينبغة  لةذلك اعتبارهةا جةزءا  ال

االتىلةاق بشةأن تىلسةأ أحةةد األح ةام الةذ  يةتم التولةل إليةه بعةةد  ولملثةل، فةإن 
إبةةةرام املعاهةةةدة يشةةة ل تىلسةةةأا  ذا حجيةةةة لةةةادرا  عةةةن األطةةةراف، وجيةةةب اعتبةةةاره 

 .(2612)يتجزأ من املعاهدة ألغراض تىلسأها جزءا  ال

الىلعل حيث يعرب ا تخدام  -غأ أنه مي ن، تبعا  للظروف   (5)
عةةةةةن هةةةةةذا االنتىلةةةةةاء لألثةةةةةر  3-7-4  جيةةةةةوز“ يف املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه 

التلقةةةةةائ ، أن تشةةةةة ل موافقةةةةةة األطةةةةةراف لإلمجةةةةةاع علةةةةةى اإلعةةةةة ن 
التىلسأ  التادر عن أحد هذه األطراف اتىلاقا ، وعندما ي ون مثة 

__________ 
 .1-7-4( من التعليق على املبدأ التوجيه  21انظر أع ه الىلقرة ) ( 2610)  
 ,Heymannانظةةةةةر، علةةةةةى وجةةةةةه ا تةةةةةوص، يف هةةةةةذا التةةةةةدد   ( 2611)  

Einseitige Interpretationserklärungen … (footnote 147 above), p. 130. 
، 221 ، ص/1Rev./6309A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1966 حوليةةةةةةة ( 2612)  

 .( من التعليق )ُحذفت احلاريتان(14الىلقرة )

اتىلةةةةاق بةةةةني األطةةةةةراف بشةةةةأن تىلسةةةةأ املعاهةةةةةدة جتةةةةب مراعةةةةاة هةةةةةذا 
 يتعلق هبا.  االتىلاق يف تىلسأ األح ام ال 

فظةةةةةةةةات واال ةةةةةةةةرتاأ  ليهةةةةةةةةا التحفظةةةةةةةةات وقبةةةةةةةةول التح -5
 الدول واإل الانت التف ريية يف حاالت خالفة

 التعليق 
يتبةةةني مةةةن  يعةةةاجل اجلةةةزء ا ةةةامس مةةةن دليةةةل املمار ةةةة، كمةةةا (1)

عنوانةةةةه، مسةةةةألة التحىلظةةةةات وقبةةةةول التحىلظةةةةات واالعةةةةرتاض عليهةةةةا 
وينقسم هذا اجلزء  واإلع انت التىلسأية يف حاالت   فة الدول.

 يل    فروع كمامخسة إىل 
 (؛1-5التحىلظات يف حاالت   فة الدول ) - 
االعرتاضةةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةةى التحىلظةةةةةةةةةةات يف حةةةةةةةةةةاالت   فةةةةةةةةةةة  - 
 (؛2-5) الدول
 (؛3-5قبول التحىلظات يف حاالت   فة الدول ) - 
اآلاثر القانونيةةةةةةةةة للتحىلظةةةةةةةةات والقبةةةةةةةةول واالعرتاضةةةةةةةةات يف  - 

 (؛4-5حاالت   فة الدول )
 (.5-5  فة الدول )اإلع انت التىلسأية يف حاالت  - 
وإدراو املبةةةةادئ التوجيهيةةةةة املتعلقةةةةة هبةةةةذا املوضةةةةوع يف دليةةةةل  (2)

 املمار ة أمر ضرور ، وخبالة لأل باب التالية 
أ  ح ةةةةم  1986و 1969ال تتضةةةةمن اتىلاقيتةةةةا فيينةةةةا لعةةةةام   - 

يشةةةأ، ب ةةةم  هبةةةذا الشةةةأن، وإن كانتةةةا تنتةةةان علةةةى بنةةةد وقةةةائ  ال
 ؛(2613)التابيق تعريىله، إىل القواعد الواجبة

تتضةةةةمن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا   فةةةةة الةةةةدول يف املعاهةةةةدات لعةةةةام  - 
الةةة   20وهةةةو املةةةادة  ح مةةةا  واحةةةدا  يتعلةةةق للتحىلظةةةات، أال 1978

 يل   تنز على ما
 التحىلظات -20املادة 

حني تثبت دولة مسةتقلة حةديثا ، إبرةعار ل  فةة، لةىلتها كاةرف  - 1 
املةةةادة  أو 17األطةةةراف مبقتضةةةى املةةةادة  كدولةةة متعاقةةةدة يف معاهةةةدة متعةةةددة أو

، يعترب أهنةا قةد أبقةت علةى أ  حتىلةظ علةى املعاهةدة كةان، يف تريةخ   فةة 18
، لةةةةدى ل تقةةةم الةةةدول، ينابةةةق علةةةى اإلقلةةةيم الةةةذ  تتناولةةةةه   فةةةة الةةةدول، مةةةا
بوضةا حتىلةظ  إلدارها اإلرعار ل  فة، لإلعراب عن نقةيز هةذا القتةد أو

 ل  كانت حمل التحىلظ املذكور.يتناول نىلس املسألة ا

__________ 
يلة    لةةيس يف   علةةى مةا   1969مةن اتىلاقيةةة فيينةا لعةام    73تةنز املةادة   ( 2613)  

أح ةةةام هةةةذه االتىلاقيةةةة أ  ح ةةةم مسةةةبق علةةةى أ  مسةةةألة قةةةد تنةةةتج للنسةةةبة إىل  
مةن    1عاهدة ه...  عن   فة الدول ه... “. ويرد بنةد وقةائ  مماثةل يف الىلقةرة  م 

 . 1986من اتىلاقية فيينا لعام    74املادة 
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ل  فةةةةة يثبةةةةةت  إرةةةةعارا  للدولةةةةة املسةةةةتقلة حةةةةديثا ، لةةةةةدى إلةةةةدارها  - 2 
كدولة متعاقدة يف معاهةدة متعةددة األطةراف مبقتضةى املةادة  لىلتها كارف أو

إذا كةان مةةن تلةك التحىلظةات الة  متنةةا  ، أن تضةا حتىلظةا ، إال18املةادة  أو 17
من اتىلاقيةة  19)و( من املادة  )ب( أو )أ( أو وضعها أح ام الىلقرات الىلرعية

 فيينا لقانون املعاهدات.

، تنابةق علةى 2حني تضا دولةة مسةتقلة حةديثا  حتىلظةا  وفقةا  للىلقةرة  - 3 
مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لقةةةةانون  23إىل  20هةةةذا الةةةةتحىلظ القواعةةةةد الةةةةواردة يف املةةةةواد 

 املعاهدات. 

ت ةاد تتاةةرق   ال   1978م  مةن اتىلاقيةةة فيينةا لعةةا   20غةأ أن املةةادة   (3)
ة   فةةةة  تنشةةةأ فيمةةةا يتتةةةل للتحىلظةةةات يف حالةةة  إىل املشةةةاكل الةةة  قةةةد 

وتنبغةة  اإلرةةارة   . ( 2614) الةدول، فضةة   عةةن أن جتةةد حلةةوال  هلةةذه املشةةاكل 
أوال  إىل أن هةةذه املةةادة تةةرد يف البةةاب الثالةةث مةةن االتىلاقيةةة، وهةةو البةةاب  

)و( مةن  1قتةود يف الىلقةرة   الدول املستقلة حديثا “ لملعةه امل  ب املتعلق  
،  ( 2615) اء اال ةتعمار من االتىلاقيةة، أ  الةدول النارةئة نتيجةة إهنة   2املادة  

تتناول إط قا  مسألة القواعد الواجبةة التابيةق يف حالةة   فةة   ل نها ال 
انىلتةةةال   حالةةةة احتةةةاد الةةةدول أو  يتعلةةةق جبةةةزء مةةةن إقلةةةيم أو  الةةةدول فيمةةةا 

تنز على حق الدولةة    20 ملادة من ا   2 كانت الىلقرة  الدول. واثنيا ، إذا 
ذا كةةان يرتتةةب علةةى  املسةةتقلة حةةديثا  يف أن تتةةوغ حتىلظةةات جديةةدة، وإ 

أنه جيوز للدول األ رى لوغ اعرتاضات يف تلك احلالةة، فةإن    3الىلقرة  
يةةذكر رةةيئا  عمةةا إذا كةةان جيةةوز لتلةةك الةةدول أن تعةةرتض   هةةذا احل ةةم ال 

  20تتضةمن املةادة   على اإلبقاء على حتىلظ مةن التحىلظةات. وأ ةأا ، ال 
يتعلةةةةةةق   أ  إرةةةةةةارة إىل ا  فةةةةةةة فيمةةةةةةا   1978مةةةةةةن اتىلاقيةةةةةةة فيينةةةةةةا لعةةةةةةام  

رغم تاةرق السةأ وىلةر  والةدوك إىل    -لالعرتاضات على التحىلظات  
تبدو أ باب هةذا اإلغىلةال   وال   -  ( 2616) هذه النقاة يف مقرتحاته األولية 

 .  ( 2617) واضحة 
هةةةذه  واهلةةةدف مةةةن هةةةذا اجلةةةزء مةةةن دليةةةل املمار ةةةة هةةةو  ةةةد   ( 4) 

الثغرات بقدر اإلم ان، وهو يتناول، بوجه  اص، احلاالت األ رى  
مةةةن اتىلاقيةةةة    20   فةةةة الةةةدول غةةةأ احلالةةةة املنتةةةوص عليهةةةا يف املةةةادة 

__________ 
القةةةانون    انظةةةر يف هةةةذا الشةةةأن امل حظةةةات الةةةواردة يف التقريةةةر األول عةةةن  ( 2614)  

  واملمار ةةةة املتعلقةةةني للتحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات الةةةذ  أعةةةده السةةةيد آالن بيليةةةه، 
،  A/CN.4/470، اجمللةةةةد الثةةةةان )اجلةةةةزء األول(، الوثيقةةةةة  1995 حوليةةةةة   ، ا ةةةةاص   املقةةةةرر 
،  219-217 . انظةةةةر أيضةةةةا  املرجةةةةا نىلسةةةةه، ص 135-132 ، الىلقةةةةرات 236و   235 ص 

التحىلظات علةى املعاهةدات الةذ  أعةده السةيد  ، والتقرير الثان عن  71-62الىلقرات  
 )اجلةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةة  ، اجمللةةةةةد الثةةةةةةان 1996 حوليةةةةةةة   ، آالن بيليةةةةةه، املقةةةةةةرر ا ةةةةةةاص 

A/CN.4/477   وAdd.1 وكةةةةذلك املةةةةذكرة الةةةة  أعةةةةدهتا األمانةةةةة  46، الىلقةةةةرة  65 ، ص ،
،  2009 حوليةةة   ، العامةةة بشةةأن التحىلظةةات علةةى املعاهةةدات يف  ةةياق   فةةة الةةدول 

 . 2و   1  الىلقرتني ،  A/CN.4/616لد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  اجمل 
علةةةى أنةةةه    1978مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام    2ة  )و( مةةةن املةةةاد 1تةةةنز الىلقةةةرة   ( 2615)  

 يةةُةراد بتعبةةةأ ’دولةةةة مسةةةتقلة حةةةديثا ‘ دولةةةة  لةةةف كةةةان إقليمهةةةا، قبةةةل تريةةةخ   فةةةة  
 ع قاته الدولية“.   الدول مباررة، إقليما  تبعا  تتوىل الدولة السلف مسؤولية 

 .1-1-5( من التعليق على املبدأ التوجيه  3انظر أدانه الىلقرة ) ( 2616)  
  (2617 ) (footnote Les réserves aux traités multilatéraux See Imbert, 

25 above), pp. 318–322. 

يؤكةةد عليةةه عنةةوان   . وهةةذا التنةةوع يف احلةةاالت هةةو مةةا 1978فيينةةا لعةةام  
التحىلظةةةةةةات وقبةةةةةةول التحىلظةةةةةةات واالعةةةةةةرتاض عليهةةةةةةا    هةةةةةةذا اجلةةةةةةزء   

.    فةةة الةةدول“ هبتةةيغة اجلمةةا   ية يف حةةاالت  واإلعةة انت التىلسةةأ 
على حنو واضةح إىل اتلةف السةيناريوهات  وتشأ كذلك رى الىلروع  

 . احملتملة   فة الدول من   ل ا تخدام ليغة اجلما  حاالت“ 
غةةةأ أن هةةةذا اجلةةةزء مةةةن دليةةةل املمار ةةةة يقةةةوم علةةةى القواعةةةد  (5)

وهةةو يسةةتند، بتةةورة  .1978واملبةةادئ الةةواردة يف اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 
. (2618)تةةكيةةرد يف ذلةةك ال تعريةةف   فةةة الةةدول كمةةا  الةةة، إىل

وبتورة أعةم، تسةتخدم املبةادئ التوجيهيةة الةواردة يف هةذا اجلةزء مةن 
، وُتسةةند املعةةه نىلسةةه 1978الةةدليل متةةالحات اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 

إىل املتالحات والتعبأات املستخدمة يف تلةك االتىلاقيةة والة  يةرد 
منها، وتستند، عند االقتضاء، إىل التمييز الذ    2ىلها يف املادة تعري

 وه   جيريه ذلك التك بني اتلف لور   فة الدول،
 (؛15 ا  فة يف جزء من إقليم“ )املادة  - 
، 2)و( مةةةةةن املةةةةةادة 1 الدولةةةةةة املسةةةةةتقلة حةةةةةديثا “ )الىلقةةةةةرة  - 

 يليها(؛ وما 16واملادة 
أكثةةر“  ني أوت ونةةة مةةن إقليمةة  الةةدول املسةةتقلة حةةديثا ، امل - 

 (؛30)املادة 
 (؛ 33-31 احتاد الدول“ )املواد  - 
 (.37-34 انىلتال أجزاء من دولة“ )املواد  - 
وعةة وة علةةى ذلةةك، فةةإن املبةةدأ املسةةّلم بةةه يف اجلةةزء ا ةةامس  (6)

مةةةةةةةن دليةةةةةةةل املمار ةةةةةةةة هةةةةةةةو أن مسةةةةةةةألة   فةةةةةةةة دولةةةةةةةة يف معاهةةةةةةةدة 
ب لمةةةةة  وهةةةةذا هةةةةو املقتةةةةودُحسةةةةمت لعتبارهةةةةا مسةةةةألة أوليةةةةة.  قةةةةد

 عنةةدما“ الةة  يبةةدأ هبةةا عةةدد مةةن املبةةادئ التوجيهيةةة يف هةةذا اجلةةزء 
تعتةزم اللجنةة إعةادة  وال  حتيل إىل مىلةاهيم تُعتةرب مةن املسةلمات وال

النظةةةر فيهةةةا يف إطةةةار معاجلتهةةةا هلةةةذا املوضةةةوع. ومةةةن  ، فةةةإن نقاةةةة 
الدولةةة  االناةة ق يف اال ةةتدالل هةة  أن الدولةةة ا  لةة ف حتمةةل لةةىلة

حى الدولة الارف، يف معاهدة من املعاهدات نتيجة  دة، أواملتعاق
  فةةة الةةدول، ولةةيس ب ةةم إعراهبةةا عةةن رضةةاها لاللتةةزام لملعاهةةدة 

 .(2619)1969من اتىلاقية فيينا لعام  11 لملعه املقتود يف املادة
__________ 

)ب(   يةراد بتعبةأ ’  فةة دول‘ حلةول دولةة حمةةل  1، الىلقةرة  2املةادة   ( 2618)  
)أ( مةةن  1الىلقةةرة    أيضةةا  دولةة أ ةةرى يف مسةةؤولية الع قةةات الدوليةةة إلقلةيم“؛ وانظةةر  

فةةة الةةدول يف ممتل ةةات الدولةةة وحمىلوظاهتةةا وديوهنةةا،  مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا      2املةةادة  
)أ( مةةةةةةةةن املةةةةةةةةواد املتعلقةةةةةةةةة جبنسةةةةةةةةية  2املةةةةةةةةادة   ، أو 1983نيسةةةةةةةةان/أبريل  8املؤر ةةةةةةةةة  

األرةةةخاص الابيعيةةةةني يف حالةةةةة   فةةةة الةةةةدول الةةةة  اعتمةةةدهتا اللجنةةةةة يف دورهتةةةةا  
يهةةا(  يل  ومةةا   15 ء الثةان(، ص ، اجمللةد الثةةان )اجلةةز 1999 حوليةةة احلاديةة وا مسةةني ) 

 . 2000 كانون األول/ديسمرب   12املؤر     153/ 55واملرفقة بقرار اجلمعية العامة  
 مي ةن أن يةتم اإلعةراب عةن رضةا دولةة لالرتبةاط مبعاهةدة للتوقيةةا  ( 2619)  
املوافقةةةةةةةةة  القبةةةةةةةول أو التتةةةةةةةةديق أو تبةةةةةةةادل الواثئةةةةةةةق امل ونةةةةةةةةة للمعاهةةةةةةةدة أو أو
 أ رى إذا اتىلق عليها“.أب  و يلة  االنضمام أو أو
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وأ أا ، فإن املبادئ التوجيهية الواردة يف اجلةزء ا ةامس مةن  (7)
، (2620)1978 املمار ةةةةةةةةة، علةةةةةةةةى غةةةةةةةةرار اتىلاقيةةةةةةةةة فيينةةةةةةةةا لعةةةةةةةةام دليةةةةةةةةل

ال  لاغتها دولة   ل ف كانت، يف تستهدف  وى التحىلظات  ال
. فهةة  (2621)يف املعاهةةدة املعنيةةة دولةةة متعاقةةدةتريةةخ   فةةة الةةدول، 

تعةةةاجل التحىلظةةةات الةةةة  لةةةاغتها دولةةةة  ةةةةلف كانةةةت، يف ذلةةةةك  ال
للتتةةةةديق عليهةةةةا  التةةةةاريخ، قةةةةد وّقعةةةةت فقةةةةط علةةةةى املعاهةةةةدة، رهنةةةةا  

املوافقةةةة عليهةةةا، دون أن تسةةةت مل اإلجةةةراء املعةةةين قبةةةل  قبوهلةةةا أو أو
مي ةةن يف الواقةةا اعتبةةار أن الدولةةة ا  لةة ف  تريةةخ   فةةة الةةدول. وال

ي ةن هلةا أ  أثةر  قد أبقت على هذه التحىلظات، فه  حتىلظات ل
قةةةةانون يف تريةةةةخ   فةةةةة الةةةةدول بسةةةةبب عةةةةدم أتكيةةةةدها رمسيةةةةا  مةةةةن 

الدولةةة املعنيةةة لةةدى اإلعةةراب عةةن الرضةةا لاللتةةزام لملعاهةةدة،  جانةةب
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا  23مةةن املةةادة  2علةةى النحةةو املالةةوب يف الىلقةةرة 

 .(2622)1986و 1969لعام  
 التحفظات يف حاالت خالفة الدول 5-1
 الدول امل تقلة حدي اا  5-1-1

ابخلالفةةةة، حةةة  ت بةةة  ةولةةةة م ةةةتقلة حةةةدي اا، نشةةةعاو  -1 
تطرف يف معاهدة متعدةة األطةراف،  تدولة متعاقدة او   فتها

يفعت  اشا قد ايق   لى اي حتفع  لى املعاهدة تان ينطبق، يف 
يتعلةةق ابإلقلةةيم الةذي تتناولةةه خالفةةة  اتويةخ خالفةةة الةةدول، فياةا

م تقةةم، لةةدى إ ةةداوها اإلشةةعاو ابخلالفةةة، ابإل ةةراب  الةةدول، مةةا
ناول نفس امل ألة ال   يصوغ حتفع يت او ر نقيض هذا القصد  

 تان  موضعاا للتحفع املذتوو.

للدولة امل تقلة حدي اا، لدى إ داوها إشعاواا ابخلالفةة  -2 
تطةةةرف يف معاهةةةدة متعةةةدةة  ي بةةة   ةةةفتها تدولةةةة متعاقةةةدة او
م يكةةةر مةةةر التحفظةةةات الةةة   األطةةةراف، ان تصةةةوغ حتفظةةةاا، مةةةا

 ب(  او ا(  الفر يةةةةات جيةةةوز  ةةةوغها طبقةةةاا ألحكةةةام الفقةةةر  ال
 .1-3 ج( مر املبدا التوجيه   او
، 2ح  تصوغ ةولة م تقلة حدي اا حتفظةاا وفقةاا للفقةرة  -3 

تنطبق  لى هذا التحفع القوا ةد  ات الصةلة الةواوةة يف اجلةزء 
 ال ان مر ةلي  املااوسة  اإلجراءات(.

__________ 
 .20انظر املادة  ( 2620)  
مةةن اتىلاقيةةة  20مةةن اجلةةدير للةةذكر يف هةةذا التةةدد أن لةةيغة املةةادة  ( 2621)  

تناو  على ت رار زائد عن احلاجة، حيث إن الدولة املتعاقدة   1978فيينا لعام  
تةةةرتبط لملعاهةةةدة،  ةةةواء بةةةدأ نىلةةةاذ هةةةذه أن تعةةةرَّف أبهنةةةا دولةةةة  وافقةةةت علةةةى 
)ك( 1ل يبةةدأ“ )الىلقةةرة  ضةةا  دولةةة طرفةةا   أواملعاهةةدة هويف هةةذه احلالةةة ت ةةون أي

 2)و( مةن املةادة 1ال  تستنسخ الىلقرة  1978من اتىلاقية فيينا لعام  2من املادة 
(. فإضافة عبارة  كارف أو“ تثأ اللبس. ولذلك 1969من اتىلاقية فيينا لعام  

 اللجنةةةةة عةةةةدم االحتىلةةةةاظ هبةةةةذه اإلضةةةةافة إال يف مشةةةةروع املبةةةةدأ التةةةةوجيه   رأت
 .20الذ  يستنسخ حرفيا  نز املادة  5-1-1
 والتعليق عليه. 1-2-2املبدأ التوجيه  أع ه انظر  ( 2622)  

ألغةةةراأ هةةةذا اجلةةةزء مةةةر ةليةةة  املااوسةةةة، يعةةة” تعبةةةري  -4 
ةولةةةة خلفةةةاا تةةةان إقلياهةةةا، قبةةة  اتويةةةخ  لةولةةةة م ةةةتقلة حةةةدي ااال

خالفةةةةة الةةةةدول مباشةةةةرة، إقلياةةةةاا اتيعةةةةاا تتةةةةوىل الدولةةةةة ال ةةةةلف 
 م ؤولية  القاته الدولية.

 التعليق 
، 3إىل  1، يف فقراتةةةةه مةةةةن 1-1-5ي ةةةةرر املبةةةةدأ التةةةةوجيه   (1)

. فهةةةةةذا احل ةةةةةم 1978مةةةةةن اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام  20مضةةةةةمون املةةةةةادة 
ة املسةتقلة حةديثا “ لملعةه املقتةود يف علق  وى بالةة  الدولة يت ال

من االتىلاقية، أ  دولة تنال ا تق هلا بعد  2)و( من املادة  1الىلقرة  
. وقد قررت اللجنة أن تدرو هذا املبدأ (2623)عملية إهناء اال تعمار

__________ 
( من التعليق العام على اجلةزء ا ةامس مةن دليةل  3انظر أع ه الىلقرة )  ( 2623)  

  أعةةدهتا األمانةةة العامةةة بشةةأن التحىلظةةات علةةى  املمار ةةة. انظةةر أيضةةا  املةةذكرة الةة 
. وممةةا يؤكةةد  2أعةة ه(، الىلقةةرة    2614الةةدول )احلارةةية  املعاهةةدات يف  ةةياق   فةةة  
علةةى الةةدول املسةةتقلة حةةديثا  أنةةه قةةد اقةةرُتح، يف أثنةةاء    20 قتةةر ناةةاق تابيةةق املةةادة 

،  1978-1977مةةةؤمتر األمةةةةم املتحةةةةدة املعةةةةين خب فةةةةة الةةةةدول يف املعاهةةةةدات لعةةةةام   
وقةةةد  يتعلةةق بةةاالت ا  فةةة األ ةةرى.   إدراو نةةز يةةنظم مسةةألة التحىلظةةات فيمةةا 

أرةةار وفةةد اهلنةةد، علةةى  ةةبيل املثةةال، إىل وجةةود ثغةةرة يف االتىلاقيةةة يف هةةذا الشةةأن،  
ومةةن   وجةةود ضةةةرورة إلضةةافة مةةةادة بشةةأن التحىلظةةةات يف لب االتىلاقيةةة املتعلةةةق  

 Official Records of the United Nations Conferenceلحتاد الدول وانىلتاهلا   

on Succession of States in respect of Treaties, Vol. I, First Session, 

Vienna, 4 April–6 May 1977, Summary records of the plenary meetings 

and of the meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.80/16, 

United Nations publication, Sales No. E.78.V.8), Committee of the 

Whole, 28th meeting, 26 April 1977, para. 17 وفةةد مجهوريةةة أملانيةةا   . أمةةا
 Official Records  م ررا    36 د اقرتح إضافة مادة جديدة ه  املادة االحتادية، فق 

of the United Nations Conference on Succession of States in respect of 

Treaties, Vol. II, Resumed Session, Vienna, 31 July–23 August 1978, 

Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 

Committee of the Whole (A/CONF.80/16/Add.1, United Nations 

publication, Sales No. E.79.V.9), Committee of the Whole, 43rd meeting, 

3 August 1978, paras. 9–12  ،   نقةل القواعةد املنظمةة  تتنةاول بتةورة  الةة  وهة
حةةاالت ا  فةةة املشةةار إليهةةا يف    للتحىلظةةات يف حالةةة الةةدول املسةةتقلة حةةديثا  إىل 

 الباب الرابا من االتىلاقية  
، انفةذة إزاء 35و 33و 31و 30مبوجب املةواد  إذا ظلت معاهدة ما، -1  

ت ةةةن  إذا رةةةاركت دولةةةة  لةةةف علةةةى حنةةةو آ ةةةر يف معاهةةةدة ل دولةةةة  لةةةف، أو
 زاء الدولة السلف، يُعترب أن الدولة ا لف قد أبقت على انفذة بعد إ

يتعلةةق  أ  حتىلةةظ علةةى تلةةك املعاهةةدة ألةةدرته الدولةةة السةةلف فيمةةا  )أ( 
 لإلقليم الذ  تتناوله   فة الدول؛

 ه...  
 ، جيوز للدولة ا لف 1جاء يف الىلقرة  برغم ما -2  
)أ( مةةن  ة الىلرعيةةةجزئيةةا  )الىلقةةر  تعديلةةه كليةةا  أو  ةةحب الةةتحىلظ أو  )أ( 
 روط املبينةةة يف املعاهةةدة والقواعةةد لةةوغ حتىلةةظ جديةةد، رهنةةا  للشةة  ( أو1الىلقةةرة 
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التوجيه  يف بداية اجلزء ا امس من دليل املمار ة ألنه يسةتند إىل 
الةةةةذ  يتنةةةةاول مسةةةةألة  1978لعةةةةام حيةةةةد يف اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا الةةةةنز الو 

 التحىلظات فيما يتتل خب فة الدول.
مةن هةذا املبةدأ التةوجيه ، وهة  الىلقةرة الة   4وت رر الىلقرة  (2)
، 1978مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  20يعادهلةةةةا يف املةةةةادة  يوجةةةةد مةةةةا ال

 2املادة  )و( من1تعريف  الدولة املستقلة حديثا “ الوارد يف الىلقرة 
ىلاقيةةة. وقةةد ا تُنسةةخ هةةذا التعريةةف يف دليةةل املمار ةةة مةةن هةةذه االت

لتجنةةةب أ   ةةةوء فهةةةم بشةةةأن ا ةةةتخدام هةةةذا التعبةةةأ، نظةةةرا  ألويةةةة 
التمييةةز بةةني الةةدول ا لةةف الةة  تتمتةةا مبركةةز الةةدول املسةةتقلة حةةديثا  
وبةني الةدول ا لةف األ ةرى لةدى معاجلةة املسةائل القانونيةة املتعلقةة 

لتحىلظةةةةات وقبوهلةةةةا واإلعةةةة انت ظةةةةات واالعرتاضةةةةات علةةةةى اللتحىل
يتعلةةةق خب فةةةة الةةةدول. وحتديةةةد ناةةةاق تابيةةةق املبةةةدأ  التىلسةةةأية فيمةةةا
علةةةةةى هةةةةةذا النحةةةةةو يع سةةةةةه عنوانةةةةةه ) الةةةةةدول  1-1-5التةةةةةوجيه  

 املستقلة حديثا “(.
مةن اتىلاقيةة فيينةا  20ويرجا ألل القواعد امل ر ة يف املادة  (3)

ه  إىل اقةةةةرتاح ورد يف والةةةة  ي ررهةةةةا هةةةةذا املبةةةةدأ التةةةةوجي 1978لعةةةةام 
الةةذ  أعةةده السةةأ  عةةن   فةةة الةةدول يف املعاهةةدات التقريةةر الثالةةث 
 9مشةةروعا  للمةةادة وكةةان هةةذا التقريةةر يتضةةمن  . (2624)وىلةةر  والةةدوك

عنوانةةةةةةةةةه  ا  فةةةةةةةةةة يف التحىلظةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةى املعاهةةةةةةةةةدات املتعةةةةةةةةةددة 
هذا املشروع يتعلق بتحديد موقف الدولة ا لف  وكان  األطراف“.
ت ومةن قبوهلةا واالعةرتاض عليهةا. وبعةد أن أورد املقةةرر مةن التحىلظةا

ا ةةةةةاص بعةةةةةز  املبةةةةةادئ املناقيةةةةةة“ والحةةةةةظ أن ممار ةةةةةة اجلهةةةةةات 
تراع  هذه املبادئ مراعاة كاملةة،  ال   -تزل تتاور   ال  ل  -الوديعة 

ملشةةةةةةة لة ا  فةةةةةةةة يف  لةةةةةةةز إىل أنةةةةةةةه  مةةةةةةةن األفضةةةةةةةل التتةةةةةةةد  
لةق للتحىلظةات، يتع . وفيمةا(2625)التحىلظات مبرونة وبنهج عملة “

 اقرتح السأ وىلر  والدوك اعتماد القواعد التالية 
ل تعةةةرب  افةةةرتاض ا  فةةةة يف حتىلظةةةات الدولةةةة السةةةلف، مةةةا - 

ل ي ن التحىلظ، ب م  الدولة ا لف عن نقيز هذا القتد أو ما
مةةةن  1لدولةةةة السةةةلف وحةةةدها )الىلقةةةرة غرضةةةه، ي ئةةةم ا موضةةةوعه أو

 (؛9املادة 
 

 (اتبع )  (  2623احلاشية  ) 

مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لقةةةةانون  23و 22و 21و 20و 19املنتةةةةوص عليهةةةةا يف املةةةةواد 
 املعاهدات“

(A/CONF.80/30, para. 118, reproduced in Official Records of the 
United Nations Conference on Succession of States in respect of 

Treaties, Vol. III, 1977 Session and Resumed Session 1978, Vienna, 4 

April–6 May 1977 and 31 July–23 August 1978, Documents of the 

Conference (A/CONF.80/16/Add.2, United Nations publication, Sales 

No. E.79.V.10), pp. 163–164.) 
، .1Addو .224/4A/CN، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1970 حوليةةةةةةةةةة ( 2624)  
 .25 ص
 ( من التعليق.11( و)2، الىلقرتن )50و 47 املرجا نىلسه، ص ( 2625)  

هةةذه  ولةةة ا لةةف حتىلظةةات جديةةدة، ويفإم انيةةة لةةوغ الد - 
احلالةةةة  )أ( تُعتةةةرب الدولةةةة ا لةةةف قةةةد  ةةةحبت أ  حتىلظةةةات اتلىلةةةة  

ت ةون أح ةام املعاهةدة  كانت الدولة السةلف قةد ألةدرهتا؛ و)ب(
لةةةةةى واجبةةةةةة التابيةةةةةق ع 1969نىلسةةةةةها وأح ةةةةةام اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام 

 .(2626)(2حتىلظات الدولة ا لف )الىلقرة 
منةةةه، القرينةةةةة    1، يف الىلقةةةرة  1-1-5يه   وي ةةةرر املبةةةدأ التةةةةوج  ( 4) 

مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    20مةةن املةةادة    1غةةأ القاطعةةة الةةواردة يف الىلقةةرة  
، والةة  مبقتضةةاها تُعتةةرب الدولةةة املسةةتقلة حةةديثا  قةةد أبقةةت علةةى  1978

مةةن    1لسةةلف. وبينمةةا تشةةأ الىلقةةرة  التحىلظةةات الةة  لةةاغتها الدولةةة ا 
السةةةياق، إىل دولةةةة مسةةةتقلة حةةةديثا   مةةةن االتىلاقيةةةة، يف هةةةذا    20املةةةادة  

  ( 2627) كدولةة طةرف    فةة لةىلتها كدولةة متعاقةدة أو ل تُثبت إبرةعار 
مةةةةن    18املةةةةادة   أو   17يف معاهةةةةدة متعةةةةددة األطةةةةراف مبقتضةةةةى املةةةةادة  

، أُغىللةةةةت اإلرةةةةارة إىل هةةةةاتني املةةةةادتني يف نةةةةز املبةةةةدأ  ( 2628) االتىلاقيةةةةة 

__________ 
 .47و 46 املرجا نىلسه، ص ( 2626)  
 أع ه بشأن هذه النقاة. 2621انظر احلارية  ( 2627)  
 يل    ينز هذان احل مان على ما ( 2628)  

 االررتاك يف معاهدات انفذة يف تريخ   فة الدول -17 املادة  
، للدولةة املسةتقلة حةديثا  أن تثبةت، إبرةعار  3و   2رهنا  أبح ةام الىلقةرتني   -1   

ل  فة، لىلتها كاةرف يف أيةة معاهةدة متعةددة األطةراف كانةت، يف تريةخ   فةة  
 اإلقليم الذ  تتناوله   فة الدول. ، انفذة إزاء الدول 
ثبةت علةى حنةو آ ةر أن مةن   إذا ظهر من املعاهةدة أو   1ال تنابق الىلقرة   -2   

لدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا  أن يتنةةةا  مةةةا موضةةةوع املعاهةةةدة  رةةأن تابيةةةق املعاهةةةدة علةةةى ا 
 أن حيدل تغيأا  جذراي  يف ظروف تنىليذها.  وغرضها أو 

ب ةةةم ضةة لة عةةةدد الةةةدول   ملعاهةةدة أو حةةني يتوجةةةب، مبقتضةةى أح ةةةام ا  -3   
الةةةة  تىلاوضةةةةت لعقةةةةد املعاهةةةةدة وبسةةةةبب موضةةةةوع املعاهةةةةدة وغرضةةةةها، أن يعتةةةةرب أن  

متلةةك الدولةةة   اهةةدة يتالةب موافقةةة مجيةةا األطةةراف، ال ارةرتاك أيةةة دولةةة أ ةةرى يف املع 
 املستقلة حديثا  أن تثبت لىلتها كارف يف تلك املعاهدة إال هبذه املوافقة“. 

 االررتاك يف معاهدات غأ انفذة يف تريخ   فة الدول -18 املادة 
، للدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا  أن تثبةةةت، 4و 3رهنةةةا  أبح ةةةام الىلقةةةرتني  -1  

إبرةةةعار ل  فةةةة، لةةةىلتها كدولةةةة متعاقةةةدة يف معاهةةةدة متعةةةددة األطةةةراف غةةةأ 
انفذة، إذا كانت الدولة السلف، يف تريخ   فة الدول، دولةة متعاقةدة بشةأن 

 قليم الذ  تتناوله   فة الدول املذكورة.اإل
، للدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا  أن تثبةةةت، 4و 3رهنةةةا  أبح ةةةام الىلقةةةرتني  -2  

فة، لىلتها كارف يف معاهدة متعددة األطراف يبدأ نىلاذها بعد إبرعار ل  
تريخ   فة الةدول، إذا كانةت الدولةة السةلف، يف تريةخ   فةة الةدول، دولةة 

 اإلقليم الذ  تتناوله   فة الدول املذكورة.متعاقدة بشأن 
ثبةةت علةةى حنةةو  إذا ظهةةر مةةن املعاهةةدة أو 2و 1ال تنابةةق الىلقةةرتن  -3  

أن تابيةةق املعاهةةدة علةةى الدولةةة املسةةتقلة حةةديثا  أن يتنةةا  مةةا آ ةةر أن مةةن رةة 
 أن حُيدل تغيأا  جذراي  يف ظروف تنىليذها. موضوع املعاهدة وغرضها أو

ب ةةةةم ضةةةة لة عةةةةدد  مبقتضةةةةى أح ةةةةام املعاهةةةةدة أو حةةةةني يتوجةةةةب، -4  
الةةدول الةة  تىلاوضةةت لعقةةد املعاهةةةدة وبسةةبب موضةةوع املعاهةةدة وغرضةةةها، أن 

اك أيةةةة دولةةةة أ ةةةرى يف املعاهةةةدة يتالةةةب موافقةةةة مجيةةةا األطةةةراف يعتةةةرب أن ارةةةرت 
مجيةةةا الةةةدول املتعاقةةةدة، ال متلةةةك الدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا  أن تثبةةةت لةةةىلتها   أو

 هبذه املوافقة. متعاقدة يف تلك املعاهدة إالكدولة  كارف أو



 399 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

بةدأ األ ا ة  تةر جةدوى لةذلك، نظةرا  ألن امل التةوجيه . فاللجنةة ل
للجزء ا امس برمتةه مةن دليةل املمار ةة يتمثةل   -طريقة العمل  أو  -

 . 1978يف افرتاض  راين القواعد ذات التلة من اتىلاقية فيينا لعام  
اللجنة الحقا  هةذا االفةرتاض الةذ  كةان السةأ  وقد اعتمدت  (5)

، رغةةةم  ( 2629) وىلةةر  والةةدوك قةةةد اقرتحةةه للمةةرة األوىل يف تقريةةةره الثالةةث 
قرتحةةةات الةةة  قةةةدمتها بعةةةز الةةةدول بعةةةد ذلةةةك )أ ةةةرتاليا وبلجي ةةةا  امل 

وبولندا وكندا( وال  كانت هتدف إىل ع س هذا االفرتاض؛ وبدوره،  
 لملوضةةةةةوع، السةةةةةأ فرانسةةةةةيس  أي ةةةةةذ املقةةةةةرر ا ةةةةةاص الثةةةةةان املعةةةةةين  ل 

 . ( 2631) أت ذ هبا اللجنة أيضا   ، ول ( 2630) فاالت، هبذه املقرتحات 
قاء على حتىلظات الدولةة السةلف قةدرا  كبةأا   ول يُث ر افرتاض اإلب  (6)

مةةةةن النقةةةةةاش يف أثنةةةةةاء مةةةةةؤمتر األمةةةةةم املتحةةةةةدة املعةةةةةين خب فةةةةةة الةةةةةدول يف  
  6نيسةةةةان/أبريل إىل   4املعاهةةةةدات الةةةةذ  انعقةةةةد يف فيينةةةةا يف الىلةةةةرتة مةةةةن  

  آب/  23متوز/يوليةةةةةةةةةةةةةةه إىل    31الىلةةةةةةةةةةةةةةرتة مةةةةةةةةةةةةةةن   ويف   1977أاير/مةةةةةةةةةةةةةةايو  
مةةةةةن جديةةةةةد أن    . ورغةةةةةم أن بعةةةةةز الةةةةةدول اقرتحةةةةةت 1978 أغسةةةةةاس 

، أقةةرت  ( 2632) يُع ةةس هةةذا االفةةرتاض عمةة   مببةةدأ  التةةحيىلة البيضةةاء“ 
 

حني تنز املعاهدة علةى أن نىلاذهةا ال يبةدأ إال مةى تةوفر عةدد معةني   -5   
املتعاقةةةدة فيهةةةا، حتسةةةب يف عةةةداد الةةةدول املتعاقةةةدة، يف إعمةةةال الةةةنز    مةةةن الةةةدول 

املةةةةذكور، أيةةةةةة دولةةةةة مسةةةةةتقلة حةةةةديثا  تثبةةةةةت لةةةةىلتها كدولةةةةةة متعاقةةةةدة فيهةةةةةا وفقةةةةةا   
 يثبت على حنو آ ر قتد مغاير لذلك“.  ل يظهر من املعاهدة أو  ما ،  1 للىلقرة 
 جيه .( من التعليق على هذا املبدأ التو 3انظر أع ه الىلقرة ) ( 2629)  
التقريةةر األول عةةن   فةةة الةةدول يف املعاهةةدات الةةذ  أعةةده السةةأ  ( 2630)  

، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةةة 1974 حوليةةةةةةةةة ،فرانسةةةةةةةةيس فةةةةةةةةاالت
A/CN.4/278 وAdd.1-6286-278، الىلقرات 54-52 ، ص. 

، 1974 حزيران/يونيةه 6، 1272املرجةا نىلسةه، اجمللةد األول، اجللسةة  ( 2631)  
، واملرجةةةةةةا نىلسةةةةةةه، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان )اجلةةةةةةزء األول(، 54-46، الىلقةةةةةةرات 117 ص

( مةةةةن التعليةةةةق 18( و)17، الىلقةةةةرتن )227و 226 ، صA/9610/Rev.1 الوثيقةةةةة
 .19على املادة 

على  ةبيل املثةال، يف أثنةاء مةؤمتر األمةم املتحةدة املعةين خب فةة الةدول يف   ( 2632)  
، اقةةرتح ممثةةل مجهوريةةة تنزانيةةا املتحةةدة تعةةدي   يهةةدف  1978-1977لعةةام     املعاهةةدات 

إىل ع ةةةس افةةةرتاض اإلبقةةةاء علةةةى حتىلظةةةات الدولةةةة السةةةلف ويةةةنز علةةةى اعتبةةةار أن  
تعةةةرب عةةةن نيةةةة االىلةةةة   ل  الدولةةةة ا لةةةف قةةةد  ةةةحبت حتىلظةةةات الدولةةةة السةةةلف، مةةةا 

 Official Records of the United Nations Conference on Succession of)انظةر   

States in respect of Treaties, Vol. I, First Session … (A/CONF.80/16) 

(footnote 2623 above), Committee of the Whole, 28th meeting, 26 April 

1977, para. 37; and A/CONF.80/14, para. 118 (c) (reproduced in Official 

Records of the United Nations Conference on Succession of States in respect 

of Treaties, Vol. III, 1977 Session and Resumed Session 1978, Documents of 

the Conference … (A/CONF.80/16/Add.2) (footnote 2623 above), p. 115  .)
وقةةةد أعةةةرب ممثةةةل مجهوريةةةة تنزانيةةةا املتحةةةدة عةةةن تىلضةةةيله ملبةةةدأ  التةةةحيىلة البيضةةةاء“  

تتىلةةق للضةةرورة   تعلةةق للتحىلظةةات، وأرةةار إىل أن حتىلظةةات الدولةةة السةةلف ال ي  فيمةةا 
 Official Records of the United Nations Conferenceما متةا  الدولةة ا لةف   

on Succession of States in respect of Treaties, Vol. I, First Session … 

(A/CONF.80/16) (see footnote 2623 above), 27th meeting of the Committee 

of the Whole, 25 April 1977, para. 79  لةوت     26. ورُفةز هةذا التعةديل أبغلبيةة

اللجنةةةةة اجلامعةةةةة،   املةةةةؤمتر نىلسةةةةه، املةةةةادة املتعلقةةةةة للتحىلظةةةةات )الةةةة   
( الةةة  اقرتحتهةةةا جلنةةةة القةةةانون الةةةدويل، مةةةا إد ةةةال  20ألةةةبحت املةةةادة  

، وأُ ةةذ هبةةذا االفةةرتاض يف  ( 2633) تعةةدي ت طىليىلةةة للغايةةة علةةى لةةياغتها 
 ة. للتيغة ال  اعتمدها مؤمتر األمم املتحد   20النز النهائ  للمادة  

وهذا االفرتاض كان قد اقرتحه السيد د. ب. أوكونيل، مقةرر   (7)
راباةةة القةةانون الةةدويل املعةةين مبوضةةوع    فةةة الةةدول اجلديةةدة للةةدول  

قبل أن يتبناه    ( 2634) التزامات معينة أ رى“  السلف يف املعاهدات ويف 
. ويسةةةةتجيب هةةةةذا االفةةةةرتاض إىل  ( 2635)   والةةةةدوك بسةةةةنة السةةةةأ وىلةةةةر 

القتةد احلقيقة  للدولةة ا لةف مةن  ة ل تة يف  احلرص على احةرتام 
يؤ ةةةةذ لفةةةةرتاض اإلبقةةةةاء علةةةةى   إن ل رجعةةةةة فيةةةةه     إحةةةةدال وضةةةةا ال 

رجعة فيها للقتةد احلقيقة    التحىلظات، قد ي ون يف ذلك االىلة ال 
ة افةةرتاض اإلبقةةاء عليهةةا  للدولةةة املسةةتقلة حةةديثا ، يف حةةني أنةةه يف حالةة 
م اهنةةا تتةةحيح الوضةةا  واالىلةةة ذلةةك لقتةةد هةةذه الدولةةة، يظةةل يف إ 

 . ( 2636) من   ل  حب التحىلظات“ 

بيد أن هذا احلل ليس بديهيا ، وكان مثةار انتقةاد يف الىلقةه.  (8)
يدعو إىل االعتقةاد أبن الدولةة  يوجد ما وه ذا، يرى أمبأ أنه  ال

من اإلمعان للوقوف على وجه   تدرس نز االتىلاقية بقدر كاف لن
لةةةوغه مةةةن  التخلةةة  عنةةةه أو عليةةةه أوتريةةةد اإلبقةةةاء  الدقةةةة علةةةى مةةةا

. وقةةد رةة ك هةةذا املؤلةةف بوجةةه  ةةاص يف الاةةرح (2637)حتىلظةةات“
الةةةذ  يسةةةلم أبن التحىلظةةةات الةةة  لةةةاغتها الدولةةةة السةةةلف  فيهةةةا 
للضرورة نىلا يعود على الدولة املستقلة حديثا  ه...  فالتحىلظات، 
 

 ,ibid., 28th meetingوفةةةدا  عةةةن التتةةةويت     41لةةةوت ، مةةةا امتنةةةاع    14مقابةةةل  

para. 41    وأعربت وفود أ رى أيضا  عن تىلضيلها ل فرتاض الع سة .ibid., 28th 

meeting, para. 13 (Romania), para. 18 (India) and para. 33 (Kenya) . 
  (2633 ) 42th meeting, para. 28, Ibid.. 
الةةةةة  اقرتحهةةةةا مقةةةةةرر اللجنةةةةة املعنيةةةةةة  10  النقاةةةةة اإلضةةةةةافية“ رقةةةةم ( 2634)  

التزامةةات    فةةة الةةدول اجلديةةدة للةةدول السةةلف يف املعاهةةدات ويفمبوضةةوع  
 International Law Association, Buenos Aires Conference معينة أ رى“ 

(1968), Interim Report of the Committee on the Succession of New 

States to the Treaties and Certain Other Obligations of their 

Predecessors،  مقتبسة  يف التقرير الثان للسةأ وىلةر  والةدوك عةن ا  فةة يف
، Add.l-2و A/CN.4/214، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1969 حوليةةةةةةةاملعاهةةةةةةدات )

علةةةةةى الوضةةةةةا  (   ال مي ةةةةةن للدولةةةةةة ا لةةةةةف أن تُبقةةةةة  إال17، الىلقةةةةةرة 49 ص
ديقها عليهةةا. تتةة  ج عةةن توقيةةا الدولةةة السةةلف علةةى املعاهةةدة أوالقةةانون النةةات

كان الةتحىلظ يعةني حةدود هةذا الوضةا القةانون، فةإن ذلةك يسةتتبا أنةه إن   وملا
 “. كانت مثة   فة يف املعاهدة، فه  تشمل التحىلظ أيضا  

 ( أع ه.3انظر الىلقرة ) ( 2635)  
السةأ وىلةر   التقرير الثالث عن ا  فة يف املعاهةدات الةذ  أعةده ( 2636)  

 50 ، صAdd.1و A/CN.4/224ثةةةان، الوثيقةةةة ، اجمللةةةد ال1970 حوليةةةة ،والةةةدوك
(؛ وانظةةةر أيضةةةا  عنالةةةر املمار ةةةة الةةة  9( مةةةن التعليةةةق علةةةى املةةةادة 12)الىلقةةةرة )

 .49-47 املرجا نىلسه، ص ،ا ُتشهد هبا لدعم هذا احلل
  (2637 )  25(footnote Les réserves aux traités multilatéraux Imbert, 

above), p. 309. 
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 تضةا قيةودا  علةى تشة ل ا ةتثناءات مةن التزامةات الدولةة أو أهنا مبا
ت ةةةون حمةة   ل فةةةرتاض. بةةل للع ةةةس،  هةةذه االلتزامةةةات، ينبغةة  أال

 ي ون من البديه ، يف غيةاب إعة ن رمسة  تتةدره الدولةة لتبيةان 
 .(2638)قتدها، أن يىلرتض أهنا ملزمة لملعاهدة برمتها“

الةةةةذ  اعتمدتةةةةةه  19غةةةةأ أن التعليةةةةق علةةةةى مشةةةةةروع املةةةةادة  (9)
مقنعةةةة تةةةدعم افةةةرتاض اللجنةةة يف هنايةةةة املاةةةاف يتضةةةمن إيضةةةاحات 

 اإلبقاء على التحىلظات ال  لاغتها الدولة السلف 
أوال ، إن مىلهةةةوم ا  فةةةة يف معاهةةةدات الدولةةةة السةةةلف يف حةةةد ذاتةةةه هةةةو  

مىلهةةوم يةةدفا إىل افةةرتاض تةةوافر قتةةد اإلبقةةاء علةةى التحىلظةةات. واثنيةةا ، يتعةةني 
ات أكثةةر يىلةرتض أن دولةة مةن الةدول أ ةذت علةى عاتقهةا التزامة  أال بوجةه عةام
لةةةبس فيهةةةا؛ والواقةةةا أن  تعةةةرب عةةةن هةةةذا القتةةةد بتةةةيغة ال دامةةةت ل عنتةةةا ، مةةةا

افةةةةرتاض ختلةةةة  الدولةةةةة املسةةةةتقلة حةةةةديثا  عةةةةن التحىلظةةةةات التةةةةادرة عةةةةن الدولةةةةة 
كثةر ل وهنا التزمت التمت، يلق  على كاهلها التزامةا  أ لش ء إال السلف، ال

التحىلظات، قةد ي ةون يف ذلةك يؤ ذ لفرتاض اإلبقاء على  عنتا . واثلثا ، إن ل
رجعةةة فيهةةا للقتةةد احلقيقةة  للدولةةة املسةةتقلة حةةديثا ، يف حةةني أنةةه يف  االىلةةة ال

حالة افرتاض اإلبقاء عليها واالىلةة ذلةك لقتةد هةذه الدولةة، يظةل يف إم اهنةا 
 .(2639)تتحيح الوضا من   ل  حب التحىلظات

الةةذين ويبةةدو أن هةةذا املوقةةف حيظةةى بتأييةةد مجهةةور الىلقهةةاء  (10)
يرجحةةون افةةرتاض اإلبقةةاء علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف. وه ةةذا، 

 يل   يوضح أوكونيل ما
تلتةزم  ملا كانت الدولة ال  تتدر حتىلظةا  علةى اتىلاقيةة متعةددة األطةراف ال 

ة ا لف، مناقيةا ، مي ن للدول ما التحىلظ الذ  وضعته، فإنه ال لالتىلاقية إال
تقبةل الةتحىلظ املعةين،  ظةات. وإذا كانةت الأن ختلىلها يف املعاهدة من دون حتىل

فةةةإن اإلجةةةراء السةةةليم هةةةو أن تالةةةب مةةةن وديةةةا االتىلاقيةةةة حذفةةةه وإ اةةةار مجيةةةا 
 . (2640)األطراف بذلك

 يل    ويرى غااي بدوره ما
ىل الةةةةرأ  القائةةةةل لإلبقةةةةاء علةةةةى حتىلظةةةةات الدولةةةةة السةةةةلف يسةةةةتند أيضةةةةا  إ 

يثا  الة  ختتةار أن تتةبح طرفةا  االفرتاض املناق  القائل أبن الدولةة املسةتقلة حةد

__________ 
  (2638 ) 031, p. Ibid.  .  وبةةذلك يتىلةةق أمبةةأ مةةا االنتقةةادات الةة  أبةةدهتا بعةةز

أثناء مؤمتر األمم املتحدة املعين خب فةة الةدول  أع ه(   2632الدول )انظر احلارية  
، وخبالةةة االنتقةةادات الةة  أبةةداها ممثةةل مجهوريةةة  1978-1977لعةةام     يف املعاهةةدات

يتعلةةةةةةق   “ فيمةةةةةةا تنزانيةةةةةةا املتحةةةةةةدة الةةةةةةذ  أعلةةةةةةن أتييةةةةةةده ملبةةةةةةدأ  التةةةةةةحيىلة البيضةةةةةةاء 
رة  توافةق للضةرو  للتحىلظات والحظ أن التحىلظات الة  تتةوغها الدولةة السةلف ال 

 . متا  الدولة ا لف 
، /1Rev./9610A، اجمللد الثةان )اجلةزء األول(، الوثيقةة 1974 حولية ( 2639)  
 .19( من التعليق على املادة 17، الىلقرة )226 ص
  (2640 ) in Municipal Law and State Succession D. P. O’Connell, 

International Law, Cambridge Studies in International and 

Comparative Law, No. 7, vol. II: International Relations, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1967, p. 229 (footnote omitted). 

يف معاهدة، من   ل اإلرعار ل  فة، تريد مبدئيا  أن يستمر نىلاذ املعاهةدة 
 . (2641)يف إقليمها بنىلس الاريقة ال  كانت انفذة هبا قبل ا تق هلا

يةةة ل ةةون   فةةة ومي ةةن اعتبةةار هةةذا االفةةرتاض نتيجةةة مناق (11)
الدولة املسةتقلة حةديثا  للدولةة السةلف يف معاهةدة مةا، رغةم طابعهةا 
الاةةةةوع ، متثةةةةل   فةةةةة حقيقيةةةةة جيةةةةب متييزهةةةةا عةةةةن االنضةةةةمام إىل 

أن األمر يتعلق خب فة، يبدو من املناقة  افةرتاض أن  املعاهدة. ومبا
لة للت  الراباة التعاهدية تنتقل إىل حىلظ الدولة ا لف بتيغتها املعدَّ

 الذ  لاغته الدولة السلف. 

مةن هةذا  1يتبني مةن اجلةزء األ ةأ مةن الىلقةرة  غأ أنه، كما (12)
يشةةة ل افةةةرتاض إبقةةةاء الدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا   املبةةةدأ التةةةوجيه ، ال

علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف قرينةةة قاطعةةة. فهةةو ينتىلةة  لةةيس فقةةط 
يز لةةةة ا لةةةف عنةةةد اإلرةةةعار خب فتهةةةا عةةةن  نقةةة عنةةةدما تعةةةرب الدو 

هةةذا القتةةد“ علةةى وجةةه التحديةةد، بةةل كةةذلك عنةةدما تتةةوغ هةةذه 
الدولة حتىلظا   يتناول نىلس املسألة“ ال  كانت حمةل حتىلةظ الدولةة 
السةةةلف. وكانةةةت التةةةيغة الدقيقةةةة هلةةةذه اإلم انيةةةة األ ةةةأة موضةةةا 

 مناقشات اللجنة أثناء لياغة هذا احل م.

الثالةث عةةن  لسةأ وىلةر  والةدوك قةةد اقةرتح يف تقريةرهوكةان ا (13)
ا  فةةة يف املعاهةةدات لةةيغة اتلىلةةة تةةنز علةةى أن يُع ةةس افةةرتاض 
اإلبقةةاء علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف يف حةةال قيةةام الدولةةة ا لةةف 
بتةةةةوغ  حتىلظةةةةات اتلىلةةةةة عةةةةن التحىلظةةةةات الةةةة  كانةةةةت  ةةةةارية يف 

 15 وع املةادة. وأ ةذت اللجنةة، يف مشةر (2642)تريخ   فة الدول“
، بةةل مىلةةاده أنةةه جيةةب 1972األوىل عةةام الةةذ  اعتمدتةةه يف القةةراءة 

أن يُع ةةةةةةس افةةةةةةرتاض اإلبقةةةةةةاء علةةةةةةى حتىلظةةةةةةات الدولةةةةةةة السةةةةةةلف إذا 
لةةةاغت الدولةةةة ا لةةةف حتىلظةةةا  جديةةةدا   يتنةةةاول نىلةةةس املسةةةألة  مةةةا
. غةةةةةأ أن السةةةةةأ (2643)يتوافةةةةةق مةةةةةا هحتىلةةةةةظ الدولةةةةةة السةةةةةلف “ وال

فرانسيس فاالت، بعد أن ُعني مقررا   الا ، أ ذ لقرتاح مقدم من 
، إن 1974امبيةةا واململ ةةة املتحةةدة، وعةةاد يف تقريةةره األول يف عةةام ز 
ي ةةن إىل نةةز االقةةرتاح الةةذ  قدمةةه السةةأ وىلةةر  والةةدوك، فةةإىل  ل

روح ذلك االقرتاح، والىلا  هذا التعديل للاىليف، ما التخل  عةن 
عيةةار  عةةةدم التوافةةق“ واالكتىلةةةاء للةةنز علةةةى عةةدم اإلبقةةةاء علةةةى م

يتنةةةاول  حتىلظةةةا  لةةةاغت الدولةةةة ا لةةةف حتىلةةةظ الدولةةةة السةةةلف مةةةى 

__________ 
  (2641 ) newly independent  G. Gaja, “Reservations to treaties and the

States”, The Italian Yearbook of International Law, vol. I (1975), p. 55. 

See also Ruda, “Reservations to treaties” (footnote 56 above), p. 206; also 

P. K. Menon, “The newly independent States and succession in respect of 

treaties”, Korean Journal of Comparative Law, vol. 18 (1990), p. 152 . 
،  46 ، ص .1Addو   .224/4A/CN، اجمللةةد الثةةان، الوثيقةةة  1970 حوليةة  ( 2642)  

 .)أ( 1، الىلقرة  9مشروع املادة 
، 260 ، ص/1Rev./8710A، اجمللةةةةةةد الثةةةةةةان، الوثيقةةةةةةة 1972 حوليةةةةةةة ( 2643)  

 )أ(.1الىلقرة 
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. وبعةةةد إد ةةةال تعةةةديل جديةةةد علةةةى التةةةياغة، (2644)املوضةةةوع نىلسةةةه
 . (2645)اتىلقت اللجنة معه على هذه النقاة

 ومةةن اجلةةدير للةةذكر أن التةةيغة الةة  أ ةةذت هبةةا اللجنةةة يف (14)
، كانةةةت 1978هنايةةةة املاةةةاف، والةةة  أُدرجةةةت يف اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام 

أت ةةةذ يف االعتبةةةار معيةةةار  ه، للنظةةةر إىل أهنةةةا الحمةةةل انتقةةةاد يف الىلقةةة 
 عةةةةةةةدم التوافةةةةةةةق“ بةةةةةةةني حتىلةةةةةةةظ الدولةةةةةةةة السةةةةةةةلف وحتىلةةةةةةةظ الدولةةةةةةةة 

أن اللجنةةةةةةةةة، وفقةةةةةةةةا  القةةةةةةةةرتاح السةةةةةةةةأ فرانسةةةةةةةةيس  . إال(2646)ا لةةةةةةةةف
اف عةةن هةةذا الشةةرط يف مشةةروع ، ختلةةت يف هنايةةة املاةة (2647)فةةاالت

ة ذات املادة النهائ  أل باب عملية أوضحتها يف التعليق على املاد
  1974التلة ال  اعُتمدت يف القراءة الثانية عام 

مةةن احملتمةةل أن ي ةةون معيةةار عةةدم التوافةةق الةةذ  كانةةت تةةنز عليةةه الىلقةةرة  
ثا  علةةى لةةوغ معيةارا  لةةعب التابيةةق، وه...  إذا أقةةدمت الدولةة املسةةتقلة حةةدي

حتىلةةظ يتنةةاول نىلةةس املسةةألة الةة  كانةةت حمةةل حتىلةةظ الدولةةة السةةلف، يتةةبح مةةن 
 .(2648)قول افرتاض أهنا تقتد  حب ذلك التحىلظاملع

من    2الىلقرة    1-1-5من املبدأ التوجيه     2وتستنسخ الىلقرة   (15)
. فهةةة  متةةةنح الدولةةةة املسةةةتقلة  1978مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام    20املةةةادة  

حةةةةةديثا  احلةةةةةق يف لةةةةةوغ حتىلةةةةةظ لةةةةةدى إلةةةةةدارها إرةةةةةعارا  ل  فةةةةةة يف  
وط العامة ال  تنز عليها  املعاهدة. وهذا احلق مشروط لحرتام الشر 

مةةن اتىلاقيةةة    19أح ةةام الىلقةةرات الىلرعيةةة )أ( و)ب( و)و( مةةن املةةادة  
الةذ     1-3يه   والة  نةز عليهةا جمةددا  املبةدأ التةوج   1969فيينةا لعةام  

أنةةةةه مبوجةةةةب   مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه  احلةةةةايل. كمةةةةا   2حتيةةةةل إليةةةةه الىلقةةةةرة  
، تسةةر   1978م  مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةا   20مةةن املةةادة    3أح ةةام الىلقةةرة  

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا    23إىل    20القواعةةةد املنتةةةوص عليهةةةا يف املةةةواد مةةةن  
التحىلظةات الة  تتةوغها دولةة مسةتقلة حةديثا  عنةةد   علةى   1969لعةام  
أن القواعد ذات التلة املتعلقةة بتةوغ   دارها إرعارا  ل  فة. ومبا إل 

يف اجلةةةةزء الثةةةان مةةةةن دليةةةةل    التحىلظةةةات حمةةةةددة علةةةى النحةةةةو الواجةةةب 
مةةن املبةةدأ التةةوجيه  احلةةايل إىل ذلةةك اجلةةزء    3 ملمار ةةة، حتيةةل الىلقةةرة ا 

 . ( 2649) من الدليل 

__________ 
 .278/4A/CNجلةةةةزء األول(، الوثيقةةةةة ، اجمللةةةةد الثةةةةان )ا1974 حوليةةةةة ( 2644)  
 .287، الىلقرة 54 ، صAdd.1-6و
 .19، املادة 222 ، ص/1Rev./9610Aاملرجا نىلسه، الوثيقة  ( 2645)  
  (2646 )  2641See Gaja, “Reservations to treaties … ” (footnote 

above), pp. 59–60. 
سةةأ التقريةةر األول عةةن   فةةة الةةدول يف املعاهةةدات الةةذ  أعةةده ال ( 2647)  

، اجمللةةةةةةةةد الثةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةةة 1974 حوليةةةةةةةةة ،فرانسةةةةةةةةيس فةةةةةةةةاالت
A/CN.4/278 وAdd.1-654-52 ، ص. 

( مةةن 18، الىلقةةرة )226 ، ص/1Rev./9610Aاملرجةا نىلسةةه، الوثيقةةة  ( 2648)  
 .19التعليق على املادة 

لعةةام  يلةة  أوجةةه االتىلةةاق بةةني األح ةةام الةةواردة يف اتىلاقيةةة فيينةةا فيمةةا ( 2649)  
 وأح ام دليل املمار ة  1969
 = املبةةةدأين التةةةوجيهيني 1  الىلقةةةرة 1969مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  20املةةةادة  

 = املبةةةةدأ التةةةةوجيه  2)مةةةةا تغيةةةةأات يف التةةةةياغة(؛ الىلقةةةةرة  2-8-2و 2-8-1

، قةةةةد 19وكانةةةةت اللجنةةةةة، يف تعليقهةةةةا علةةةةى مشةةةةروع املةةةةادة  (16)
رت إىل أن املمار ة تؤكد فيما يبدو متتا الدولة املستقلة حةديثا  أرا

لحلةةق يف لةةوغ حتىلظةةات علةةى املعاهةةدة الةة  ُتتةةدر بشةةأهنا إرةةعارا  
. وأتييةةدا  هلةةذا احلةةل، ا ةةتند السةةأ وىلةةر  والةةدوك يف (2650)  فةةةل

بتةةورة  الةةة إىل ممار ةةة عةةن ا  فةةة يف املعاهةةدات تقريةةره الثالةةث 
لألمةةةم املتحةةةدة الةةةةذ  أقةةةر يف عةةةدة منا ةةةبات بتمتةةةةا األمةةةني العةةةام 

الةةدول املسةةتقلة حةةديثا  هبةةذا احلةةق دون أن يثةةأ موقىلةةه أ  اعةةرتاض 
أيد املقرر ا اص الثان أيضا ، ا تنادا  إىل . و (2651)من جانب الدول

اعتبارات  عملية“، االعرتاف بق الدولة املستقلة حديثا  يف لوغ 
 .(2652)إرعارا  ل  فة حتىلظات  الة هبا لدى إلدارها

ور ج ح رأ  املقرر ين ا الني دا ل اللجنةة الة  كةان عليهةا  (17)
التعليةةةق علةةةى مشةةةروع أن ختتةةةار بةةةني حلةةةني، علةةةى النحةةةو املبةةةنيَّ يف 

 حسبما اعُتمد يف هناية املااف؛ واحل ن وا   19املادة 
رفةةةةز اعتبةةةةار أ  إرةةةةعار ل  فةةةةة مقةةةةرتن بتحىلظةةةةات جديةةةةدة لةةةةك  )أ( 

  فة حقيقيا ، ومعاملته على التعيد القانون معاملة االنضمام إىل املعاهةدة؛ 
يف الوقةةةت نىلسةةةه )ب( اإلقةةةرار أبن لةةةه طةةةابا ا  فةةةة، علةةةى أن تابةةةق عليةةةه  أو

متامةةةا  عةةةن  لةةو كةةةان تعبةةةأا  جديةةةدا   القواعةةد القانونيةةةة املتعلقةةةة للتحىلظةةةات، كمةةةا
 املوافقة على االلتزام لملعاهدة. 

وا تةةارت اللجنةةة احلةةل الثةةان، مسةةتلهمة املمار ةةة الةة  درو األمةةني 
 املرونةةة“، مشةةأة أيضةةا  إىل أن  بالعةةام علةةى اتباعهةةا، وحتليةةا  منهةةا 

ذا احلةةةل أن ييسةةةر انضةةةمام الدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا  إىل مةةةن رةةةأن هةةة 
إليهةةةا،  أل ةةةباب تقنيةةةة، مىلتوحةةةا  ي ةةةن لب االنضةةةمام  معاهةةةدة ل
 .(2653)عن طريق ا  فة“ أمامها إال

 
 = )أ(4)مثلةةةه(؛ الىلقةةةرة  8-8-2= املبةةةدأ التةةوجيه   3)مثلةةه(؛ الىلقةةةرة  2-8-7

)مةةةةةةا  7-6-2)ب( = املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  4 ؛ الىلقةةةةةةرة1-2-4املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  
 )مثله(. 2-8-2= املبدأ التوجيه   5تغيأات يف التياغة(؛ الىلقرة 

 .4-2-4  املبدأ التوجيه  21 املادة 
)مةةا تغيةةأات يف التةةياغة(؛    1-5-2= املبةةدأ التةةوجيه     1  الىلقةةرة  22املةةادة   
املبةةدأين التةةةوجيهيني  )أ( =  3)مثلةةه(؛ الىلقةةةرة    1-7-2= املبةةدأ التةةةوجيه     2الىلقةةرة  

 )مثله(.   5-7-2)ب( = املبدأ التوجيه   3)مثله(؛ الىلقرة    9-5-2و   2-5-8
  4-8-2و   5-6-2و   1-1-2= املبةةةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةةةةة    1  الىلقةةةةةةةةةرة  23املةةةةةةةةادة   

= املبةدأ التةوجيه     3)مثلةه(؛ الىلقةرة    1-2-2= املبةدأ التةوجيه    2)مثله(؛ الىلقةرة 
 )مثله(.   2-7-2و   2-5-2التوجيهيني  = املبدأين    4)مثله(؛ الىلقرة    2-8-6
، /1Rev./9610A، اجمللد الثةان )اجلةزء األول(، الوثيقةة 1974 حولية ( 2650)  
 (.12( إىل )7، الىلقرات من )225و 224 ص
، .1Addو .224/4A/CN، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1970 حوليةةةةةةةةةة ( 2651)  
 .50-48 ص
أعةةةده السةةةةأ    التقريةةةر األول عةةةن   فةةةة الةةةةدول يف املعاهةةةدات الةةةذ   ( 2652)  

  A/CN.4/278، اجمللد الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  1974 حولية فرانسيس فاالت،  
 .294-291، الىلقرات  54 ، ص Add.1-6و 
)املرجةةةا نىلسةةةه،  19( مةةةن التعليةةةق علةةةى مشةةةروع املةةةادة 20الىلقةةةرة ) ( 2653)  

 (.227 ، صA/9610/Rev.1الوثيقة 
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ويف مؤمتر األمم املتحةدة املعةين خب فةة الةدول يف املعاهةدات  (18)
 -، اعةةرتض الوفةةد النمسةةاو  علةةى هةةذا احلةةل 1978-1977لعةةام  
مةةةا الىلقةةةرة السةةةابقة مةةةن وجهةةةة نظةةةر  و حةةةل يتنةةةا  إىل حةةةد مةةةاوهةةة 

مةن احل ةم  3و 2واقرتح حذف الىلقةرتني  - املناق القانون ا الز
. (2654)1978مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةام  20الذ  ألبح فيما بعد املةادة 

فقةةةد اعتةةةربت النمسةةةا أن االعةةةرتاف بةةةق الدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا  يف 
رها اإلرةةعار ل  فةةة  ينالةةق لةةوغ حتىلظةةات جديةةدة لةةدى إلةةدا

ه  إذا وأنةةةة ( 2655)يبةةةةدو مةةةةن فهةةةةم  ةةةةاطئ ملىلهةةةةوم ا  فةةةةة“ علةةةةى مةةةةا
أرادت دولة مستقلة حديثا  إلدار حتىلظات، فعليها أن تتبا إجةراء 

االنضمام املنتةوص عليةه ل ة  تتةبح الدولةة طرفةا  يف  التتديق أو
. بيةةةد أن التعةةةديل الةةةذ  اقرتحتةةةه (2656)معاهةةةدة متعةةةددة األطةةةراف“

ألةةةةوات، مةةةةةا امتنةةةةةاع  4لةةةةةوت  مقابةةةةةل  39نمسةةةةا رُفةةةةةز أبغلبيةةةةة ال
. وكانةةةت الةةةدول الةةة  عارضةةةت هةةةذا (2657)وفةةةدا  عةةةن التتةةةويت 36

التعةةديل، أثنةةاء انعقةةاد مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة املعةةين خب فةةة الةةدول يف 
علةةى  املعاهةدات، قةةد  ةةاقت أ ةةانيد عةدة ملعارضةةتها، منهةةا احلةةرص

 ملزمةةة لتبةةاع إجةةراءات تتةةديق ت ةةون الدولةةة املسةةتقلة حةةديثا   أال
دا  مةةةن ، (2658)ون الةةةدويل“تلةةةك الةةة  اعتمةةةدهتا جلنةةةة القةةةان أكثةةةر تعقةةةّ

اُدعةة ، مةةا مبةةدأ حةةةق  وتعةةاُرض التعةةديل النمسةةاو ، علةةى حنةةو مةةا
، وضةرورة (2660)ما مبدأ  التةحيىلة البيضةاء“ أو (2659)تقرير املتأ
، وكةةةةون   فةةةةة الةةةةدول (2661) التشةةةةدد“  الواقعيةةةةة“ ال بالتحلةةةة  
نقةةةةة   للحقةةةةةةوق   وراثةةةةةةة لملعةةةةةه القةةةةةةانون هلةةةةةذا التعبةةةةةةأ أو ليسةةةةةت

، (2663). وقةةد أيةةد بعةةز الىلقهةةاء هةةذه االنتقةةادات(2662)والواجبةةات“
__________ 

  (2654 ) Conference on Official Records of the United Nations 

Succession of States in respect of Treaties, Vol. I, First Session … 

(A/CONF.80/16) (footnote 2623 above), 27th meeting of the Committee 

of the Whole, 25 April 1977, paras. 59–64 . 
  (2655 ) 60para. , Ibid.. 
  (2656 ) 30, para. 1977il Apr 26th meeting, 28See also Ibid.  . 
  (2657 ) 40th meeting, para. 28, Ibid.. 
  (2658 ) (Netherlands) 71th meeting, para. 27, Ibid.. 
  (2659 ) (Guyana) 89(Algeria) and para. in fine  73, para. Ibid.. 
  (2660 ) (Madagascar) 86, para. Ibid.. 
  (2661 ) (Poland) 77, para. Ibid.. 
  (2662 ) (Israel) 7g, para. th meetin28, Ibid. ووفقةا  ملةا ذهةب إليةه ممثةل .

إ ةةةرائيل، فةةةإن  الدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا  ه...   ةةةي ون هلةةةا ببسةةةاطة احلةةةق يف 
ا تيةةار إثبةةات لةةىلتها كاةةرف قةةائم بذاتةةه يف املعاهةةدة مبوجةةب الراباةةة القانونيةةة 
ن  ال  أنشأهتا الدولة السلف. فما تتمتا به هو حقها يف اإلرعار بقبوهلا ه  أ

ا  بذاتةةةه يف املعاهةةةدة؛ وهةةةو لةةةيس حقةةةا  يف أن حتةةةل حمةةةل الدولةةةة تُعتةةةرب طرفةةةا  قائمةةة 
هةو أن الدولةة املسةتقلة حةديثا  ينبغة  أن ’تُعتةرب‘ قةد  19السلف. ومغةزى املةادة 

أبقةت علةةى   فتهةةا للدولةةة السةةلف يف املعاهةةدة. وبعبةةارة أ ةةرى فةةإن اإلرةةعار 
 ا لف“.ل  فة فعل منىلتل يعرب عن إرادة الدولة 

  (2663 ) Zemanek, “State succession after decolonization”,  See K.

Collected Courses of The Hague Academy of International Law, vol. 

يف حةةةني يعتةةةرب آ ةةةرون أن  احلةةةق يف إلةةةدار حتىلظةةةات لةةةيس حقةةةا  
مي ةن نقلةةه للوراثةةة، ول نةه امتيةةاز يةةد ل ضةمن جمموعةةة السةةلاات 

لةةةدول ذات السةةةيادة“ وأن العليةةا املمنوحةةةة مبوجةةب املبةةةدأ احلمةةائ  ل
املسةةةتقلة حةةةديثا   مي ةةةن اعتبةةةاره   االعةةةرتاف هبةةةذه األهليةةةة هللدولةةةة

، أ  الاةةوع ،   فةةة ‘حةة   ’واقعيةةا ‘ يراعةة  الاةةابا ’غةةأ التلقةةائ 
 .(2664)الدول املستقلة حديثا  للدول السلف يف املعاهدات“

 مةةن اتىلاقيةةة 20والواقةةا أن املبةةادئ الةة  تةةنز عليهةةا املةةادة  (19)
ي ىلة   مبةا ليست على قدر كبأ من اإللزام وتتسةم 1978فيينا لعام 

تشةةةهد عليةةةه  مةةةن املرونةةةة ال ةةةتيعاب ممار ةةةة جةةةد متنوعةةةة، وهةةةو مةةةا
املمار ة املتبعة يف إطار ا  فة يف املعاهةدات املودعةة لةدى األمةني 

 العام لألمم املتحدة 
ا  يف حةةةاالت كثةةةأة، أودعةةةت الةةةدول املسةةةتقلة حةةةديثا  إرةةةعار  )أ( 

لتحىلظةةةةات؛ ل  فةةةةة يف معاهةةةةدة معينةةةةة دون اإلرةةةةارة إىل مسةةةةألة ا
هةةةذه احلةةةاالت، أدرو األمةةةني العةةةام الدولةةةة املسةةةتقلة حةةةديثا  يف  ويف

قائمةةةةةة الةةةةةدول األطةةةةةراف يف املعاهةةةةةدة املعنيةةةةةة دون البةةةةةت يف مةةةةة ل 
 ؛(2665)حتىلظات الدولة السلف

أبقت بعةز الةدول املسةتقلة حةديثا  لةراحة علةى حتىلظةات  )ب( 
 ؛(2666)دولة السلفال
ملسةةةتقلة حةةةديثا ، فيمةةةا يف حةةةاالت أ ةةةرى، أعةةةادت الدولةةةة ا )و( 

خيةةةةةز اجلةةةةةةوهر، لةةةةةوغ نىلةةةةةةس التحىلظةةةةةات الةةةةةة  ألةةةةةدرهتا الدولةةةةةةة 
 ؛(2667)السلف
يف بعةةةةز احلةةةةاالت، أبقةةةةت الدولةةةةة املسةةةةتقلة حةةةةديثا  علةةةةى  )د( 

 ؛(2668)حتىلظات الدولة السلف وأضافت حتىلظات جديدة

 
116 (1965), pp. 234–235; A. Gonçalves Pereira, La succession d’États 

en matière de traité, Paris, Pedone, 1969, pp. 175–176, footnote 50; and 

H. Bokor-Szegö, New States and International Law, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1970, p. 100. 
  (2664 ) Accession à l’indépendance et succession M. G. Marcoff, 

d’États aux traités internationaux, Fribourg, Éditions universitaires, 

1969, p. 346 . انظر أيضا  املذكرة ال  أعدهتا األمانة العامةة بشةأن التحىلظةات
 .22أع ه(، الىلقرة  2614على املعاهدات يف  ياق   فة الدول )احلارية 

 … footnote Multilateral Treaties)37 انظةر علةى  ةبيل املثةال    ( 2665)  

above), chap. IV.2  ضةاء علةى  للق   انضةمت جةزر  ةليمان إىل االتىلاقيةة الدوليةة
مجيةةةا أرةةة ال التمييةةةز العنتةةةر  مةةةن دون اإلرةةةارة إىل حتىلظةةةات الدولةةةة السةةةلف  

يتعلةةةق جبةةةزر  ةةةةليمان.   ُتستنسةةةخ هةةةذه التحىلظةةةات فيمةةةا  )اململ ةةةة املتحةةةدة(، ول 
وتنابق امل حظة نىلسها على   فة تونس والسنغال يف االتىلاقيةة ا الةة بوضةا  

 (. ibid., chap. V.2)   1951 ال جئني لعام 
 (.االتىلاقية ا الة بوضا ال جئني ، .ibidتوفالو وغامبيا وقربص ) ( 2666)  
 (..ibidجاماي ا وفيج  ) ( 2667)  
، االتىلاقيةةةة ا الةةةة بوضةةةا .chap. V.ibid ,3بوتسةةةواان وليسةةةوتو ) ( 2668)  

 (.1954األرخاص عدمي  اجلنسية لعام 
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فيها الدولة املسةتقلة حةديثا  هناك حاالت أيضا   عّدلت“  )ت( 
 ؛(2669)السلفحتىلظات الدولة 

يف بعةةةةةةةز احلةةةةةةةاالت،  ةةةةةةةحبت الدولةةةةةةةة املسةةةةةةةتقلة حةةةةةةةديثا   )و( 
 .(2670)حتىلظات الدولة السلف ولاغت حتىلظات جديدة

الةةة  يُعةةةد  20وهةةةذه املمار ةةةات مجيعهةةةا مقبولةةةة وفقةةةا  لتةةةيغة املةةةادة 
 رك. طابا املرونة من أبرز مزاايها ب 

، 1978م مةن اتىلاقيةة فيينةا لعةا 20مةن املةادة  2ىلقرة ووفقا  لل (20)
إذا كةةان  فةةإن  للدولةةة املسةةتقلة حةةديثا  ه...  أن تضةةا حتىلظةةا ، إال

من تلك التحىلظات ال  متنةا وضةعها أح ةام الىلقةرات الىلرعيةة )أ( 
مةن اتىلاقيةة فيينةا لقةانون املعاهةةدات  19)و( مةن املةادة  )ب( أو أو

أبن  1-1-5مةن املبةدأ التةوجيه   2 “. وتةذّكر الىلقةرة 1969هلعام 
تةةةةوغه دولةةةةة مسةةةةتقلة حةةةةديثا ، لةةةةدى إلةةةةدارها إرةةةةعارا  أ  حتىلةةةةظ ت

ل  فةةةةةة، مرهةةةةةون ل ةةةةةتيىلاء رةةةةةروط اجلةةةةةواز املنتةةةةةوص عليهةةةةةةا يف 
الةذ   1-3الىلقرات الىلرعية )أ( و)ب( و)و( مةن املبةدأ التةوجيه  

 .1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   19 يستنسخ أح ام املادة
أبن القواعةةد  1-1-5مةةن املبةةدأ التةةوجيه   3وتةةذّكر الىلقةةرة  (21)

املنتةةةوص عليهةةةا يف اجلةةةزء الثةةةان )اإلجةةةراءات( مةةةن دليةةةل املمار ةةةة 
تنابةةةق علةةةى التحىلظةةةات الةةة  تتةةةوغها دولةةةة مةةةن الةةةدول املسةةةتقلة 

 3يتىلةق مةا الىلقةرة  حديثا  لدى إلةدارها إرةعارا  ل  فةة. وهةذا مةا
الةةةة  تةةةةنز علةةةةى أنةةةةه  1978 فيينةةةةا لعةةةةام مةةةةن اتىلاقيةةةةة 20مةةةةن املةةةةادة 
، تنابق على 2 ضا دولة مستقلة حديثا  حتىلظا  وفقا  للىلقرة حني ت

مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا  23إىل  20هةةذا الةةتحىلظ القواعةةد الةةواردة يف املةةواد 
)و( مةن املةادة 4لقانون املعاهدات“. وتشةمل هةذه اإلحالةة الىلقةرة 

علةةى أن  أ  تتةةرف  الةة  تةةنز 1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  20
يتةبح  رتباط لملعاهدة ويتضمن حتىلظةا  مةايعرب عن رضا الدولة لال

انفةذ املىلعةةول مبجةةرد أن تقبةةل الةةتحىلظ دولةةة واحةةدة علةةى األقةةل مةةن 
يعةةين أن أ  إرةةعار ل  فةةة  الةةدول املتعاقةةدة األ ةةرى“. وهةةذا مةةا

 ابتداء  من ذلك التاريخ. يسر  مىلعوله إال يتضمن حتىلظا  لن
تنابق  ال 1978من اتىلاقية فيينا لعام  20ولئن كانت املادة  (22)
يتعلق لملعاهدات بني الةدول،  على التحىلظات ال  تتاغ فيما إال

يشةةةةمل أيضةةةةا ، علةةةةى غةةةةرار املبةةةةادئ  1-1-5فةةةةإن املبةةةةدأ التةةةةوجيه  
التوجيهيةةة األ ةةرى يف دليةةل املمار ةةة، التحىلظةةات علةةى املعاهةةدات 

 .بني الدول واملنظمات الدولية
 انفصاهلا او احتاة الدول 5-1-2

، تفعتةة  الدولةةة 3-1-5وهنةةاا أبحكةةام املبةةدا التةةوجيه   -1 
النفصةةاهلا قةةد  اخللةةف الطةةرف يف معاهةةدة نتيجةةة الحتةةاة ةول او
اتويخ خالفة  ايق   لى اي حتفع  لى املعاهدة تان ينطبق، يف

__________ 
 .).ibid(فيج   ( 2669)  
ا الة بوضا  التىلاقية ، ا2V.., chap. ibid(، زمبابو  ).ibidزامبيا ) ( 2670)  

 (.ال جئني 

م  يتعلةةق ابإلقلةةيم الةةذي تتناولةةه خالفةةة الةةدول، مةةا الةةدول، فياةةا
فةةةة،  ةةر نيتهةةةا  ةةدم اإليقةةةاء  لةةى حتفةةةع تعةةرب، يف اتويةةخ اخلال

 ات ر مر التحفظات ال   اغتها الدولة ال لف. او

ال جيةةوز لدولةةة خلةةف طةةرف يف معاهةةدة نتيجةةة الحتةةاة  -2 
توسةيع نطةاق حتفةع    النفصاهلا  وغ حتفع جديد وال ةول او

 اإليقاء  ليه. 

ةول   نةةةةةدما توجةةةةةه ةولةةةةةة خلةةةةةف انشةةةةةئة  ةةةةةر احتةةةةةاة -3 
انفصةةاهلا إشةةعاواا ت بةة  يةةه  ةةفتها تدولةةة متعاقةةدة يف معاهةةدة  او
تكةةر انفةةذة، يف اتويةةخ خالفةةة الةةدول، جتةةاه الدولةةة ال ةةلف،  م

تفعت  هذه الدولة لكر الدولة ال لف تان  ةولة متعاقدة فيها، 
 اتويةةخ قةةد ايقةة   لةةى اي حتفةةع  لةةى املعاهةةدة تةةان ينطبةةق، يف

إلقليم الذي تتناوله خالفةة الةدول، يتعلق اب خالفة الدول، فياا
م تعةةةرب  ةةةر نقةةةيض هةةةذا القصةةةد لةةةدى إ ةةةداوها اإلشةةةعاو  مةةةا

تصغ حتفظاا يتناول نفس امل ألة ال  تانة  موضةع  ابخلالفة، او
الةةتحفع املةةذتوو. وجيةةوز هلةةذه الدولةةة ان تصةةوغ حتفظةةاا جديةةداا 

  لى املعاهدة.
 3قةةرة لدولةةة خلةةف ان تصةةوغ حتفظةةاا وفقةةاا للفال جيةةوز  -4 
جيوز  وغها  مر غري التحفظات ال  الم يكر هذا التحفع  ما

 ج( مةةر املبةةدا   ب( او  ا( او الفر يةةةطبقةةاا ألحكةةام الفقةةرات 
وتنطبق  لى هذا التحفع القوا د  ات الصلة   .1-3التوجيه   

 .ات(الواوةة يف اجلزء ال ان مر ةلي  املااوسة  اإلجراء
 التعليق 

يتبني من عنوانه، حاالت  التوجيه ، كما يتناول هذا املبدأ (1)
من  20املادة  تغايها ال انىلتاهلا. فهذه احلاالت ال احتاد الدول أو

الةةةةةةةذ   1-1-5املبةةةةةةةدأ التةةةةةةةوجيه   وال 1978اتىلاقيةةةةةةةة فيينةةةةةةةا لعةةةةةةةام 
ينابةةةق  ةةةوى علةةةى الةةةدول املسةةةتقلة حةةةديثا ، أ  الةةةدول النارةةةئة  ال

الغةةرض مةةن املبةةدأ  فةةإن ،. وهلةةذا(2671)نتيجةةة عمليةةة إهنةةاء اال ةةتعمار
التوجيه  احلايل هو  ةد ثغةرة يف اتىلاقيةة فيينةا. وللنظةر إىل الناةاق 
العةةام الةةذ  يغايةةه هةةذا املبةةدأ التةةوجيه  الةةذ  يشةةمل علةةى السةةواء 

أكثةر، فإنةه جيةب  ل الدول وحاالت احتةاد دولتةني أوحاالت انىلتا
فهةةةم مىلهةةةوم  الدولةةةة السةةةلف“، يف حالةةةة احتةةةاد الةةةدول، علةةةى أنةةةه 

 أكثر من الدول السلف. دولة واحدة أويشمل 

 2و 1بني حالتني. فالىلقرتن   2-1-5ومييز املبدأ التوجيه    (2)
د تعاجلةةةةةان احلالةةةةةة الةةةةة  تتةةةةةبح فيهةةةةةا الدولةةةةةة النارةةةةةئة نتيجةةةةةة الحتةةةةةا

النىلتال دول دولة   لىلا  يف معاهدة ب م القانون، بينما تعاجل  أو
ا لةف النارةئة علةى هةذا تتبح فيهةا الدولةة  احلالة ال  ال 3الىلقرة 

__________ 
( مةةن التعليةةق العةةام علةةى اجلةةزء ا ةةامس مةةن 2انظةةر أعةة ه الىلقةةرة ) ( 2671)  

 .1-1-5( من التعليق على املبدأ التوجيه  2( و)1دليل املمار ة، والىلقرتني )
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مبوجةةةب إرةةةعار   لىلةةةا  يف معاهةةةدة مةةةن املعاهةةةدات إالالنحةةةو دولةةةة  
تعةةةةةةرب فيةةةةةةه عةةةةةةن رغبتهةةةةةةا يف أن ختلةةةةةةف الدولةةةةةةة السةةةةةةلف يف هةةةةةةذه 

رتاض اإلبقةةاء علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف املعاهةةدة. ولةةئن كةةان افةة 
، فإنه من الواضح أن التمييز بني (2672)هاتني احلالتني  كلتايسر  يف  
يتعلةةةةةق لحلةةةةةق يف لةةةةةوغ حتىلظةةةةةات   حا ةةةةةم األويةةةةةة فيمةةةةةااحلةةةةةالتني

يُعةةةةةرتف بةةةةةه للدولةةةةةة النارةةةةةئة نتيجةةةةةة احتةةةةةاد  جديةةةةةدة، فهةةةةةو حةةةةةق ال
ة يف املعاهةةدة يف احلالةةة الةة  ت ةةون فيهةةا ا  فةة  انىلتةةال دول إال أو

 .(2673)ذات طابا طوع 
مةن هةذا املبةدأ  2و 1وقد ا ُتخدمت اإلرارة، يف الىلقةرتني  (3)

نتيجةةةة  طةةةرف يف معاهةةةدة   لةةةف هال دولةةةة هالهالالتةةةوجيه ، إىل  
لبيةةةةةان أن املقتةةةةةود هةةةةةو احلالةةةةةة الةةةةة   “*النىلتةةةةةاهلا الحتةةةةةاد دول أو

علةى أ ةاس حتدل فيهةا ا  فةة يف املعاهةدة ب ةم القةانون، ولةيس 
مبوجةب البةاب الرابةا مةن و إرعار هبذا املعه تتدره الدولة ا لةف. 

، للنسةةبة للدولةة النارةةئة ، فهةذه هةة  احلةال1978اتىلاقيةة فيينةا لعةةام 
يتعلةةق لملعاهةةدات الةة  ت ةةون  انىلتةةال دول، فيمةةا نتيجةةة احتةةاد أو

انفةةةذة يف تريةةةخ   فةةةة الةةةدول جتةةةاه أ  دولةةةة مةةةن الةةةدول السةةةلف؛ 
جتةةاه  (2674)أن هةةذه املعاهةةدات تظةةل  ةةارية مةةن حيةةث املبةةدأفةةالواقا 

. وينابةةةق األمةةةر (2675)أكثةةةر الدولةةةة النارةةةئة نتيجةةةة احتةةةاد دولتةةةني أو
يتعلةةةةق  نىلسةةةةه، يف حالةةةةة الدولةةةةة النارةةةةئة عةةةةن انىلتةةةةال دول، فيمةةةةا

لملعاهةةةدات الةةة  كانةةةت انفةةةذة يف تريةةةخ   فةةةة الةةةدول إزاء كامةةةل 
عاهدات ال  كانت انفذة فقةط إقليم الدولة السلف، رأهنا رأن امل

علةةةةى اجلةةةةزء مةةةةن إقلةةةةيم الدولةةةةة السةةةةلف الةةةةذ  ألةةةةبح إقلةةةةيم الدولةةةةة 
مجةةةةاع فيمةةةةا يبةةةةدو يف ممار ةةةةة يوجةةةةد إ . ومةةةةا ذلةةةةك، ال(2676)ا لةةةةف

الةةدول واجلهةةات الوديعةةة علةةى االعةةرتاف للاةةابا التلقةةائ  للخ فةةة 
 احتاد الدول.  يف املعاهدات يف  ياق انىلتال أو

، 1978وعلةةةى أ  حةةةال، فإنةةةه مبوجةةةةب اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةةام  (4)
تيجةةة حتةةدل ا  فةةة ب ةةم القةةانون، فيمةةا يتتةةل بدولةةة انرةةئة ن ال

يتعلةةق لملعاهةةدات الةة  كانةةت الدولةةة  دول، فيمةةا انىلتةةال احتةةاد أو
ت ةن،  السةلف دولةة متعاقةدة فيهةا يف تريةخ   فةة الةدول ل نهةا ل
هةةةةذه  يف ذلةةةةك التةةةةاريخ، معاهةةةةدات انفةةةةذة جتةةةةاه هةةةةذه الدولةةةةة. ويف

احلةةاالت، تتسةةم ا  فةةة يف املعاهةةدة باةةابا طةةوع  وتسةةتلزم إرةةعارا  
لةىلتها كدولةة متعاقةدة يف  لةف، عنةد االقتضةاء، تثبت به الدولةة ا
مةةن هةةةذا  3. وهةةةذه احلةةاالت تعاجلهةةا الىلقةةةرة (2677)املعاهةةدة املةةذكورة
 املبدأ التوجيه .
__________ 

 ( من هذا التعليق.10( إىل )5انظر أدانه الىلقرات من ) ( 2672)  
 ( من هذا التعليق.15إىل )( 11أدانه الىلقرات من )انظر  ( 2673)  
مةةن االتىلاقيةةة ل ةةتثناءات تتعلةةق لملوافقةةة  34و 31تعةةرتف املةةادتن  ( 2674)  

 الضمنية لألطراف. الترحية أو
 من االتىلاقية. 31انظر املادة  ( 2675)  
 من االتىلاقية. 34انظر املادة  ( 2676)  
 من االتىلاقية. 36و 32انظر املادتني  ( 2677)  

مةةةةن هةةةذا املبةةةةدأ التةةةةوجيه   3و 1وناةةةاق انابةةةةاق الىلقةةةرتني  (5)
يشمل احلالتني املتمايزتني اللتني يؤ ذ فيهمةا لفةرتاض اإلبقةاء علةى 

وص عليةه لةراحة يف ف، وهو االفرتاض املنتة حتىلظات الدولة السل
يتعلةةةق  فيمةةةا 1978مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام  20مةةةن املةةةادة  1الىلقةةةرة 

للةةةدول املسةةةتقلة حةةةديثا  يف  ةةةياق إلةةةدار إرةةةعار ل  فةةةة والةةةذ  
. واناباق هةذا االفةرتاض علةى 1-1-5ا تُنسخ يف املبدأ التوجيه  

ثا  لةةةيس موضةةةا الةةةدول ا لةةةف األ ةةةرى غةةةأ الةةةدول املسةةةتقلة حةةةدي
 ةةن التأكيةةةد علةةى أن ضةةةرورته تةةزداد يف احلةةةاالت الةةة  رةةك، بةةةل مي

حتةةدل فيهةةا ا  فةةة ب ةةم القةةانون. وهةةذا يتىلةةق، فضةة   عةةن ذلةةك، 
األمةةم املتحةةدة مةةا الةةرأ  الةةذ  أعربةةت عنةةه بعةةز الوفةةود يف مةةؤمتر 

، حيةةةةث 1978-1977 املعةةةةين خب فةةةةة الةةةةدول يف املعاهةةةةدات لعةةةةام 
انىلتاهلا،  د الدول أوض بديه  يف حاالت احتارأت أن هذا االفرتا

يف ضةةةوء مبةةةدأ اال ةةةةتمرارية الةةةذ  أت ةةةذ بةةةةه االتىلاقيةةةة، مةةةن حيةةةةث 
 . (2678)يتعلق باالت ا  فة هذه املبدأ، فيما

وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن أن افةةةةةرتاض اإلبقةةةةةاء علةةةةةى التحىلظةةةةةات  (6)
املنتةةةةوص عليةةةةه يف هةةةةذا املبةةةةدأ التةةةةوجيه  هةةةةو افةةةةرتاض ذو ناةةةةاق 

 بعةةةز احلةةةاالت املتعلقةةةة فإنةةةه يشةةةهد ا ةةةتثناءات، يفانابةةةاق عةةةام، 
الذ  حتيل  3-1-5أكثر، يتناوهلا املبدأ التوجيه   لحتاد دولتني أو

 من املبدأ التوجيه  احلايل. 1إليه الىلقرة 
االفةةةرتاض القائةةةل أن  ويبةةةدو أن املمار ةةةة تؤكةةةد إىل حةةةد مةةةا (7)

لنارةةئة علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف ينابةةق علةةى الةةدول الإلبقةةاء 
 انىلتاهلا. أو نتيجة احتاد دول

، يف وبينمةةةةا يتجنةةةةب األمةةةةني العةةةةام لألمةةةةم املتحةةةةدة عمومةةةةا   (8)
كوديةةةةا للمعاهةةةةدات، اختةةةةاذ موقةةةةف بشةةةةأن متةةةةأ   ملهامةةةةه ممار ةةةةته
الدولةةةةةة السةةةةةلف، ُتظهةةةةةر املمار ةةةةةة يف حةةةةةاالت انىلتةةةةةال  حتىلظةةةةةات
السةابقة يوغو  فيا ال   لىلت وخبالة يف حاالت الدول  الدول،

 اإلبقةةةةةةةاء علةةةةةةةى حتىلظةةةةةةةات الدولةةةةةةةة ، أنةةةةةةةه  (2679)وتشي و ةةةةةةةلوفاكيا
السةةةةةلف. وتنبغةةةةة  اإلرةةةةةارة يف هةةةةةذا التةةةةةدد إىل اإلعةةةةة انت ذات 

 (2680)الاةةةةةةةةةةةةةابا العةةةةةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةةةةة  ألةةةةةةةةةةةةةدرهتا اجلمهوريةةةةةةةةةةةةةة التشةةةةةةةةةةةةةي ية
__________ 

وقةةةةةةةربص  ت وفةةةةةةةود بولنةةةةةةةدا وفرنسةةةةةةةا  نظةةةةةةةر يف هةةةةةةةذا التةةةةةةةدد مةةةةةةةدا   ا  ( 2678)  
 Poland (Official Records of the United Nations   ويوغو ةة فيا وأ ةةرتاليا 

Conference on Succession of States in respect of Treaties, Vol. II, Resumed 

Session … (A/CONF.80/16/Add.1) (footnote 2623 above), 43rd meeting of 

the Committee of the Whole, 3 August 1978, para. 13), France (ibid., para. 16), 

Cyprus (ibid., para. 20), Yugoslavia (ibid., para. 21) and Australia (ibid., 

para. 22)  ارةةية  الةةذ  اقرتحتةةه أملانيةةا )انظةةر احل   م ةةررا    36. انظةةر أيضةةا  مشةةروع املةةادة
مجلةةةة أمةةةةور، إىل مةةةد ناةةةةاق االفةةةةرتاض    أعةةة ه( والةةةةذ  كةةةان يهةةةةدف، ضةةةةمن   2623

 . املذكور إىل حاالت احتاد الدول وانىلتاهلا 
ال ت ةةاد توجةةةد ممار ةةةة يف هةةذا الشةةةأن فيمةةةا يتعلةةق للةةةدول ا لةةةف  ( 2679)  

 ل حتاد السوفيايت السابق.
، موجهةةةةةة إىل األمةةةةةني العةةةةةام  1993رةةةةةباط/فرباير    16يف ر ةةةةةالة مؤر ةةةةةة   ( 2680)  

ملتعةةةةددة األطةةةةراف املودعةةةةة لةةةةدى األمةةةةني العةةةةام،  ومرفةةةةق هبةةةةا قائمةةةةة مةةةةن املعاهةةةةدات ا 
يل    وفقا  ملبةادئ القةانون الةدويل املعمةول   أ ا رت ح ومة اجلمهورية التشي ية مبا 



 405 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

  اجلبةةةةةل  ،(2682)ومجهوريةةةةةة يوغو ةةةةة فيا االحتاديةةةةةة (2681)و ةةةةةلوفاكيا
الةةةةةةدول ا لةةةةةف علةةةةةةى ، والةةةةةة  أبقةةةةةت مبوجبهةةةةةةا هةةةةةذه (2683)األ ةةةةةود

. ولإلضافة إىل ذلك، أكةدت الدولةة (2684)حتىلظات الدولة السلف

 
هبةةا وضةةمن الناةةةاق الةةذ  حيةةدده هةةةذا القةةانون، تعتةةرب اجلمهوريةةةة التشةةي ية نىلسةةةها،  

  1مةة اعتبةارا  مةن  لة   لىلةا  للجمهوريةة االحتاديةة التشةي ية والسةلوفاكية، ملز بولىلها دو 
، وهةةةةةةو تريةةةةةةخ احنةةةةةة ل اجلمهوريةةةةةةة االحتاديةةةةةةة التشةةةةةةي ية  1993كةةةةةةانون الثان/ينةةةةةةاير  

والسةةلوفاكية، لملعاهةةدات الدوليةةة املتعةةددة األطةةراف الةة  كانةةت اجلمهوريةةة االحتاديةةة  
ذلةةةةةةك التةةةةةةاريخ، مبةةةةةةا يف ذلةةةةةةك التحىلظةةةةةةات    التشةةةةةةي ية والسةةةةةةلوفاكية طرفةةةةةةا  فيهةةةةةةا يف 

قةةةد    ا الةةة  كانةةت اجلمهوريةةة االحتاديةةةة التشةةي ية والسةةلوفاكية واإلعةة انت املتتةةلة هبةة 
ألدرهتا. وقةد نظةرت ح ومةة اجلمهوريةة التشةي ية يف املعاهةدات املتعةددة األطةراف  
ية   املةةةةذكورة يف القائمةةةةة املرفقةةةةة هبةةةةذه الر ةةةةالة. وتعتةةةةرب هح ومةةةةة اجلمهوريةةةةة التشةةةةي  

املتتةةلة هبةةا، وذلةةةك    نىلسةةها ملزمةةة هبةةذه املعاهةةةدات وب ةةل التحىلظةةات واإلعةةة انت 
. وتعةةةةةرتف اجلمهوريةةةةةة  1993كةةةةةانون الثان/ينةةةةةاير    1مبوجةةةةةب ا  فةةةةةة الةةةةة  متةةةةةت يف  

التشةةةةي ية، وفقةةةةا  ملبةةةةادئ القةةةةانون الةةةةدويل الرا ةةةةخة، بتوقيعةةةةات اجلمهوريةةةةة االحتاديةةةةة  
ا املعاهةةةدات املوقّعةةةة، كمةةةا لةةةو كانةةةت هةةة   التشةةةي ية والسةةةلوفاكية فيمةةةا يتعلةةةق جبميةةة 

 Multilateral Treaties … (footnote 37 above), Status   ت“ لاحبة هذه التوقيعا 

of Treaties, Historical Information, under “Czech Republic” . 
ومرفةةةةةةق هبةةةةةا أيضةةةةةا  قائمةةةةةة مةةةةةةن    1993أاير/مةةةةةايو    19يف ر ةةةةةالة مؤر ةةةةةة   ( 2681)  

رت ح ومةةةةةةة   املعاهةةةةةةدات املتعةةةةةةددة األطةةةةةةراف املودعةةةةةةة لةةةةةةدى األمةةةةةةني العةةةةةةام، أ اةةةةةة 
التةةلة   يلةة    وفقةةا  ملبةةادئ القةةانون الةةدويل وقواعةةده ذات  السةةلوفاكية مبةةا اجلمهوريةةة  

وضةةةمن الناةةةاق الةةةذ  حيةةةدده، تعتةةةرب اجلمهوريةةةة السةةةلوفاكية نىلسةةةها، بولةةةىلها دولةةةة   
حن ل اجلمهورية االحتادية التشي ية والسةلوفاكية، ملزمةة اعتبةارا  مةن   لىلا  انرئة عن ا 

يخ الةةةذ  تولةةةت فيةةةه اجلمهوريةةةة السةةةلوفاكية  ، وهةةةو التةةةار 1993كةةةانون الثان/ينةةةاير    1
املسؤولية عن ع قاهتا الدوليةة، لملعاهةدات املتعةددة األطةراف الة  كانةت اجلمهوريةة  

،  1992كةةةةةانون األول/ديسةةةةةمرب    31فيهةةةةةا يف  االحتاديةةةةةة التشةةةةةي ية والسةةةةةلوفاكية طرفةةةةةا   
  يف ذلةةةةك التحىلظةةةةات واإلعةةةة انت الةةةة  كانةةةةت تشي و ةةةةلوفاكيا قةةةةد ألةةةةدرهتا،  مبةةةةا 

وكةذلك االعرتاضةةات التةةادرة عةن تشي و ةةلوفاكيا بشةةأن التحىلظةات الةة  لةةاغتها  
 .”ibid., Historical Information, under “Slovakiaأطراف تعاهدية أ رى“  

  8ة مجهوريةةةةةة يوغو ةةةةة فيا االحتاديةةةةةة، إبرةةةةةعار مةةةةةؤر   أودعةةةةةت ح ومةةةةة  ( 2682)  
  فةةةة يف عةةةدة  ، لةةة ا  يعلةةةن، يف مجلةةةة أمةةةور أ ةةرى، عةةةن نيتهةةةا ا 2001آذار/مةةارس  

معاهةةةدات متعةةةددة األطةةةراف مودعةةةة لةةةدى األمةةةني العةةةام ويؤكةةةد بعةةةز اإلجةةةراءات  
املتعلقةةةةة هبةةةةذه املعاهةةةةدات   تُبقةةةة  ح ومةةةةة مجهوريةةةةة يوغو ةةةة فيا االحتاديةةةةة علةةةةى  

يعات مجهوريةة يوغو ة فيا االحتاديةة االرةرتاكية وحتىلظاهتةا وإع انهتةا واعرتاضةاهتا  توق 
مةةةن هةةةذا اإلرةةةعار، قبةةةل    1ملعاهةةةدات الةةةواردة يف املرفةةةق  يتعلةةةق ل  الةةة  لةةةدرت، فيمةةةا 

التةةةةاريخ الةةةةذ  تولةةةةت فيةةةةه مجهوريةةةةة يوغو ةةةة فيا االحتاديةةةةة املسةةةةؤولية عةةةةن ع قاهتةةةةا  
 .”ibid., Historical Information, under “Yugoslaviaالدولية“  

، ر ةةالة مةةن 2006تشةرين األول/أكتةةوبر  23تلقةى األمةةني العةةام، يف  ( 2683)  
هبا قائمةة  ومرفقا   2006تشرين األول/أكتوبر  10بل األ ود، مؤر ة ح ومة اجل

مةةةةن املعاهةةةةدات املتعةةةةددة األطةةةةراف املودعةةةةةة لةةةةدى األمةةةةني العةةةةام، تبلغةةةةةه أبن  
  هح ومةة  ه...  مجهوريةةة اجلبةل األ ةةود تُبقة  علةةى التحىلظةات واإلعةة انت

ر إليةةه يف واالعرتاضةةات الةة  ألةةدرهتا لةةربيا واجلبةةل األ ةةود، علةةى النحةةو املشةةا
مجهوريةةةةة اجلبةةةةل األ ةةةةود مرفةةةةق هةةةةذا التةةةةك، قبةةةةل التةةةةاريخ الةةةةذ  تولةةةةت فيةةةةه 

 ibid., Historical Information, underاملسةةؤولية عةةن ع قاهتةةا الدوليةةة“  

“Montenegro”. 
انظةةةةر أيضةةةةا  حالةةةةة الةةةةدول ا لةةةةف األ ةةةةرى ليوغو ةةةة فيا السةةةةابقة  ( 2684)  

ا لةةةةف فيمةةةةا يتعلةةةةق بعةةةةدد مةةةةن )ل ةةةةتثناء لةةةةربيا( الةةةة  تةةةةرد يف قائمةةةةة الةةةةدول 
ني العام ما اإلرارة، يف احلوار ، إىل التحىلظات املعاهدات املودعة لدى األم

الةةة  لةةةاغتها يوغو ةةة فيا السةةةابقة )انظةةةر مةةةث   البو ةةةنة واهلر ةةةك، ومجهوريةةةة 
مقةةدونيا اليوغو ةة فية  ةةابقا ، ولةةربيا، وكرواتيةةا، فيمةةا يتعلةةق لتىلاقيةةة امتيةةازات 

 (2685)ا لةةةف لةةةراحة يف بعةةةز احلةةةاالت حتىلظةةةات الدولةةةة السةةةلف
حالةةةةة  يتعلةةةةق مبعاهةةةةدة معينةةةةة. ويف فيمةةةةا (2686)أعةةةةادت لةةةةياغتها أو

اجلمهوريةةةةة اليمنيةةةةة هاملوحةةةةدة ، أبقةةةةت الدولةةةةة ا لةةةةف أيضةةةةا  علةةةةى 
، موجهةةة إىل 1990أاير/مةةايو  19مؤر ةةة التحىلظةةات. فىلةة  ر ةةالة 

 العام مةن وزيةر   ارجيةة اجلمهوريةة العربيةة اليمنيةة ومجهوريةة األمني
 يل   اليمن الدميقراطية الشعبية، ورد ما

مجهوريةةة  يتعلةةق لملعاهةةدات الةة  أبرمتهةةا اجلمهوريةةة العربيةةة اليمنيةةة أو فيمةةا 
ا  لةةةذلك اعتبةةةار اجلمهوريةةةة وفقةةة  جيةةةبالةةةيمن الدميقراطيةةةة الشةةةعبية قبةةةل الوحةةةدة، 

موحةةدة حاليةةا ( طرفةةا  يف تلةةك املعاهةةدات اعتبةةارا  مةةن التةةاريخ  اليمنيةة )كمةةا هةة 
الةةةةةذ  ألةةةةةبحت فيةةةةةه إحةةةةةدى هةةةةةاتني الةةةةةدولتني قبةةةةةل األ ةةةةةرى طرفةةةةةا  يف تلةةةةةك 
املعاهدات. وعليه،  تشأ اآلن اجلداول ال  تبني حالة املعاهدات، حتت ا م 

)التوقيعةةةةةات والتتةةةةةديقات واالنضةةةةةمامات   الةةةةةيمن“، إىل تريةةةةةخ اإلجةةةةةراءات
 انت والتحىلظةةات، إ ( الةة  قامةةت هبةةا الدولةة الةة  ألةةبحت طرفةةا  قبةةل واإلعة 

األ ةرى، يف حةني يشةةار يف احلوارة  إىل اإلجةةراءات الة  متةةت يف وقةت الحةةق 
 .(2687)من جانب الدولة األ رى

لملعاهةةةةدات  وتؤكةةةةد أيضةةةةا  بعةةةةز عنالةةةةر املمار ةةةةة املتعلقةةةةة   (9)
قائةةةل لإلبقةةةاء  املودعةةةة لةةةدى جهةةةات وديعةةةة أ ةةةرى االفةةةرتاض العةةةام ال 

وإن كانةةت هةةذه املمار ةةة قليلةةة يف    -علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف  
حقيقةةة األمةةر. فقةةد أر ةةلت اجلمهوريةةة التشةةي ية و ةةلوفاكيا إىل عةةدد  
من اجلهات الوديعة إرعارات ل  فة هلا نىلس مضةمون اإلرةعارات  

 األمةةةني العةةةام لألمةةةم املتحةةةدة وتةةةنز علةةةى اإلبقةةةاء علةةةى  املوجهةةةة إىل 
تثةةر هةةذه املمار ةةة أ  اعرتاضةةات   . ول ( 2688) الدولةةة السةةلف   حتىلظةةات 

من جانةب الةدول األطةراف   من جانب اجلهات الوديعة املعنية وال  ال 
يف املعاهةةةدات املعنيةةةة. وتنبغةةة  اإلرةةةارة أيضةةةا  يف هةةةذا التةةةدد إىل رد  

. فقةةةةد أرةةةةارت هةةةةذه  ( 2689) لةةةةى اال ةةةةتبيان االحتةةةةاد الربيةةةةد  العةةةةامل  ع 
تُنقةةةةل مبقتضةةةةاها التحىلظةةةةات التةةةةحيحة  املنظمةةةةة إىل ممار ةةةةتها الةةةة   

املنابقةةة علةةى دولةةة عضةةو نقةة   تلقائيةةا  إىل الدولةةة ا لةةف، وهةةو حةةل  
يسر  أيضا  على الدول ال  حتلت على ا تق هلا لالنىلتال عةن  

االفةةةرتاض    دولةةةة مةةةن الةةةدول األعضةةةاء. وقةةةد طبةةةق جملةةةس أورول نىلةةةس 
ران/يونيةةةةه  حزي   28يتعلةةةةق لجلبةةةةل األ ةةةةود. فىلةةةة  ر ةةةةالة مؤر ةةةةة   فيمةةةةا 

، موجهةةة إىل وزيةةر  ارجيةةة اجلبةةل األ ةةود، ا ةةتند املةةدير العةةام  2006
 

بوضةةا  الربوتوكةةول ا ةةاص (، أوibid., chap. III.1وحتةةاانهتا )األمةةم املتحةةدة 
االتىلاقيةة ا الةة بوضةا األرةخاص عةدمي   (، أوibid., chap. V.5ال جئةني )
 (.ibid., chap. V.3اجلنسية )

اتىلاقيةةة منةةا جرميةةة اإللدة اجلماعيةةة واملعاقبةةة عليهةةا، حتىلةةظ لةةاغته  ( 2685)  
 (.ibid., chap. IV.1مجهورية يوغو  فيا االحتادية )

 (..under “Slovenia”11chap. IV., ibid ,اتىلاقية حقوق الاىلل ) ( 2686)  
  (2687 ) , under “Yemen”Historical Information, Ibid.. 
  (2688 ) See V. Mikulka, “The dissolution of Czechoslovakia and 

succession in respect of treaties”, in M. Mrak (ed.), Succession of States, 

The Hague/Boston/London, M. Nijhoff, 1999, pp. 111–112 . 
 أع ه. 39فيما يتعلق لال تبيان، انظر احلارية  ( 2689)  
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مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    20للشةةؤون القانونيةةة مبجلةةس أورول إىل املةةادة  
ليعتةةرب أن مجهوريةةة اجلبةةل األ ةةةود  تسةةتبق  هةةذه التحىلظةةةات    1978
عةة انت ألن إعةة ن ا  فةةة التةةادر عةةن مجهوريةةة اجلبةةل األ ةةود  واإل 
. وتضةمنت هةذه الر ةالة  ( 2690) يعرب عن نية االىلة يف هذا الشأن“  ال 

ّدل نتةةةةها يف بعةةةةز املواضةةةةا   أيضةةةا  قائمةةةةة بتحىلظةةةةات وإعةةةة انت عةةةةُ
تشةةةةةرين    13حلةةةةةذف اإلرةةةةةارة إىل مجهوريةةةةةة لةةةةةربيا. وبر ةةةةةالة مؤر ةةةةةة  

 ارجيةةةةةةة اجلبةةةةةةل األ ةةةةةةود عةةةةةةن    ، أعربةةةةةةت وزارة 2006األول/أكتةةةةةةوبر  
يبدو أيضا  يف   ع انت. وال موافقتها على ليغة هذه التحىلظات واإل 

املمار ةةة الةة  تتبعهةةا  ويسةةرا، لعتبارهةةا وديعةةة لعةةدد مةةن املعاهةةدات  
املتعةةةددة األطةةةراف، أن مثةةةة تناقضةةةا  جةةةوهراي  مةةةا املمار ةةةة الةةة  يتبعهةةةا  

ت  ويسرا قد طبقةت يف  الواقا، كان  األمني العام لألمم املتحدة. ويف 
حتىلظةةةةات الدولةةةةة    حتةةةةدد موقىلهةةةةا مةةةةن  البدايةةةةة علةةةةى دولةةةةة  لةةةةف، ل 

أن  ويسةرا   السلف، افرتاض عدم اإلبقاء علةى هةذه التحىلظةات. إال 
تقةةةةوم ممار ةةةةتها حاليةةةةا  علةةةةى   تعةةةةد تلجةةةةأ حاليةةةةا  إىل أ  افةةةةرتاض، إذ  ل 

عةةةةدم   دعةةةةوة الدولةةةةة ا لةةةةف إىل إب غهةةةةا بنواايهةةةةا بشةةةةأن اإلبقةةةةاء أو 
 .( 2691) السلف  بقاء على حتىلظات الدولة اإل 
للةةةدول املسةةةتقلة حةةةديثا ، يشةةة ل  وكمةةةا هةةةو احلةةةال للنسةةةبة (10)

افةةةةرتاض اإلبقةةةةاء علةةةةى حتىلظةةةةات الدولةةةةة السةةةةلف قرينةةةةة غةةةةأ قاطعةةةةة 
يتعلةةةةةةق أيضةةةةةةا  للةةةةةةدول ا لةةةةةةف النارةةةةةةئة نتيجةةةةةةة احتةةةةةةاد دول  فيمةةةةةةا
أ مةةةن هةةةةذا املبةةةةد 3والىلقةةةةرة  1يتبةةةةني مةةةن الىلقةةةةرة  انىلتةةةاهلا. وكمةةةةا أو

التوجيه ، تستايا الدولة ا لف بدون أدىن رك نقز االفةرتاض 
أكثةةةر مةةةن   ةةة ل اإلرةةةعار بنيتهةةةا عةةةدم اإلبقةةةاء علةةةى حتىلةةةظ أو مةةن

مةةةةةن املبةةةةةدأ  1حتىلظةةةةةات الدولةةةةةة السةةةةةلف. ووفقةةةةةا  ألح ةةةةةام الىلقةةةةةرة 
نق ز االفةةةةرتاض أيضةةةةا  عنةةةةدما تتةةةةوغ دولةةةةة 1-1-5التةةةةوجيه   ، يةةةةُ

سةةألة“ الةة  كانةةت موضةةا مسةةتقلة حةةديثا  حتىلظةةا  يتنةةاول  نىلةةس امل
مةةن  3إليهةةا الىلقةةرة . وهةةذه فرضةةية تشةةأ (2692)حتىلةةظ الدولةةة السةةلف

الة  تنابةق علةى احلةاالت الة  تتسةم فيهةا  2-1-5املبدأ التةوجيه  
__________ 

  (2690 ) PJD/EC ,2006/55JJ (  مقتاةةةةف ترمجتةةةةه األمانةةةةة العامةةةةة يف مةةةةذكرهتا
  2614بشأن التحىلظةات علةى املعاهةدات يف  ةياق   فةة الةدول )انظةر احلارةية  

 (.67لىلقرة أع ه(، ا 
انظةةر الر ةةالة املوجهةةة مةةن مديريةةة القةةانون الةةدويل العةةام إىل أحةةد األفةةراد   ( 2691)  
ى ممار ةةة  ويسةرا، لعتبارهةةا  طةرأ مةةن تغةأ علة  والة  تتةةف مةا   1996أاير/مةايو    3يف  

، فيمةا يتتةل خب فةة  جنيةف املتعلقةة بمايةة ضةحااي احلةربدولة وديعة التىلاقيةات  
 L. Caflisch, “Laذه الر ةةالة يف املرجةةا التةةايل   الةةدول يف املعاهةةدات؛ وتةةرد هةة 

pratique suisse en matière de droit international public 1996”, Revue 

suisse de droit international et de droit européen, 1997, vol. 7, pp. 682–

685, in particular p. 684  رباير  رةباط/ف   6. وقةد أُكةد هةذا الةنهج بىلتةوى مؤر ةة
ألةةةةةدرهتا مديريةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدويل العةةةةةام التابعةةةةةة لةةةةةإلدارة االحتاديةةةةةة للشةةةةةؤون    2007

. التحىلظةةةةةات علةةةةةى  ا ارجيةةةةةة، وعنواهنةةةةةا  ممار ةةةةةة  ويسةةةةةرا بولةةةةةىلها دولةةةةةة وديعةةةةةة 
 Jurisprudence املعاهدات يف  ياق   فةة الةدول“، وهة  تةرد يف املرجةا التةايل  

des autorités administratives de la Confédération (JAAC), 5 December 

2007, pp. 328–330, in particular p. 330 (available from 

www.bk.admin.ch/dokumentation/02574/02600/index.html?lang=fr). 
 أع ه. 1-1-5من املبدأ التوجيه   1انظر الىلقرة  ( 2692)  

انىلتةةال  ا  فةةة يف املعاهةةدة مةةن جانةةب دولةةة انرةةئة عةةن احتةةاد أو
إىل نقةةةةةةز  1تشةةةةةةأ الىلقةةةةةةرة  املقابةةةةةةل، ال . ويفدول باةةةةةةابا طةةةةةةوع 

االفةةةرتاض عةةةن طريةةةق لةةةوغ حتىلةةةظ يتعلةةةق لملوضةةةوع نىلسةةةه، وذلةةةك 
يُعرتف به للدولة ا لف عندما  لوغ التحىلظات ال أن احلق يف مبا

 ت ون ا  فة غأ متوقىلة على إعراب هذه الدولة عن رغبتها.
رب يف حالةةةةةةة احتةةةةةةةاد أو (11) ا  فةةةةةةةة انىلتةةةةةةال دول أن  وإذا اعتةةةةةةُ

الةةة  كانةةةت انفةةةذة فيمةةةا يتتةةةل لملعاهةةةدات حتةةةدل ب ةةةم القةةةانون 
يتبح من التعب للنسبة للدولة السلف يف تريخ   فة الدول، 

ختىليىلها  االدعاء أبن من حق الدولة ا لف التحلل من التزاماهتا أو
مةةةةةن املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه   2فةةةةةإن الىلقةةةةةرة  ،بتةةةةةوغ حتىلظةةةةةات. ومةةةةةن  

ا لف لحلق يف لوغ حتىلظات جديدة على   تعرتف هلذه الدولة ال
، 2املعاهةةةةدة. ومةةةةن نىلةةةةس املنالةةةةق، وعلةةةةى النحةةةةو الةةةةوارد يف الىلقةةةةرة 

يُعتةةةةةرب أن للدولةةةةةة ا لةةةةةف الاةةةةةرف يف معاهةةةةةدة ب ةةةةةم جيةةةةةوز أن  ال
 .(2693)القانون حق تو يا نااق حتىلظ أبقت عليه

ولإلضةةافة إىل احلجةةج الةة  قةُةدمت ضةةد هةةذه اإلم انيةةة يف  (12)
، تنبغةة  اإلرةةارة يف هةةذا (2694)1978 اغة اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةامأثنةةاء لةةي

جهةة إىل التدد إىل املوقف الذ  اختذه جملةس أورول يف ر ةالته املو 
، وهةةة  ر ةةةالة تىليةةةد (2695)2006حزيران/يونيةةةه  28اجلبةةةل األ ةةةود يف 

أبن هذه الدولة  ليس بو عها، يف هةذه املرحلةة، إلةدار حتىلظةات 
ق عليهةةةا“ والةةة  ألةةةدرت إرةةةعارا  جديةةةدة علةةةى املعاهةةةدات املتةةةاد

. ويبدو هذا املوقف منسجما  مةا قاعةدة ا  فةة (2696)خب فتها فيها
املنتةةةوص عليهةةةةا يف وهةةةة  القاعةةةدة قةةةانون، يف املعاهةةةدات ب ةةةم ال

يتعلق باالت احتاد الدول وانىلتةاهلا.  فيما 1978اتىلاقية فيينا لعام 
تقةم دول  لةف مةن  ل ويبدو أيضا  أن املمار ة تؤكد هذا احلل، إذ

__________ 
 أع ه. 4-3-2أ التوجيه  انظر املبد ( 2693)  
ينبغ  التذكأ يف هذا التدد لعرتاضات بعةز الوفةود علةى اقةرتاح  ( 2694)  
هوريةةةةة أملانيةةةةا االحتاديةةةةة )الةةةةذ     ةةةةحبه فيمةةةةا بعةةةةد( الةةةةداع  إىل تضةةةةمني مج

يعرتف، ضمن مجلة أمور، للةدول ا لةف غةأ  م ررا   36االتىلاقية مشروع مادة 
وغ حتىلظةةةات جديةةةدة، حةةةى فيمةةةا يتعلةةةق الةةةدول املسةةةتقلة حةةةديثا  لحلةةةق يف لةةة 

 Official Records of the United مبعاهدة تظل انفةذة للنسةبة للدولةة ا لةف 

Nations Conference on Succession of States in respect of Treaties, Vol. II, 

Resumed Session … (A/CONF.80/16/Add.1) (footnote 2623 above), 

43rd meeting of the Committee of the Whole, 3 August 1978, paras. 9–12 .
فةةةود أن مةةةنح الدولةةةة ا لةةةف حةةةق لةةةوغ حتىلظةةةات جديةةةدة فقةةةد رأت هةةةذه الو 

يتعةةارض مةةا مبةةدأ ا ةةتمرارية املعاهةةدات ب ةةم القةةانون، وهةةو املبةةدأ املنتةةوص 
 ibid., para. 14انىلتاهلا    عليه يف االتىلاقية فيما يتعلق باالت احتاد الدول أو

(Poland), para. 15 (United States of America), para. 18 (Nigeria), para. 19 

(Mali), para. 20 (Cyprus), para. 21 (Yugoslavia), para. 22 (Australia) 

and para. 24 (Swaziland) وقةد ا تلةف الةرأ  الةذ  أعربةت عنةه  ةوازيلند ،
 ا ت فا  طىليىلا  عن  واه من اآلراء.

 أع ه. 2690 احلاريةانظر  ( 2695)  
نةةةةةز ترمجتةةةةةه األمانةةةةةة العامةةةةةة يف مةةةةةذكرهتا بشةةةةةأن التحىلظةةةةةات علةةةةةى   ( 2696)  

 .69أع ه(، الىلقرة    2614املعاهدات يف  ياق   فة الدول )انظر احلارية  

http://www.bk.admin.ch/


 407 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

غأ الدول املستقلة حديثا  بتوغ حتىلظات جديدة مبنا بة   فتها 
 يف املعاهدات.

 مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   2ذكور يف الىلقةةةرة ويبةةةدو أن احلةةةل املةةة  (13)
يؤيةةةةده يف الةةةةرأ  املسةةةةتقل للقاضةةةة  توم ةةةةا  جيةةةةد أيضةةةةا  مةةةةا 5-1-2

يف  2007ر رةباط/فرباي 26املرفق بقرار حم مة العدل الدوليةة املةؤر  
  تابيق اتىلاقية منا جرمية اإللدة اجلماعية واملعاقبة عليها قضية 
نضةةةمام إىل اتىلاقيةةةة منةةةا اإللدة ال جمةةةال للشةةةك يف أن قةةةرار اإلرةةةعار لال 

يسةةمح  ولةةيس ا  فةةة )حيةةث الاجلماعيةةة، مةةا الةةتحىلظ علةةى املةةادة التا ةةعة، 
 *، كان مدفوعا  لالعتبارات املتتلة هبذه القضية. ه...  أب  حتىلظ(

وكةةةةةان ذلةةةةةك اإلرةةةةةعار الوحيةةةةةد لالنضةةةةةمام، يف رأيةةةةة ، غةةةةةأ متسةةةةةق علةةةةةى  
والةةةة   - *يوغو ةةةة فيا االحتاديةةةةة طةةةة ق مةةةةا ا  فةةةةة الةةةة  تولتهةةةةا مجهوريةةةةةاإل

أرةةةةعرت هبةةةةا األمةةةةني العةةةةام لألمةةةةم املتحةةةةدة يف اليةةةةوم نىلسةةةةه الةةةةذ  أرةةةةعرته فيةةةةه 
يف اتىلاقية فيينا   فة الدول يف  -لالنضمام إىل اتىلاقية منا اإللدة اجلماعية 

اهةدات الدولةة السةلف تظةل منهةا علةى أن مع 34* ال  تنز املةادة املعاهدات
دولةةةةةة  لةةةةةف. وهبةةةةةذا اإلرةةةةةعار ل  فةةةةةة، ألةةةةةبحت مجهوريةةةةةة  انفةةةةةذة إزاء كةةةةةل

يوغو  فيا االحتادية دولة متعاقدة يف اتىلاقية فيينا   فة الدول يف املعاهةدات 
تشةةةرين  6. وقةةةد بةةةدأ نىلةةةاذ تلةةةك االتىلاقيةةةة يف 1992اعتبةةةارا  مةةةن نيسةةةان/أبريل 

 ل دم االنابةةةاق بتةةةورة رمسيةةةة علةةةى عمليةةةة احنةةة . ورغةةةم عةةة 1996الثةةةان/نوفمرب 
، وللنظةةةةةر إىل أن 1992-1991يوغو ةةةةة فيا السةةةةةابقة الةةةةة  وقعةةةةةت يف الىلةةةةةرتة 

 1980 يوغو ةة فيا السةةابقة وافقةةت علةةى االلتةةزام لتىلاقيةةة فيينةةا للىلعةةل يف عةةام
وأن مجهوريةةةة يوغو ةةة فيا االحتاديةةةة ألةةةبحت دولةةةة متعاقةةةدة يف تلةةةك االتىلاقيةةةة 

مةن  18القيةاس علةى املةادة يتوقةا املةرء، مةن لب  لةن، 1992أبريل /منذ نيسان 
اتىلاقيةة فيينةا لقةةانون املعاهةدات، مةن دولةةة تعةرب مةن  ةة ل إرةعار لالنضةةمام 
عن موافقتها على أن تُعترب ملزمة لتىلاقية فيينا   فةة الةدول يف املعاهةدات أن 

مةن  34ردة يف املادة يتسق ما القاعدة الوا تتترف يف حالة فريدة على حنو ال
أن تتتةةةةةرف يف الوقةةةةةت نىلسةةةةةه يف عةةةةةدد كبةةةةةأ مةةةةةن القضةةةةةااي تلةةةةةك االتىلاقيةةةةةة، و 

*. وقةةد قةةادتين هةةذه االعتبةةارات جمتمعةةة إىل األ ةةرى لمتثةةال تم لتلةةك القاعةةدة
تعلق أ  أثر قانون على إرعار االنضمام إىل  ا تنتاو أنه ينبغ  للمح مة أال
اديةة، ذ  تقةدمت بةه مجهوريةة يوغو ة فيا االحتاتىلاقيةة منةا اإللدة اجلماعيةة الة 

وينبغةةة  هلةةةا بةةةدل ذلةةةك أن تعتربهةةةا ملزمةةةة بتلةةةك االتىلاقيةةةة علةةةى أ ةةةاس تىلعيةةةل 
علةى حنةو  34 القاعدة العرفية املتمثلة يف ا  فة ب م القةانون املدونةة يف املةادة

 .(2697)تابَّق على حاالت احن ل دولة من الدول ما

أدانه، مي ةةةن  8-1-5بةةةدأ التةةةوجيه  يشةةةأ امل غةةةأ أنةةةه كمةةةا (14)
ن احتةةاد عةة ثلةةة بةةني لةةوغ حتىلةةظ مةةن جانةةب دولةةة  لةةف انرةةئة املما
انىلتةةةال دول بشةةةأن معاهةةةدة تظةةةل انفةةةذة جتاههةةةا وبةةةني التةةةوغ  أو

 املتأ ر للتحىلظات.

__________ 
  (2697 ) Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia 

and Montenegro), Judgment of 26 February 2007 (see footnote 1600 

above), p. 330 (separate opinion of Judge Tomka, para. 35) . 

ولملقابةةةةةل، مي ةةةةةن فيمةةةةةا يبةةةةةدو مةةةةةد ناةةةةةاق احلةةةةةق يف لةةةةةوغ  (15)
حتىلظات جديدة املعرتف به للدول املستقلة حةديثا ، مبوجةب الىلقةرة 

، إىل الدول ا لف النارئة عن احتاد 1-1-5من املبدأ التوجيه     2
انىلتةةةال دول عنةةةدما ي ةةةون لتوليهةةةا ا  فةةةة يف املعاهةةةدة طةةةةابا  أو

جب إرعار من جانبها. وهذا طوع ، أ  عندما حتدل ا  فة مبو 
ت ن انفذة، يف تريخ   فةة الةدول،  يسر  على املعاهدات ال  ل

نةةةةت دولةةةةة للنسةةةبة للدولةةةةة السةةةلف ول ةةةةن هةةةذه الدولةةةةة السةةةلف كا
يتعلق لحلةق يف لةوغ حتىلظةات جديةدة،  . فىليما(2698)متعاقدة فيها

لةةيس هنةةاك أ   ةةبب للتمييةةز بةةني هةةذه الةةدول ا لةةف وبةةني الةةدول 
دامت ا  فة يف املعاهدة، يف احلالتني، تستلزم  لة حديثا ، مااملستق

 إعراب الدولة املعنية عن رغبتها.
إىل أن أ     2-1-5لتةوجيه   من املبدأ ا   4وأ أا ، تشأ الىلقرة   (16)

انىلتال دول وفقا  للىلقرة   احتاد أو   عن حتىلظ تتوغه دولة  لف انرئة  
مةن هةةذا املبةةدأ التةةوجيه  هةةو حتىلةظ خيضةةا لشةةروط اجلةةواز املنتةةوص    3

  1-3عليهةةا يف الىلقةةرات الىلرعيةةة )أ( و)ب( و)و( مةةن املبةةدأ التةةوجيه   
  1969م   مةةةةةن اتىلةةةةةاقي  فيينةةةةةا لعةةةةةا   19الةةةةةذ  يستنسةةةةةخ أح ةةةةةام املةةةةةادة  

. وهةة  تشةةأ أيضةةا  إىل أن القواعةةد ذات التةةلة الةةواردة يف اجلةةزء  1986و 
هةةة     4املمار ةةةة تنابةةةق علةةةى هةةةذا الةةةتحىلظ. والىلقةةةرة  الثةةةان مةةةن دليةةةل  

 .  1-1-5من املبدأ التوجيه     3و   2الىلقرة املوازية للىلقرتني  
 الدول   احتاة   حاالت   يف   معينة   يتحفظات   اال تداة    دم  5-1-3

 ةةةةدة ةول وي ةةةةتار إزاء الدولةةةةة  لتةةةةان او نةةةةدما تتحةةةةد ةو  
انفةذة إزاء اخللف نفا  معاهدة تان ، يف اتويةخ خالفةة الةدول، 

اي مر هذه الدول، فإن التحفظات ال   اغتها ةولة مر هذه 
تكةةر  الةةدول تانةة ، يف اتويةةخ خالفةةة الةةدول، ةولةةة متعاقةةدة وم

 .تعوة قائاة املعاهدة انفذة إزاءها ال
 التعليق 

حلالةةةةةة انىلتةةةةةال الةةةةةدول، حيةةةةةث تةةةةةؤد  ا  فةةةةةة يف    فةةةةةا   (1)
املعاهةةدة إىل تابيةةق نظةةام واحةةد فيمةةا خيةةز التحىلظةةات علةةى هةةذه 
املعاهةةةةدة، يناةةةةو  احتةةةةاد الةةةةدول علةةةةى  اةةةةر ا لةةةةط بةةةةني نظةةةةامني 

يتعلق للتحىلظات علةى نىلةس املعاهةدة، وهة  أنظمةة  أكثر فيما أو
رضةية نظريةة هنةا بىليتعلةق األمةر  قد ت ون اتلىلة، بل متناقضةة. وال

تقةةةدم أجوبةةةة رةةةافية عةةةن  حمضةةةة. ومةةةا ذلةةةك، يبةةةدو أن املمار ةةةة ال
العديةةةد مةةةن األ ةةةئلة الةةة  تثأهةةةا هةةةذه احلالةةةة. وه ةةةذا فةةةإن الر ةةةالة 

، املوجهةةة مةةن وزيةةر  الشةةؤون ا ارجيةةة 1990أاير/مةةايو  19املؤر ةةة 
 للجمهوريةةة العربيةةة اليمنيةةة ومجهوريةةة الةةيمن الدميقراطيةةة الشةةعبية إىل

، يف  ةةياق اقةةرتاح حةةل للمشةة لة التقنيةةة املتعلقةةة (2699) العةةاماألمةةني
__________ 

 ( من التعليق على املبدأ التوجيه  احلايل.4انظر أع ه الىلقرة ) ( 2698)  
 لة يل  نز اجلزء ذ  التلة من الر ا فيما ( 2699)  

مجهوريةةةة  يتعلةةةق لملعاهةةةدات الةةة  أبرمتهةةةا اجلمهوريةةةة العربيةةةة اليمنيةةةة أو  فيمةةةا
 وفقةةةا  لةةةذلك اعتبةةةار اجلمهوريةةةة  جيةةةبالةةةيمن الدميقراطيةةةة الشةةةعبية قبةةةل الوحةةةدة، 

 

 (اتبع على الصفحة التالية ) 



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 408
 

 

الةةةةةةةةدولتني السةةةةةةةةلف اإلجةةةةةةةةراءات املتخةةةةةةةةذة مةةةةةةةةن جانةةةةةةةةب  بتسةةةةةةةةجيل 
يتعلةةق لملعاهةةدة نىلسةةها، أرةةارت إىل معيةةار زمةةين ذ  ناةةاق  فيمةةا

لتسةا ل  مىلتوحةا  قانون مش وك فيه من نواح عديدة وتركت الباب 
الةةةةة  لةةةةةاغتها  لتحىلظةةةةةاتعةةةةةن متةةةةةأ ا -قةةةةةد يُاةةةةةرح مسةةةةةتقب    -

 الدولتان املعنيتان قبل تريخ احتادوا.
يتعلةق مبعاهةدة كانةت انفةذة، يف تريةخ احتةاد الةةدول،  وفيمةا (2)

إزاء أ  من الدول ال  نشأ عنها االحتاد، وظلت انفذة إزاء الدولةة 
من املبدأ التوجيه   1، يتبني من املبدأ الوارد يف الىلقرة (2700)املوحدة

الةةة  لةةةاغتها أ  مةةةن هةةةذه الةةةدول بشةةةأن  التحىلظةةةاتأن  5-1-2
ل تعةةرب هةةذه الدولةةة  املعاهةةدة تظةةل انفةةذة إزاء الدولةةة املوحةةدة، مةةا

دامةت  يثأ تابيق هذا االفرتاض أ  لةعوبة مةا عن نية االىلة. وال
الةةدولتان اللتةةةان نشةةأ عنهمةةةا االحتةةاد إمةةةا طةةرفني يف املعاهةةةدة املعنيةةةة  

ت ن املعاهةدة انفةذة إزاءوةا.  فيها ل كليهما وإما دولتني متعاقدتني
بيةةةةد أن احلالةةةةة تتةةةةبح أكثةةةةر تعقيةةةةدا  إذا كانةةةةت إحةةةةداوا طرفةةةةةا  يف 

 ت ن املعاهدة انفذة إزاءها. املعاهدة واأل رى دولة متعاقدة ل
وهةةةذه هةةة  احلةةةاالت الةةة  يسةةةعى هةةةذا املبةةةدأ التةةةوجيه  إىل  (3)

 معاجلتهةةةةةةا، وذلةةةةةةك عةةةةةةن طريةةةةةةق الةةةةةةنز علةةةةةةى اإلبقةةةةةةاء فقةةةةةةط علةةةةةةى
ت الةةةة  لةةةةاغتها الدولةةةةة الةةةة  كانةةةةت طرفةةةةا  يف املعاهةةةةدة. التحىلظةةةةا

ر هةةذا احلةةل بقيقةةة أنةةه ال يف هةةذه  -مي ةةن أن ي ةةون للدولةةة  ويىلسةةَّ
 ةةةةةوى وضةةةةةا واحةةةةةد فقةةةةةط  -احلالةةةةةة الدولةةةةةة النارةةةةةئة عةةةةةن االحتةةةةةاد 

يتعلق مبعاهدة معينة، وهو يف هذه احلالة وضا الدولة الاةرف  فيما
ب ةةةةةةم القةةةةةةانون(. وعليةةةةةةه،   ةةةةةةتمراريةيف تلةةةةةةك املعاهةةةةةةدة )مبةةةةةةدأ اال

يتعلةةةةق لملعاهةةةةدة الةةةة  تظةةةةل انفةةةةذة إزاء الدولةةةةة النارةةةةئة عةةةةن  فيمةةةةا
التحىلظةةةةات الةةةة  لةةةةاغتها  االحتةةةةاد، يبةةةةدو مةةةةن املناقةةةة  اعتبةةةةار أن

كانةت املعاهةدة انفةذة إزاءهةا يف تريةخ االحتةاد ال   الدول  الدولة أو
اغتها ت الة  لة التحىلظةا ه  وحدها ال  مي ن اإلبقاء عليهةا. أمةا

 ت ن املعاهدة انفذة إزاءها، فتىلقد مىلعوهلا. دولة متعاقدة ل
بيث يشمل ك    (2701)3-1-5ولقد لين املبدأ التوجيه   (4)

مةةن  33إىل  31مةن حةةاالت احتةاد الةةدول املشةار إليهةةا يف املةواد مةةن 
وحةةةاالت احتةةةاد الةةةدول الةةة  حتةةةتىلظ فيهةةةا  1978اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام 
 حتةةاد بشختةةيتها القانونيةةة الدوليةةة )حالةةة امل ونةةة لإحةةدى الةةدول 

 
 (اتبع )  (  2699احلاشية  ) 

ا  مةةن التةةاريخ اعتبةةار اليمنيةة )كمةةا هةة  موحةةدة حاليةةا ( طرفةةا  يف تلةةك املعاهةةدات 
الةةةةةذ  ألةةةةةبحت فيةةةةةه إحةةةةةدى هةةةةةاتني الةةةةةدولتني قبةةةةةل األ ةةةةةرى طرفةةةةةا  يف تلةةةةةك 
املعاهدات. وعليه،  تشأ اآلن اجلداول ال  تبني حالة املعاهدات، حتت ا م 
’الةةةةةةيمن‘، إىل تريةةةةةةخ اإلجةةةةةةراءات )التوقيعةةةةةةات والتتةةةةةةديقات واالنضةةةةةةمامات 

لةة  ألةةبحت طرفةةا  قبةةل دولةة اواإلعة انت والتحىلظةةات، إ ( الةة  قامةةت هبةةا ال
األ ةرى، يف حةني يشةةار يف احلوارة  إىل اإلجةةراءات الة  متةةت يف وقةت الحةةق 

( مةةةن التعليةةةق علةةةى املبةةةدأ  8“ )انظةةةر أعةةة ه الىلقةةةرة ) مةةةن جانةةةب الدولةةةة األ ةةةرى
 .( 2687واحلارية    2-1-5التوجيه   

 .1978من اتىلاقية فيينا لعام  31انظر املادة  ( 2700)  
 . 2-2-5و 5-1-5لى املبدأين التوجيهيني ينابق األمر نىلسه ع ( 2701)  

غةةةأ منتةةةوص عليهةةةا يف األح ةةةام املةةةذكورة آنىلةةةا  مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا 
 (.1978 لعام

 لةةةةةى النطةةةةةاق اإلقلياةةةةة  للتحفظةةةةةات الةةةةة   اإليقةةةةةاء 5-1-4
  اغتها الدولة ال لف

، يظة  الةتحفع الةذي 5-1-5وهناا أبحكام املبدا التةوجيه   
 مةةر املبةةدا التةةوجيه   1ذوجةةب الفقةةرة يفعتةة  انةةه قةةد ايقةة   ليةةه 

حمتفظةاا  2-1-5مةر املبةدا التةوجيه   3 او 1الفقرة  او 5-1-1
ابلنطةةةةاق اإلقلياةةةة  الةةةةذي تةةةةان لةةةةه يف اتويةةةةخ خالفةةةةة الةةةةدول، 

 .تعرب الدولة اخللف  ر نقيض هذا القصد م ما
 التعليق 

البةديه  أن الةتحىلظ الةذ  يعتةرب حتىلظةا  مسةتمرا  بعةد  يبدو من   (1)
فة الدول حيتىلظ للناةاق اإلقليمة  الةذ  كةان لةه يف تريةخ   فةة     

الدول. وينز املبدأ التوجيه  احلايل علةى هةذا املبةدأ الةذ  ميثةل نتيجةة  
مناقيةةةة ترتتةةةب علةةةى ف ةةةرة اال ةةةتمرارية املتألةةةلة يف مىلهةةةوم ا  فةةةة يف  

 نتجت عن إرعار ل  فة.  ثت ب م القانون أو املعاهدة،  واء حد 
ذلك، ينبغ  أن يُعةرتف للدولةة ا لةف بريةة اإلعةراب وما  (2)

عن نية تعةديل الناةاق اإلقليمة  للةتحىلظ الةذ  يُعتةرب أنةه قةد أُبقة  
تعةةرب الدولةةةة ا لةةف عةةةن  عليةةه. وهةةةذا هةةو املقتةةةود بعبةةارة  مةةةا ل

املبةةدأ التةةوجيه . غةةأ أن نقةةيز هةةذا القتةةد“ الةة  ينتهةة  هبةةا هةةذا 
لةةةةف عةةةةن نيتهةةةةا مةةةةد الناةةةةاق اإلعةةةة ن الةةةةذ  تعةةةةرب بةةةةه الدولةةةةة ا 

يةةؤثر يف حةةد ذاتةةه علةةى  اإلقليمةة  لةةتحىلظ يُعتةةرب قةةد أبقةة  عليةةه لةةن
 املنظمات املتعاقدة. حقوق والتزامات الدول املتعاقدة األ رى أو

وع وة على ذلك، فإن مبدأ اإلبقاء على النااق اإلقليم   (3)
يةه عليهةا هةو مبةدأ تاةرأ عل أُبق حىلظات ال  تُعترب حتىلظات قد للت

أكثةةةةةر.  ا ةةةةتثناءات يف بعةةةةةز احلةةةةةاالت املتعلقةةةةةة لحتةةةةةاد دولتةةةةةني أو
هذه اال ةتثناءات الة  تثةأ مسةائل  5-1-5ويعاجل املبدأ التوجيه  

معقدة، وهة  ا ةتثناءات مسةتبعدة بوضةوح مةن ناةاق تابيةق املبةدأ 
 التوجيه  احلايل.

إلضةةةافة إىل ذلةةةةك، ينبغةةةة  أن يُنظةةةةر بتةةةةورة مسةةةةتقلة يف ول (4)
املتتلة للتحىلظات يف حالة ا  فةة يف جةزء مةن اإلقلةيم. املشاكل 

تشةةةة ل ا ةةةةتثناء مةةةةن املبةةةةدأ الةةةةوارد  فهةةةةذه احلةةةةاالت، وإن كانةةةةت ال
يرتتةةةةةب علةةةةةى ذلةةةةةك، مةةةةةن  املبةةةةةدأ التةةةةةوجيه  احلةةةةةايل )مبةةةةةا أنةةةةةه ال يف

علةةى اإلقلةةيم املةةذكور  املبةةدأ، أن ختلةةف الدولةةة الةة  حتةةلت حيةةث
لتلةةك األ ةةأة(، فإهنةةا تتالةةب الدولةةة السةةلف يف املعاهةةدات امللزمةةة 

مةةةةةا ذلةةةةةك بعةةةةةز اإليضةةةةةاحات، وهةةةةة  إيضةةةةةاحات يسةةةةةعى املبةةةةةدأ 
 إىل تقدميها. 6-1-5التوجيه  

 النطاق اإلقليا  للتحفظات يف حاالت احتاة الدول 5-1-5
معاهةةةدة   ةةةدة ةول، وتصةةةبع   نةةةدما تتحةةةد ةولتةةةان او -1 

تانةة  انفةةذة، يف اتويةةخ خالفةةة الةةدول، إزاء ةولةةة واحةةدة فقةةط 
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الدول ال  تشك  الدولةة اخللةف معاهةدةا تنطبةق  لةى جةزء  مر
تكر تنطبةق  ليةه، فةإن اي حتفةع يفعتة   مر إقليم تلك الدولة م

 م: ان الدولة اخللف قد ايق   ليه ينطبق  لى هذا اإلقليم، ما
 نةةد اإلشةةةعاو يتوسةةةيع النطةةةاق تعةةرب الدولةةةة اخللةةةف،   ا( 

 او اإلقليا  للاعاهدة،  ر نقيض هذا القصد؛
ال ةةرأ منةةه سةةبباا حيةةول ةون  تكةةر طبيعةةة الةةتحفع او  ب( 

 جتاوزه اإلقليم الذي تان ينطبق  ليه يف اتويخ خالفة الدول.
 ةةةدة ةول، وتصةةةبع معاهةةةدة    نةةةدما تتحةةةد ةولتةةةان او -2 

ات ةر مةر  زاء ةولتة  اوتان  انفذة، يف اتويخ خالفةة الةدول، إ
 لى جزء مر إقلةيم  الدول ال  نشأ  نها االحتاة معاهدةا تنطبق

تكر تنطبق  ليةه يف اتويةخ خالفةة الةدول، فةإن  الدولة اخللف م
 م: ميتد إليه تطبيق اي حتفع، ما هذا اإلقليم ال

يكر حتفع متطةايق قةد  ةيغ مةر جانةب تة  ةولةة مةر   ا( 
اهةةدة انفةةذة إزاءهةةا يف اتويةةخ خالفةةة تلةةك الةةدول الةة  تانةة  املع

 الدول؛ او
لةةةف،  نةةد اإلشةةةعاو يتوسةةةيع النطةةةاق تعةةرب الدولةةةة اخل  ب( 

 اإلقليا  للاعاهدة،  ر قصد خمالف؛ او
يففهةم  لةةى حنةةو آخةةر نقةيض هةةذا القصةةد مةةر الظةةروف   ج( 

 احمليطة خبالفة هذه الدولة يف املعاهدة.
اإلقلياةةة   يكةةةون اإلشةةةعاو الرامةةة  إىل توسةةةيع النطةةةاق -3 

هةةذا  ب(، إشةةعاواا  ةةدمي األثةةر إن تةةان 2للةةتحفع، وفقةةاا للفقةةرة 
 التوسيع يؤةي إىل تطبيق حتفظات متناقضة  لى اإلقليم نف ه.

، مةةةةةع مرا ةةةةةاة 3إىل  1تنطبةةةةةق احكةةةةةام الفقةةةةةرات مةةةةةر  -4 
يقتضيه اختالف احلال،  لى التحفظات ال  تفعتة  قةد افيقة   ما

 قةةب احتةةاة ةول، ةولةةة  ليهةةا مةةر جانةةب ةولةةة خلةةف تكةةون، 
فةةة الةةدول إزاء تكةةر انفةةذة يف اتويةةخ خال متعاقةةدة يف معاهةةدة م

ات ر مر  اي ةولة مر الدول ال  انشأت االحتاة، لكر ةولة او
هةةذه الةةدول تانةة  يف  لةةك التةةاويخ ةوالا متعاقةةدة فيهةةا، و لةةك 
 ندما تصبع املعاهدة ساوية  لى جزء مر إقلةيم الدولةة اخللةف 

 .ق  ليه يف اتويخ خالفة الدولتكر تنطب م
 التعليق 

تةةوجيه  هةةو حةةل املشةةاكل احملةةددة الغةةرض مةةن هةةذا املبةةدأ ال (1)
يتعلةةق للناةةاق اإلقليمة  للتحىلظةةات الةة   الة  مي ةةن أن تنشةةأ فيمةا

 1أكثةةر. وتتنةةاول الىلقةةرات مةةن  تُعتةةرب مسةةتمرة بعةةد احتةةاد دولتةةني أو
حالة املعاهدة ال  تظل، بعد احتاد دول، انفذة ما حتىلظات  3إىل 

لةول نىلسةها، مةا لنابةاق احل 4  الىلقةرة جتاه الدولةة ا لةف. وتقضة 
يقتضةةةيه ا ةةةت ف احلةةةال، علةةةى احلالةةةة الةةة  ت ةةةون فيهةةةا  مراعةةةاة مةةةا

ت ةةن  الدولةةة ا لةةف، بعةةد احتةةاد دول، دولةةة متعاقةةدة يف معاهةةدة ل
 انفذة يف تريخ االحتاد جتاه أ  من الدول السلف.

، ومىلةةةةةةاده أن 4-1-5واملبةةةةةةدأ الةةةةةةوارد يف املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   (2)
لةةذ  اعتةةُرب حتىلظةةا  مسةةتمرا  بعةةد   فةةة ناةةاق اإلقليمةة  للةةتحىلظ اال

الةةةةدول يبقةةةةى دون تغيةةةةأ، يسةةةةر  أيضةةةةا  علةةةةى حالةةةةة احتةةةةاد دولتةةةةني 
أكثةةةةةر، رهنةةةةةا  بةةةةةبعز اال ةةةةةتثناءات املنتةةةةةوص عليهةةةةةا يف املبةةةةةدأ  أو

التوجيه  احلايل. ومي ن أن حتدل هذه اال تثناءات عندما تتبح 
إقلةةيم كثةةر،  ةةارية علةةى جةةزء مةةن أ معاهةةدة، عقةةب احتةةاد دولتةةني أو

 ت ن تسر  عليه يف تريخ   فة الدول. الدولة املوحدة ل
 وينبغ  يف هذا التدد التمييز بني حالتني، ووا  (3)

أكثةةةر، حيةةةث تتةةةبح  احلالةةةة النارةةةئة بعةةةد احتةةةاد دولتةةةني أو - 
املعاهةةةةدة الةةةة  كانةةةةت، يف تريةةةةخ   فةةةةة الةةةةدول، انفةةةةذة جتةةةةاه دولةةةةة 

حتةاد معاهةدة   ةارية  علةى الةدول الة  نشةأ عنهةا االواحدة فقط من 
 ت ن تسر  عليه؛  جزء من إقليم الدولة ا لف ل

حالةةة املعاهةةدة الةة  كانةةت، يف تريةةخ   فةةة الةةدول، انفةةذة  - 
أكثةةةر مةةةن الةةةدول الةةة  نشةةةأ عنهةةةا االحتةةةاد، ل نهةةةا  جتةةةاه دولتةةةني أو

الدولةةةةة ت ةةةةن تسةةةةر  علةةةةى كامةةةةل اإلقلةةةةيم الةةةةذ   يتةةةةبح إقلةةةةيم  ل
علةى جةةزء مةةن إقلةيم الدولةةة ا لةةف املوحةةدة ا لةف، وتتةةبح  ةةارية 

 ت ن تسر  عليه قبل االحتاد. ل
لحلالةةةةة األوىل، أ  حالةةةةة املعاهةةةةدة الةةةة    1وتتعلةةةةق الىلقةةةةرة  (4)

دولةةةةة كانةةةةت، يف تريةةةةخ   فةةةةة الةةةةدول، انفةةةةذة مةةةةا حتىلظةةةةات إزاء 
الةةة  مةةةن الةةةدول الةةة  نشةةةأت عنهةةةا الدولةةةة املوحةةةدة و  واحةةةدة فقةةةط

ت ةةةن تسةةةر   إقلةةةيم الدولةةةة املوحةةةدة ل تتةةةبح  ةةةارية علةةةى جةةةزء مةةةن
عليةه يف تريةةخ   فةةة الةةدول. وعنةةدما جيةةر  تو ةةيا ناةةاق التابيةةق 

وهو  ،اإلقليم  للمعاهدة على هذا النحو من جانب الدولة ا لف
يف  يسةةةتلزم رضةةةاها )الةةةذ  تعةةرب عنةةةه  ةةةواء إبلةةةدار إرةةةعار أو مةةا

يةربر  ، ي ةون مثةة مةا(2702)اف األ ةرى(إطار اتىلاق ما الةدول األطةر 
االعتقةةةةةاد أبن هةةةةةذا التو ةةةةةيا خيةةةةةز الع قةةةةةة التعاهديةةةةةة يف لةةةةةورهتا 
لة للتحىلظات الة  لةاغتها الدولةة الة  كانةت املعاهةدة انفةذة  املعدَّ
إزاءهةةةا يف تريةةةخ االحتةةةاد. غةةةأ أن هنةةةاك ا ةةةتثناءين تةةةنز عليهمةةةا 

  1)أ( و)ب( من الىلقرة الىلقرتن الىلرعيتان 
أ  ةةبب مينةةا الدولةةة النارةةئة يوجةةد مةةن حيةةث املبةةد أوال ، ال - 

عن االحتاد، عنةدما تتةدر إرةعارا  بتو ةيا ناةاق التابيةق اإلقليمة  
للمعاهدة، من أن تعرب عن نية االىلة يف هذا الشأن وأن تتجنب 
للتةةايل تو ةةيا الناةةاق اإلقليمةة  هلةةذه التحىلظةةات. وت ةةرس الىلقةةرة 

 ؛االحتمال هذا 1الىلرعية )أ( من الىلقرة 
غرضه دون تو يا نااقه  ول طبيعة التحىلظ أواثنيا ، قد حت - 

 ارو اإلقليم الذ  كان يسر  عليه يف تريخ   فة الةدول. وهةذا 
مي ةةةةةن أن ينابةةةةةق بتةةةةةورة  الةةةةةة علةةةةةى الةةةةةتحىلظ الةةةةةذ  كةةةةةان  مةةةةةا

علةةةى جةةزء مةةن إقلةةيم الدولةةة الةةة   ألةة   فيمةةا  ةةبق يقتتةةر اناباقةةه
__________ 
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نةةةة    يتنةةةاول حتديةةةدا  مؤ سةةةات معيعلةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ لةةةاغته، أو
كانةةةةت تبعةةةةة للدولةةةةة املةةةةةذكورة. وتشةةةةأ الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )ب( مةةةةةن 

 إىل هذا االحتمال. 1 الىلقرة
، مةةن انحيةةة أ ةةرى، لحلالةةة الثانيةةة املشةةار 2وتتعلةةق الىلقةةرة  (5)

عت الدولةةة 3إليهةةا يف الىلقةةرة ) ( أعةة ه، أ  حالةةة املعاهةةدة الةة  و ةةّ
  فةةةةة ا لةةةةف ناةةةةاق تابيقهةةةةا اإلقليمةةةة  والةةةة  كانةةةةت، يف تريةةةةخ 

مةةن الةةدول الةة  نشةةأ عنهةةةا  دولتةةني علةةى األقةةلالةةدول، انفةةذة جتةةاه 
ت ةةن تسةةر  يف ذلةةك التةةاريخ علةةى كامةةل اإلقلةةيم  االحتةةاد، ول ةةن ل

املاروح يتعلق للتةايل الذ   يتبح إقليم الدولة املوحدة. والسؤال 
إذا كانت التحىلظات ال  لةاغتها أ  مةن هةذه الةدول  بتحديد ما

إقليم الدولةة املوحةدة الة  تلك األجزاء من  على تتبح  ارية أيضا  
تقةدم  ل ت ن املعاهدة تسر  عليها يف تريةخ   فةة الةدول. ومةا ل

ا  إذ الدولة ا لف إرارات حمددة، قد ي ةون مةن التةعب معرفةة مةا
كانةةت هةةذه الدولةةة، بتو ةةيعها ناةةاق التابيةةق اإلقليمةة  للمعاهةةدة، 

ظةةةةةات الةةةةة  لةةةةةاغتها هةةةةةذه تعتةةةةةزم تو ةةةةةيا الناةةةةةاق اإلقليمةةةةة  للتحىل
الةةدول، الةة  كانةةت املعاهةةدة ي ةةن مجيةةا  إن لتلةةك مةةن الةةدول،  أو

انفةذة إزاءهةةا يف تريةةخ   فةةة الةةدول، وكةةذلك معرفةةة إىل أ  مةةدى 
الةنز علةى االفةرتاض القائةل إن أاي   تعتزم ذلك. ويبدو مةن املعقةول

 ميتةةةد إىل أجةةةزاء إقلةةةيم الدولةةةة املوحةةةدة الةةة  مةةةن هةةةذه التحىلظةةةات ال
ل تتةوافر  ، مةات ن املعاهةدة تسةر  عليهةا يف تريةخ   فةة الةدول ل

يةدعو إىل  . وما هذا، لةيس هنةاك مةاعنالر تشأ إىل نقيز ذلك
 ذ بل اتلف جعل هذا االفرتاض قرينة قاطعة. ومن   جيب األ 

عنةةدما يتةةاغ نىلةةس الةةتحىلظ مةةن جانةةب كةةل دولةةة مةةن الةةدول   - 
إزاءهةةةا، وهةةة  احلالةةةة الةةة  تعاجلهةةةا    السةةةلف الةةة  كانةةةت املعاهةةةدة انفةةةذة 

، جيةةةب علةةةةى الع ةةةس أن يىلةةةةرتض أن  2 الىلقةةةرة الىلرعيةةةةة )أ( مةةةن الىلقةةةةرة 
الدولة املوحدة تنةو  اإلبقةاء علةى الةتحىلظ املشةرتك بةني الةدول السةلف  

 من هذا املبدأ التوجيه ؛ أو   1الىلقرة  با املناق الذ  تعرب عنه  وأن يتَّ 
حتةةةةاد، عنةةةةةد قبوهلةةةةا تو ةةةةةيا  إذا قامةةةةت الدولةةةةةة النارةةةةئة عةةةةةن اال  - 

النااق اإلقليم  للمعاهدة، لإلعراب عن نيةة االىلةة عةن طريةق حتديةد  
  -التحىلظات ال   تسر  على اإلقليم الذ  امتد نااق املعاهدة إليةه  

 ؛ أو 2)ب( من الىلقرة    تعاجلها الىلقرة الىلرعية وه  احلالة ال  
لدولةةة مةةن الظةةروف احملياةةة أن ا علةةى حنةةو آ ةةر، إذا تبةةني، - 

النارئة عةن االحتةاد اعتزمةت اإلبقةاء علةى التحىلظةات الة  لةاغتها 
وهةةةة  احلالةةةةة الةةةة  تعاجلهةةةةا الىلقةةةةرة  -دولةةةةة معينةةةةة مةةةةن دول االحتةةةةاد 

لة بتورة  الة عندما . وحتدل هذه احلا2الىلرعية )و( من الىلقرة  
ت ةةةةون الدولةةةةة املوحةةةةدة قةةةةد أرةةةةارت حتديةةةةدا ، عنةةةةد تو ةةةةيا الناةةةةاق 

إىل اإلجةةةةراءات الةةةة  اختةةةةذهتا إحةةةةدى الةةةةدول  اإلقليمةةةة  للمعاهةةةةدة،
 قبل تريخ االحتاد. فيما يتتل لملعاهدةاملعنية 

ويف حالةةة التحىلظةةةات املتاابقةةةة املشةةار إليهةةةا يف الىلقةةةرة )أ(  (6)
ون مةةةةا ذلةةةةك مةةةةد الناةةةةاق اإلقليمةةةة  هلةةةةذا ، قةةةةد ي ةةةة 2مةةةةن الىلقةةةةرة 

 التحىلظ، يف ظةروف معينةة، إىل اجلةزء مةن إقلةيم الدولةة النارةئة عةن

ي ن التحىلظ يسر  عليه قبل تريةخ   فةة الةدول  االحتاد الذ  ل
وهةذه الىلرضةية  غرضه.  أمرا  مستحي   بسبب طبيعة هذا التحىلظ أو

. 1ب( مةةةةن الىلقةةةةرة يف الىلقةةةةرة الىلرعيةةةةة )مماثلةةةةة لتلةةةةك املشةةةةار إليهةةةةا  
 ةةةياق التحىلظةةةات املتاابقةةةة، ي ةةةون هةةةذا االحتمةةةال مم نةةةا  يف  ويف

ولتةةةةني، حيةةةةث مي ةةةةن تتةةةةور أن الةةةةتحىلظ حالةةةةة احتةةةةاد أكثةةةةر مةةةةن د
املتاةةةابق الةةةذ  لةةةاغته مجيةةةا الةةةدول السةةةلف الةةة  كانةةةت املعاهةةةدة 

مي ةةن مةةد نااقةةه، بسةةةبب  انفةةذة إزاءهةةا يف تريةةخ   فةةة الةةةدول ال
اجلزء من إقليم الدولة ا لف الذ  كان، قبل   غرضه، إىل طبيعته أو

ت ةن  االحتاد لنشأ عنها من الدول ال   االحتاد، تبعا  لدولة أ رى 
املعاهةدة انفةذة إزاءهةا يف تريةخ   فةةة الةدول. ورغةم تسةليم اللجنةةة 

يف نةز املبةدأ  تةذكر هةذه اإلم انيةة  إبم انية حدول ذلك، فإهنا ل
 بش ل مىلرط. ل لياغته تثق   حى ال 5-1-5التوجيه  

املنتةةوص عليهةةا يف الىلقةةرة الىلرعيةةة )ب( الىلرضةةية ويف ظةةل  (7)
ون قةرار الدولةةة املوحةدة مبةد ناةاق تابيةق عةةدة ي ة  ، ال2مةن الىلقةرة 

إذا كانةةةت هةةةذه التحىلظةةةات  حتىلظةةةات إىل اإلقلةةةيم املعةةةين مقبةةةوال  إال
نشةةةأ عنهةةةا االحتةةةاد أكثةةةر مةةةن الةةةدول الةةة   الةةة  لةةةاغتها دولتةةةان أو

أهنةةا حتىلظةةات غةةأ أنةةه قةةد يتبةةني حتىلظةةات متوافقةةة فيمةةا بينهةةا. غةةأ 
فةز أ  أثةر إلعة ن الدولةة مىلةر مةن ر  هذه احلالة، ال متوافقة. ويف

يؤد  هذا اإلعة ن إىل تابيةق حتىلظةات متناقضةة.  ا لف بقدر ما
 من هذا املبدأ التوجيه . 3وهذا هو املقتود للىلقرة 

 3إىل  1لقواعةةد املنتةةوص عليهةةا يف الىلقةةرات مةةن وتتعلةةق ا (8)
حتىلظةةات  حتىلةةظ أوت ةةون فيهةةا املعاهةةدة الةة  يتعلةةق هبةةا لحلالةة الةة  
سةةةةلف انفةةةةذة إزاء إحةةةةداها علةةةةى األقةةةةل يف تريةةةةخ   فةةةةة الةةةةدول ال

، مةةةا مراعةةةةاة 4الةةةدول. غةةةأ أن هةةةذه القواعةةةد تنابةةةق وفقةةةا  للىلقةةةرة 
لةة  تُعتةةرب حتىلظةةات يقتضةةيه ا ةةت ف احلةةال، علةةى التحىلظةةات ا مةةا

الدولةةة املوحةةدة الةة  تو ةةا الناةةاق اإلقليمةة  ملعاهةةدة أبقةةت عليهةةا 
ل، دولة متعاقدة فيها، وذلك ت ون هذه الدولة، نتيجة    فة الدو 

ت ةةن هةةذه املعاهةةدة انفةةذة، يف تريةةخ   فةةة الةةدول، جتةةاه أ   إذا ل
دولتةةةةةان  مةةةةةن الةةةةةدول السةةةةةلف، حةةةةةى وإن كانةةةةةت دولةةةةةة واحةةةةةدة أو

. (2703)فيهةا دوال  متعاقةدةثر من الدول ال  نشةأ عنهةا االحتةاد أك أو
رةةك  النةةادرة بةة  -ولملثةةل، ينبغةة  تابيةةق هةةذا احلةةل علةةى الىلرضةةية 

مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا  32مةةن املةةادة  2واملشةةار إليهةةا مةةا ذلةةك يف الىلقةةرة 
أكثةةر  الةة  تتةةبح مبوجبهةةا معاهةةدة، كانةةت دولةةة أو - 1978لعةةام 

فيها يف تريخ   فة دوال  متعاقدة  ها االحتاد  من الدول ال  نشأ عن
الةةةدول، معاهةةةدة  انفةةةذة  بعةةةد ذلةةةك التةةةاريخ نتيجةةةة  لتحقةةةق الشةةةروط 

هةةةةذه  هةةةةا يف البنةةةةود ذات التةةةةلة مةةةةن املعاهةةةةدة؛ ويفاملنتةةةةوص علي
 احلالة، تتبح الدولة ا لف دولة طرفا  يف هذه املعاهدة.

رارة إىل أن مسألة ، تنبغ  اإل4يتعلق للىلقرة  وأ أا ، فيما (9)
دولةةةة متعاقةةةدة كانةةةت لةةةاغتها الناةةةاق اإلقليمةةة  للتحىلظةةةات الةةة  

ت ةون مسةةألة  الةدول الاملعاهةدة غةأ انفةذة إزاءهةا يف تريةخ   فةة 
__________ 

 .1978من اتىلاقية فيينا لعام  32انظر املادة  ( 2703)  



 411 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

إذا كانةةت هةةذه املعاهةةدة غةةأ انفةةذة، يف ذلةةك التةةاريخ  ماروحةةة إال
نىلسةةه، إزاء أ  مةةن الةةدول الةة  نشةةأ عنهةةا االحتةةاد؛ ألنةةه يف احلالةةة 

تعتةةةةةةرب التحىلظةةةةةةات الةةةةةة  لةةةةةةاغتها الدولةةةةةةة املتعاقةةةةةةدة  ع سةةةةةةية، الال
 .(2704)املذكورة حتىلظات أُبق  عليها

ت الدولة اخللف يف حةاالت النطاق اإلقليا  لتحفظا 5-1-6
 اخلالفة املتعلقة جبزء مر اإلقليم

 نةةدما يرتتةةب  لةةى خالفةةة ةول تتعلةةق جبةةزء مةةر إقلةةيم ةولةةة  
اإلقلةةيم معاهةةدة تكةةون الدولةةة مةةر الةةدول ان ت ةةري  لةةى  لةةك 

اخللف ةولة متعاقةدة فيهةا، فةإن اي حتفةع  لةى املعاهةدة تكةون 
لةةى  لةةك اإلقلةةيم تلةةك الدولةةة قةةد  ةةاغته سةةايقاا ينطبةةق ايضةةاا  

 م: ا تباواا مر اتويخ خالفة الدول، ما
 تعرب الدولة اخللف  ر نقيض هذا القصد؛ او  ا( 
يقتصةر  لةى إقلةيم الدولةة يتب  مر التحفع ان نطاقةه   ب( 

اخللف الذي تان يقع ةاخ  حدوةها قب  اتويخ خالفة الدول، 
 . لى جزء مر هذا اإلقليم او

 التعليق 
بةةدأ التةةوجيه  بةةاالت انىلتةةال األقةةاليم وغةةأ يتعلةةق هةةذا امل (1)

)ا  فةةة يف  15ذلةةك مةةن التغةةأات اإلقليميةةة املشةةار إليهةةا يف املةةادة 
. وتنز هذه املادة على 1978ية فيينا لعام  جزء من إقليم( من اتىلاق

أنةةه، اعتبةةارا  مةةن تريةةخ   فةةة الةةدول، يبةةدأ نىلةةاذ معاهةةدات الدولةةة 
اولةه   فةة الةدول، بينمةا ينقضة  نىلةاذ ا لف إزاء اإلقليم الذ  تتن

معاهةةةدات الدولةةةة السةةةلف إزاء هةةةذا اإلقلةةةيم. ويشةةة ل هةةةذا احل ةةةم 
قليم  للمعاهدات، امل ر ة يف امتدادا  لقاعدة املرونة يف التابيق اإل

مي ةن أن ينابةق  ال ،. ومن  1969من اتىلاقية فيينا لعام  29 املادة
علةى احلةاالت الة   2-1-5و 1-1-5مشروعا املبدأين التةوجيهيني 

مةن االتىلاقيةة للنظةر، يف هةذه احلةاالت،  15 تد ل يف نااق املةادة
يتعلةةةةةق  توجةةةةةد مةةةةةن حيةةةةةث املبةةةةةدأ   فةةةةةة حقيقيةةةةةة فيمةةةةةا إىل أنةةةةةه ال

 الدولةةة ا لةةف“ لملعةةه  بلملعاهةةدات. فةةرغم نعةةت الدولةةة املعنيةةة 
، 1978 مةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام 2 )د( مةةن املةةادة1املقتةود يف الىلقةةرة 

وحتةةتىلظ بتةةىلة الدولةةة املتعاقةةدة يف  فهةة   ختلةةف“ نىلسةةها نوعةةا  مةةا
املعاهدة ال  اكتسبتها مبوجب موافقتها على االلتةزام هبةذه املعاهةدة 

 .1969من اتىلاقية فيينا لعام  11وفقا  للمادة 
وعند نشوء هذه احلالة نتيجة   فة تتعلق جبزء مةن إقلةيم،  (2)

يتسةةةا ليشةةةمل اإلقلةةةيم املعةةةةين.  ففةةةإن ناةةةاق معاهةةةدة الدولةةةة ا لةةةة 
هذه احلالة، يبدو من املناق  اعتبةار أن انابةاق املعاهةدة علةى  ويف

هةةذا اإلقلةةيم مرهةةون، مةةن حيةةث املبةةدأ، للتحىلظةةات الةة   ةةبق أن 
 لاغتها الدولة ا لف نىلسها على تلك املعاهدة.

__________ 
 .3-1-5انظر املبدأ التوجيه   ( 2704)  

وما ذلك، ينبغ ، هنةا أيضةا ، ربةط هةذا املبةدأ ل ةتثناءين،  (3)
ثناءان يسةةةتندان بةةةدوروا إىل مبةةةدأ الرتاضةةة  الةةةذ  يىلةةةرض تووةةةا ا ةةة 

نىلسةةةه كثةةةأا  يف قةةةانون املعاهةةةدات بتةةةىلة عامةةةة وقةةةانون التحىلظةةةات 
يتسةا ناةاق الةتحىلظ إىل اإلقلةيم  بتىلة  الة. وللتةايل، جيةب أال

 الذ  تتناوله ا  فة 
عنةةدما تعةةرب الدولةةة ا لةةف عةةن نيةةة االىلةةة. ومي ةةن تشةةبيه  - 

جزئةةة  للةةةةتحىلظ يقتتةةةةر علةةةى اإلقلةةةةيم الةةةةذ   بهةةةذه احلالةةةةة بسةةةةح
 ؛ أو(2705)تتناوله   فة الدول )الىلقرة الىلرعية )أ((

عنةةدما يتضةةح مةةن الةةتحىلظ يف حةةد ذاتةةه أن ناةةاق تابيقةةه   - 
كةةةةان يقتتةةةةر علةةةةى إقلةةةةيم الدولةةةةة ا لةةةةف الةةةةذ  كةةةةان يقةةةةا دا ةةةةل 

علةةى جةةزء مةةن هةةذا اإلقلةةيم  حةةدودها قبةةل تريةةخ   فةةة الةةدول، أو
 )ب((. ة)الىلقرة الىلرعي

ليشةةمل املعاهةةةدات  ال 6-1-5وقةةد لةةين املبةةدأ التةةوجيه   (4)
النافةةةذة إزاء الدولةةةة ا لةةةف يف تريةةةخ   فةةةة الةةةدول فحسةةةب، بةةةل 

ت ةةةن انفةةةذة يف هةةةذا التةةةاريخ إزاء  ليشةةةمل أيضةةةا  املعاهةةةدات الةةة  ل
الدولةةة ا لةةف ول نهةةا كانةةت دولةةة متعاقةةدة فيهةةا، وهةةذه حالةةة غةةأ 

. وجيةةب أن يىلهةةم 1978اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام مةةن  15مشةةمولة لملةةادة 
مةةن كلمةةة  تسةةر “، يف اإلرةةارة إىل املعاهةةدة املعنيةةة، أهنةةا تشةةمل 

يبةةدو عةةدم التمييةةز بينهمةةا، يف  هةةاتني احلةةالتني اللتةةني جيةةب علةةى مةةا
 يتعلق مبسألة التحىلظات. هذا السياق، فيما

ت  يتنةةاول حالةةة  املعاهةةدا  غةةأ أن املبةةدأ التةةوجيه  احلةةايل ال  (5)
أ  نظةةةةةةام آ ةةةةةةر متتةةةةةةل   اإلقليميةةةةةةة“ )املتعلقةةةةةةة بنظةةةةةةام للحةةةةةةدود أو 

،  ( 2706) تتعلةق ا  فةة هبةذه املعاهةدات  ل تخدام إقليم ما(. وبقدر مةا 
يتتةل بةاالت   فيمةا   2-1-5فإن احللول املعتمدة يف املبدأ التةوجيه   

يقتضةةةيه ا ةةةت ف   انىلتةةةاهلا، تنابةةةق، مةةةا مراعةةةاة مةةةا  احتةةةاد الةةةدول أو 
 ات ال  ليغت بشأن هذه املعاهدات. ظ احلال، على التحىل 

توقيةة  اآلاثو املرتتبةةة  لةةى  ةةدم إيقةةاء الدولةةة اخللةةف  5-1-7
  لى حتفع  اغته الدولة ال لف

ال يصبع  ةدم إيقةاء الدولةة اخللةف، وفقةاا للابةدا التةوجيه   
،  لةةى حتفةةع  ةةاغته الدولةةة ال ةةلف انفةةذاا 2-1-5 او 5-1-1

__________ 
يني للسةةحب اجلزئةةة  للةةتحىلظ، انظةةر املبةةدأين التةةةوجيه يتعلةةقفيمةةا  ( 2705)  
 والتعليق عليهما. 11-5-2و 2-5-10
يتعلةةةق لالجتهةةةاد القضةةةائ  الةةةدويل بشةةةأن هةةةذه املسةةةألة، انظةةةر   فيمةةةا  ( 2706)  

التةةةادر عةةةن احمل مةةةة    1930 كةةةانون األول/ديسةةةمرب   6بوجةةةه  ةةةاص األمةةةر املةةةؤر   
،  املنةةاطق احلةرة يف  ةةافوا العليةةا ومقاطعةةة ج  ةةس الدائمةة للعدالةةة الدوليةةة يف قضةةية  

 Permanent التةادر بشةأن نىلةس القضةية   1932حزيران/يونيه  7املؤر  واحل م  

Court of International Justice, Order of 6 December 1930, case 

concerning Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, 

P.C.I.J., Series A, No. 24, p. 17, and Judgment of 7 June 1932, P.C.I.J., 

Series A/B, No. 46, p. 96, in particular p. 145. 
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 نةةدما تت ةةلم  عاقةةدة إالمنظاةةة مت اوإزاء ةولةةة متعاقةةدة اخةةرى 
 .تلك املنظاة إشعاواا يذلك تلك الدولة او

 التعليق 
بتةةةةورة  1978مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام  20ال تتنةةةةاول املةةةةادة  (1)

مبارةةرة مسةةألة اآلاثر املرتتبةةة مةةن حيةةث الزمةةان علةةى اإلعةة ن الةةذ  
تتةةةدره دولةةةة مسةةةتقلة حةةةديثا ، لةةةدى إلةةةدارها إرةةةعارا  ل  فةةةة يف 

تسةةةتبق  حتىلظةةةا  كانةةةت قةةةد لةةةاغته  لإلعةةة م أبهنةةةا المعاهةةةدة مةةةا، 
الدولة السلف؛ وينابق الوضا نىلسه من لب أوىل يف إطار   فة 

 1978انىلتاهلا، ألن اتىلاقية فيينا لعةام  الدول نتيجة الحتاد دول أو
تتنةةاول مسةةألة متةةأ حتىلظةةات الدولةةة السةةلف يف هةةذا اإلطةةةار.  ال
مان حة   هلةةذه املسةألة، مةةا أهنةةا الىلقةه يقةةد يبةدو أن املمار ةةة أو وال

 ما. أوية عملية إىل حد ذاتقد ت ون 
نتجةةةت عةةةن وفيمةةةا خيةةةز اآلاثر مةةةن حيةةةث الزمةةةان،  ةةةواء  (2)

حتىلظةةةةا  عةةةةن لةةةةوغ الدولةةةة ا لةةةةف  اإلعةةةراب عةةةةن قتةةةةد منةةةاقز أو
يتنةاول نىلةس املسةألة الة  كانةت حمةل الةتحىلظ الةذ  لةاغته الدولةة 

م ل عةدم اإلبقةاء علةى حتىلةظ ، يبدو من املعقول أن يعا(2707)السلف
مةةةن التحىلظةةةات إثةةةر   فةةةة الةةةدول معاملةةةة  ةةةحب الةةةتحىلظ، وأن 
خيضا للتايل للقواعد العادية لقانون املعاهدات على النحو املةدون 

. ووفقةا  للىلقةةرة 1986و 1969اقي  فيينةا لعةةام  مةن اتىلةة  22يف املةادة 
دأ )أ( مةةةةةةن املةةةةةةادة املةةةةةةذكورة، وهةةةةةة  الىلقةةةةةةرة الةةةةةة  يستنسةةةةةةخها املبةةةةةة 3

تةنز املعاهةدة علةى  مةن دليةل املمار ةة،  مةا ل 8-5-2التوجيه  
يتةةةبح  ل يتىلةةةق علةةةى حةةةل اةةةالف، ه...  ال ح ةةةم اةةةالف، أو مةةةا
اقةةدة هأ ةةرى  انفةةذ املىلعةةول للنسةةبة إىل دولةةة متع  ةةحب حتىلةةظ مةةا

 عندما تتسلم تلك الدولة إرعارا  بذلك السحب“. إال

، مةةةةةةةةا مراعةةةةةةةةاة ويستنسةةةةةةةةخ إذن املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه  احلةةةةةةةةايل (3)
)أ( مةةةةن 3يقتضةةةةيه ا ةةةت ف احلةةةةال، القاعةةةدة الةةةةواردة يف الىلقةةةرة  مةةةا

، واملستنسةةخة يف 1986و 1969مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   22املةةادة 
ق آباثر  ةةحب الةةتحىلظ مةةن حيةةث املتعلةة  8-5-2املبةةدأ التةةوجيه  

الزمان. وهذا احلل الذ  يىلرض نىلسه ببداهة واضةحة حةني حتةدل 
دة )ويف الةةةةةتحىلظ( ب ةةةةةم القةةةةةانون، يبةةةةةدو قةةةةةاب   ا  فةةةةةة يف املعاهةةةةة 

مي ن لألطراف األ رى أن  للتابيق على مجيا حاالت ا  فة  ال
علمةةةا  )إبرةةةعار  أحياةةةت إذا  تضةةةا يف حسةةةباهنا ذلةةةك السةةةحب إال

 بقتد الدولة ا لف. (2708)(كتايب
 الصوغ املتأخر لتحفع مر جانب الدولة اخللف 5-1-8

 اا إ ا  اغته:يفعت  التحفع حتفظاا متأخر  
__________ 

 3و 1والىلقةةرتني  1-1-5مةةن املبةةدأ التةةوجيه   1انظةةر أعةة ه الىلقةةرة  ( 2707)  
 .2-1-5من املبدأ التوجيه  

املتعلةةةق بشةةة ل  ةةةحب الةةةةتحىلظ،  2-5-2انظةةةر املبةةةدأ التةةةوجيه   ( 2708)  
 والتعليق عليه.

ةولة م تقلة حدي اا يعد ان تكون قةد ا ةدوت إشةعاو   ا( 
 اخلالفة يف املعاهدة؛ او

ةولةةة خلةةف لي ةة  مةةر الةةدول امل ةةتقلة حةةدي اا يعةةد ان    ب(  
ا دوت اإلشعاو الذي ت ب  يه  فتها تدولة متعاقةدة  تكون قد 

تكةةةةر انفةةةةذة يف اتويةةةةخ خالفةةةةة الةةةةدول إزاء الدولةةةةة   يف معاهةةةةدة م 
 ، لكر الدولة ال لف تان  ةولة متعاقدة فيها؛ او ال لف 

يتعلةق   ةولة خلف لي   مر الدول امل تقلة حدي اا فياةا   ج( 
 ول. ذعاهدة تظ  انفذة جتاه تلك الدولة  قب خالفة الد 

 التعليق 
مةن رةك يف أن للدولةة املسةتقلة حةديثا  احلةق يف  ما أنه مةا (1)

ت ةون  لىلةا  فيهةا،  حتىلظات علةى املعاهةدة الة  ترغةب يف أنلوغ 
ت ةن  وكذلك الدول ا لف األ ةرى عنةدما يتعلةق األمةر مبعاهةدة ل

جيةوز أن  ، ال(2709)انفذة إزاء الدولة السلف يف تريةخ   فةة الةدول
ي ةةةون هلةةةذا احلةةةق إطةةةار زمةةةين غةةةأ حمةةةدود. وحيةةةدد املبةةةدأ التةةةوجيه  
احلةايل ثةة ل حةةاالت جيةةب أن خيضةةا فيهةةا الةةتحىلظ الةةذ  تتةةوغه 

هو  للنظام القانون املتعلق للتحىلظات املتأ رة وفق مادولة  لف 
 2-3-2و 1-3-2و 3-2منتةةةةةةوص عليةةةةةةه يف املبةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةة 

 ، ينبغةةةة  التةةةةذكأ أبن املبةةةةدأ التةةةةوجيه  . وهبةةةةذا ا تةةةةوص4-3-2و
يةنز علةى أن التةوغ املتةةأ ر للةتحىلظ مرهةون بعةدم اعةةرتاض  2-3

ر الةذ  يراعة  مبةدأ منظمة متعاقدة، وهو األم أ  دولة متعاقدة أو
 الرتاض  مراعاة كاملة. 

وقد وردت اإلرارة إىل احلالة األوىل يف الىلقةرة الىلرعيةة )أ(.  (2)
ال  قد تتوغها دولةة مسةتقلة حةديثا  بعةد وه  تتعلق للتحىلظات 

هةةذا التةةدد، يبةةدو معقةةوال  اعتبةةار  ل  فةةة. ويفإلةةدارها اإلرةةعار  
كانةةت تنةةةو  ممار ةةة حقهةةةا يف  إن  أن علةةى الدولةةة املسةةةتقلة حةةديثا ، 

لوغ حتىلظات على املعاهدة ال  ختلف فيها  لىلها، أن تىلعل ذلةك  
منيا  يف تعريةةةةف . وهةةةةذا واضةةةةح ضةةةة حينمةةةةا تقةةةةدم اإلرةةةةعار ل  فةةةةة 

من دليل املمار ة الةذ   1-1التحىلظات الوارد يف املبدأ التوجيه  
يةةةذكر، مةةةن بةةةني العنالةةةر الزمنيةةةة املضةةةمنة يف تعريةةةف التحىلظةةةات، 

قةةت  تقةةةدمي هالدولةةة  إرةةةعارا  ل  فةةة يف معاهةةةدة“، وذلةةك علةةةى  و 
و  فا    -  1978 من اتىلاقية فيينا لعام   2) ( من املادة  1غرار الىلقرة  

. ويبةةدو (2710)1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام   2)د( مةةن املةةادة  1للىلقةةرة 
__________ 

مةةةن املبةةةدأ  3والىلقةةةرة  1-1-5مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   2انظةةةر الىلقةةةرة  ( 2709)  
 .2-1-5لتوجيه  ا
مةةةةةةن املبةةةةةةدأ    1التعريةةةةةف ال امةةةةةةل للتحىلظةةةةةات، حسةةةةةةبما ورد يف الىلقةةةةةرة   ( 2710)  

يعةين ’الةتحىلظ‘ إعة ان  انىلةراداي ، أاي  كانةت يل      ، ينز على ما 1-1التوجيه   
منظمةةةة دوليةةة عنةةةد التوقيةةةا علةةةى معاهةةةدة  أوتسةةةميته، تتةةةدره دولةةةة  لةةيغته أو

االنضةةةمام  املوافقةةةة عليهةةةا أو بوهلةةةا أوق إقرارهةةةا رمسيةةةا  أو التتةةةديق عليهةةةا أو أو
*، وهتةةدف بةةه تتةةدره دولةةة عنةةد تقةةدميها إرةةعارا  ل  فةةة يف معاهةةدة إليهةةا أو
تعةةةديل األثةةةةر القةةةةانون ألح ةةةام معينةةةةة مةةةةن  املنظمةةةةة إىل ا ةةةةتبعاد أو الدولةةةة أو

هةةذه املنظمةةة  عاهةةدة مةةن حيةةث انابةةاق تلةةك األح ةةام علةةى هةةذه الدولةةة أوامل
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 ةةبق أن التحىلظةةات الةة  تتةةةوغها  مةةن اجلةةائز إذن أن يُسةةتنتج ممةةا
ثا  يف وقةت الحةق للتةاريخ املةذكور جيةب اعتبارهةا دولة مستقلة حةدي
املبةادئ التوجيهيةة املشةار إليهةا يف لملعةه الةوارد يف  حتىلظات متأ رة 

 الىلقرة السابقة من هذا التعليق.
لتحىلظةات املتةأ رة ينابةق وأل باب مماثلة، يبدو أن نظةام ا (3)

علةةةةةى احلالةةةةةة املشةةةةةار إليهةةةةةا يف الىلقةةةةةرة الىلرعيةةةةةة )ب(، وهةةةةة  حالةةةةةة 
لةةةتحىلظ الةةةةذ  تتةةةةوغه دولةةةةة  لةةةف ليسةةةةت مةةةةن الةةةةدول املسةةةةتقلة ا

حةةةةديثا  بعةةةةد تريةةةةخ اإلرةةةةعار الةةةةذ  يثبةةةةت لةةةةىلتها كدولةةةةة متعاقةةةةدة 
تريةةخ   فةةة الةةدول جتةةاه  ت ةةن انفةةذة يف كاةةرف يف معاهةةدة ل أو

 ةةةن الدولةةةة السةةةلف كانةةةت دولةةةة متعاقةةةدة فيهةةةا، الدولةةةة السةةةلف، ل
 املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه   مةةةةةةن 3وذلةةةةةك وفقةةةةةةا  للشةةةةةةروط املبينةةةةةةة يف الىلقةةةةةةرة 

. وعلةةةى غةةةرار ذلةةةك احل ةةةةم، جيةةةب النظةةةر هنةةةا إىل مىلهةةةةوم 5-1-2
 الدولةةة السةةلف“، يف حةةاالت احتةةاد الةةدول، بولةةىله يعةةين واحةةدة 

 أكثر من الدول السلف. أو
لىلرعيةةة )و( مةةن املبةةدأ التةةوجيه  تشةةأ الىلقةةرة ا هةةذا، وكمةةا (4)

ة احلةةةايل، جيةةةب أن يابةةةق نىلةةةس احلةةةل علةةةى أ  حتىلةةةظ تتةةةوغه دولةةة 
 لةةةف ليسةةةت مةةةةن الةةةدول املسةةةةتقلة حةةةديثا  بشةةةةأن معاهةةةدة تظةةةةل، 

مثل هذه احلالةة،  عقب   فة الدول، انفذة جتاه تلك الدولة. ويف
للدولةةةةة  2-1-5مةةةةن مشةةةروع املبةةةةدأ التةةةوجيه   2تعةةةرتف الىلقةةةرة  ال

ت ةةةةةةن الدولةةةةةةة السةةةةةةلف قةةةةةةد  حلةةةةةةق يف لةةةةةةوغ حتىلظةةةةةةات لا لةةةةةةف ل
حتىلظا  جديدا  علةى  لاغتها. وما ذلك، إذا لاغت الدولة ا لف

يةدعو إىل معاملتهةا معاملةة ختتلةف  املعاهدة املعنية، فليس هنةاك مةا
عن املعاملة ال  مي ن أن تستىليد منها أ  دولة أ رى، مبنعهةا مةن 

 .(2711)ظات املتأ رةاال تىلادة من النظام القانون للتحىل
 اال رتاضات  لى التحفظات يف حاالت خالفة الدول 5-2
دولةةة اخللةةف  لةةى اال رتاضةةات الةة   ةةاغتها إيقةةاء ال 5-2-1

 ال لف الدولة

، تفعتة  الدولةة اخللةف 2-2-5وهناا أبحكام املبدا التةوجيه   
قد ايق   لى اي ا رتاأ  ةاغته الدولةة ال ةلف يشةأن حتفةع 

م تعةةةرب  نةةةد  منظاةةةة متعاقةةةدة، مةةةا متعاقةةةدة او ةةةاغته ةولةةةة 
 اخلالفة  ر نقيض هذا القصد.

 التعليق 
 ذا املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه ، ومعةةةةةةةةه املبةةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةةةة يرمةةةةةةةة  هةةةةةةةة  (1)

.  1978 ، إىل  د ثغرات يف اتىلاقية فيينةا لعةام 6-2-5إىل    2-2-5من  
تتنةةةةةةاول متةةةةةةةأ االعرتاضةةةةةةات علةةةةةةةى التحىلظةةةةةةةات   فتلةةةةةةك االتىلاقيةةةةةةةة ال 

 
 ع علةةةى أ ةةةباب إدراو هةةةذه اإلرةةةارة إىل   فةةةة الةةةدول ضةةةمن  “. ول طةةة الدوليةةةة

  ( مةةن التعليةةق علةةى ذلةةك املبةةدأ6( و)5، انظةةر الىلقةةرتني )1-1املبةةدأ التةةوجيه  
 التوجيه . 

 .2-1-5انظر أع ه التعليق على املبدأ التوجيه   ( 2711)  

قبول التحىلظات( يف  ياق   فة الةدول. وكانةت اللجنةة نىلسةها   )وال 
غةةةةم أن السةةةةأ وىلةةةةر   قةةةد قةةةةررت تةةةةرك مسةةةةألة االعرتاضةةةات مىلتوحةةةةة، ر 

. وعلةةى الةةرغم مةةن طلةةب  ( 2712) والةةدوك تقةةدم لقةةرتاح جزئةة  هبةةذا الشةةأن 
وإعةةةراب بعةةةز املشةةةاركني يف    ( 2713) هبةةةذا ا تةةةوص قدمةةةه ممثةةةل هولنةةةدا 

 فةةة الةةدول يف املعاهةةدات عةةن القلةةق إزاء  خب األمةةم املتحةةدة املعةةين  مةةؤمتر  
 ، فقد تُركت على حاهلا. ( 2714) هذه الثغرة يف االتىلاقية 

لق األمر هنا مبوقةف متعمةد، علةى النحةو الةذ  رةرحه ويتع (2)
يف أثنةةاء انعقةةاد املةةؤمتر رئةةيس جلنةةة التةةياغة، السةةيد اي ةةني، حيةةث 
لةى قال   أولت جلنة التةياغة عنايةة  الةة ملسةألة االعرتاضةات ع

التحىلظةةات واالعرتاضةةات علةةى تلةةك االعرتاضةةات الةة  أاثرهةةا ممثةةل 
تعليةةق  يتضةةح مةةن مةةا علةةى حنةةوهولنةةدا. والحظةةت جلنةةة التةةياغة، 
( منةةةه 15 ةةةيما الىلقةةةرة ) ، وال19جلنةةةة القةةةانون الةةةدويل علةةةى املةةةادة 

(4/80A/CONF. 66، ص)(2715ه )تعةةةةةةةاجل  ، أن املةةةةةةةادة املةةةةةةةذكورة ال
العامةةة للقةةانون تُركةةت ليخضةةا تنظيمهةةا للقواعةةد هةةذه املسةةألة الةة  

 .(2716)الدويل“
 )الةةةذ  ألةةةبح الحقةةةةا   19يةةةنظم مشةةةروع املةةةادة  وبةةةدوره، ل (3)

(، يف لةةيغته الةة  اعتمةةةدهتا 1978مةةن اتىلاقيةةة فيينةةةا لعةةام  20املةةادة 
، مسةةألة االعرتاضةةات علةةى 1974اللجنةةة يف القةةراءة الثانيةةة يف عةةام 

التحىلظات يف  ياق   فة الدول. وهنا أيضا ، جاء هذا اإلغىلةال 
 ذكرت اللجنة يف تعليقها على ذلك احل م أن عن عمد، إذ

ج األ ا ةةة  الةةةذ  اتبعتةةةه اللجنةةةة بشةةةأن مشةةةاريا مةةةن املستتةةةوب، طبقةةةا  للةةةنه
رتك هةةةةذه املسةةةةائل لتنظمهةةةةا القواعةةةةد العاديةةةةة املنابقةةةة  ة علةةةةى قبةةةةول املةةةةواد، أن تةةةةُ

ل تقةةةتز  التحىلظةةات وعلةةةى االعرتاضةةةات عليهةةةا، وذلةةةك علةةةى اعتبةةةار أنةةةه، مةةةا
احلاجةةة اعتمةةاد أح ةةام  الةةة يف  ةةةياق   فةةة الةةدول، فةةإن الدولةةة املسةةةتقلة 

 .(2717)ل الدولة السلف“حديثا   حتل حم

__________ 
 ( من هذا التعليق.5انظر أدانه الىلقرة ) ( 2712)  
  (2713 ) nited Nations Conference on Official Records of the U

Succession of States in respect of Treaties, Vol. I, First Session … 

(A/CONF.80/16) (footnote 2623 above), Committee of the Whole, 27th 

meeting, 25 April 1977, para. 70; 28th meeting, 26 April 1977, para. 

32; and 35th meeting, 4 May 1977, para. 19. 
  (2714 ) (Madagascar) 85th meeting, para. 27, Ibid.. 
 ( من هذا التعليق.3انظر أدانه الىلقرة ) ( 2715)  
  (2716 ) Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, Vol. I, First Session … 

(A/CONF.80/16) (footnote 2623 above), Committee of the Whole, 35th 

meeting, para. 17 . 
،  /1Rev./9610Aوثيقةةةة  ، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء األول(، ال 1974 حوليةةةة  ( 2717)  
( مةةةةةن  23، الىلقةةةةةرة ) 227 ( مةةةةةن التعليةةةةةق؛ وانظةةةةةر أيضةةةةةا  ص 15، الىلقةةةةةرة ) 226 ص 
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وقةةةةد تةةةةوح  تلةةةةك ال لمةةةةات األ ةةةةأة أبن اللجنةةةةة رأت أن انتقةةةةال 
 .(2718)ف ينبغ  أن ي ون هو القاعدةاالعرتاضات إىل الدولة ا ل

ولتربيةةةةر السةةةة وت عةةةةن معاجلةةةةة مسةةةةألة االعرتاضةةةةات علةةةةى  (4)
التحىلظةات،  ةاقت اللجنةة حجةة تسةتند إىل اآلاثر القانونيةة لتلةك 

حظةةةةةت، مةةةةةن انحيةةةةةة، أن االعةةةةةرتاض علةةةةةةى االعرتاضةةةةةات. فقةةةةةد ال
ي ةاد خيتلةف عةن الوضةا الةذ    التحىلظ يةؤد  إىل وضةا قةانون ال

ل ي ةةن االعةةرتاض  ُيتةةن االعةةرتاض، وذلةةك مةةا ل كةةان  يسةةود لةةو
مقةةرتان  إبرةةارة لةةرحية تعةةرب هبةةا الدولةةة املعرتضةةة عةةن اعتزامهةةا منةةا 

ارت، مةن ؛ وأرة (2719)بدء نىلاذ املعاهدة بينها وبةني الدولةة املتحىلظةة
انحية أ ةرى، إىل أن االعةرتاض إذا كةان مقةرتان  مبثةل هةذه اإلرةارة، 

ريةةةخ ا  فةةةة بةةةني الدولةةةة السةةةلف فلةةةن ت ةةةون املعاهةةةدة انفةةةذة يف ت
يعةةةةين ضةةةةمنيا ، فضةةةة   عةةةةن ذلةةةةك، أن  ، ممةةةةا(2720)والدولةةةةة املتحىلظةةةةة

اللجنة كانةت تعتةرب أن االعرتاضةات السةابقة )ذات األثةر األقتةى( 
 ولة السلف تظل  ارية.التادرة عن الد

وكةةةان هةةةذا، عةةة وة علةةةى ذلةةةك، هةةةو موقةةةف السةةةأ وىلةةةر   (5)
 ةة يف هةذا اجملةال، واقةرتح مةا ذلةك، والدوك الذ  أكةد نةدرة املمار 

متبعا  من جديد مقرتحات السيد أوكونيل املقدمة إىل راباة القانون 
، أن تابةةةةةةةةق علةةةةةةةةةى االعرتاضةةةةةةةةات القواعةةةةةةةةد املتعلقةةةةةةةةةة (2721)الةةةةةةةةدويل

 
 (اتبع )  (  2717احلاشية  ) 

ر السةةةةأ فرانسةةةةيس فةةةةاالت،  1978-1977 لعةةةةام   ا بةةةةأ اال تشةةةةار ، هبةةةةذا  ، ذكةةةةّ
 Official Records of the United Nations Conference on الشةرح؛ انظةر  

Succession of States in respect of Treaties, Vol. I, First Session … 

(A/CONF.80/16) (footnote 2623 above), Committee of the Whole, 27th 

meeting, para. 83. 
 ,Les réserves aux traités Imbertانظةةةر يف هةةةذا التةةةدد   ( 2718)  

multilatéraux (footnote 25 above), p. 320, footnote 126. 
ملبةةةادئ التوجيهيةةةة وا 3-4انظةةر أعةةة ه، مةةةا ذلةةةك، املبةةدأ التةةةوجيه   ( 2719)  
 ، والتعليقات عليها.8-3-4إىل  1-3-4من 
، اجمللةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةةةزء األول(، الوثيقةةةةةةةةةةة 1974 حوليةةةةةةةةةةةانظةةةةةةةةةةر  ( 2720)  

A/9610/Rev.1وقةةد أيةةد 19( مةةن التعليةةق علةةى املةةادة 14، الىلقةةرة )226 ، ص .
 Ruda, “Reservations to treaties” (footnote 56هةةذا اال ةةتدالل   رودا

above), pp. 207–208  وانظةةر، مةةا ذلةةك، امل حظةةات الناقةةدة الةة  أبةةداها .
 J. Klabbers and R. Lefeber (eds.), Essays on the Law of ك بةرس 

Treaties. A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, The 

Hague/Boston/London, Nijhoff, 1998, pp. 109–110. 
   فةة الةدول   اقرتحهةا مقةرر اللجنةة املعنيةة ب   13  نقاة إضةافية“ رقةم  ( 2721)  

التزامةات معينةةة أ ةرى“   مبةا أن الدولةةة   اهةدات ويف اجلديةدة للةدول السةةلف يف املع 
أبدتةةةه   اجلديةةةدة أت ةةةذ الوضةةةا القةةةانون لسةةةلىلها، فإهنةةةا تقبةةةل لآلاثر املرتتبةةةة علةةةى مةةةا 
ن اتىلاقيةةة  الدولةة السةةلف مةةن اعرتاضةةات علةةى حتىلةةظ منةاف  ألةةدره طةةرف آ ةةر بشةةأ 

  مي ةةةةةةن أن يسةةةةةةر  الةةةةةةتحىلظ إزاء الدولةةةةةةة اجلديةةةةةةدة  متعةةةةةةددة األطةةةةةةراف. وعليةةةةةةه، ال 
 International Law Association, Interimتتنةةازل رمسيةةا  عةةن االعةةرتاض“    ل  مةةا 

Report of the Committee (see footnote 2634 above)  مقتبسةة يف التقريةر الثةان ،
، اجمللةةد  1969 حوليةةة ده السةةأ وىلةةر  والةةدوك ) عةةن ا  فةةة يف املعاهةةدات الةةذ  أعةة 

 (. 17، الىلقرة 49 ، ص Add.1-2و   A/CN.4/214الثان، الوثيقة  

. ويعةةةين (2722)يقتضةةيه ا ةةةت ف احلةةةال ا مراعةةةاة مةةةاللتحىلظةةات، مةةة 
ق علةةةى االعرتاضةةةات نىلةةةةس  ذلةةةك، علةةةى وجةةةه ا تةةةةوص، أن يابةةةَّ

فرتاض ا اص للتحىلظات ال  تتوغها الدول املسةتقلة حةديثا ، اال
من مشروع  1وهو االفرتاض الذ  اعتمدته اللجنة الحقا  يف الىلقرة 

مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا  20 مةةةن املةةةادة 1، وورد أيضةةةا  يف الىلقةةةرة 19املةةةادة 
. وأعرب املقرر ا ةاص الثةان املعةين هبةذا املوضةوع، (2723)1978 لعام

فرانسةةيس فةةاالت، عةةن أتييةةده هةةو أيضةةا  لقرينةةة اإلبقةةاء علةةى السةةأ 
لاغته الدولة السلف من اعرتاضات   يف اجململ، فإن احلجةج  ما

الةةة  تةةةدعم التمسةةةك لفةةةرتاض اإلبقةةةاء علةةةى التحىلظةةةات إمنةةةا تةةةدعم 
ضةةا  افةةرتاض اإلبقةةاء علةةى االعرتاضةةات، وهةةو افةةرتاض متألةةل يف أي

كةةد مةةن جهةةة أ ةةرى، أنةةه املشةةروع احلةةايل“، و تولةةا ، حسةةبما أ
 يظةةةةل متاحةةةةا  دائمةةةةا  للدولةةةةة ا لةةةةف أن تسةةةةحب االعةةةةرتاض مةةةةى 
رغبةةةت يف ذلةةةك“. ومةةةا هةةةذا، اعتةةةرب السةةةأ فرانسةةةيس فةةةاالت أنةةةه 

ة حاجةةةةةةةةةةةةة إىل تعقيةةةةةةةةةةةةد املشةةةةةةةةةةةةروع بوضةةةةةةةةةةةةا أح ةةةةةةةةةةةةام لةةةةةةةةةةةةرحي  ال
 .(2724)لالعرتاضات“ تتعلق

وتتوالل حى اليةوم هةذه النةدرة يف املمار ةة الة  كةان غةااي  (6)
. وينبغةةة  اإلرةةةارة مةةةا (2725)عامةةةا   35قةةةد  ةةةبق أن أرةةةار إليهةةةا منةةةذ 

ذلةةةك إىل أن بعةةةز جوانةةةب املمار ةةةة احلديثةةةة تةةةوح  أبهنةةةا تسةةةاند 
. ومي ةةن اإلرةةارة بشةة ل  ةةاص إىل (2726)اإلبقةةاء علةةى االعرتاضةةات

يثا ، عنةةةةد اإلرةةةةعار ت أكةةةةدت فيهةةةةا دولةةةةة مسةةةةتقلة حةةةةدعةةةةدة حةةةةاال
أبدتةةه الدولةةة السةةلف مةةن اعرتاضةةات علةةى حتىلظةةةات  خب فتهةةا، مةةا

. وكانةةت مثةةة أيضةةا  حةةاالت (2727)لةةاغتها دول أطةةراف يف املعاهةةدة
__________ 

الةةةوارد يف التقريةةةر الثالةةةث عةةةن    9)أ( مةةةن مشةةةروع املةةةادة  3انظةةةر الىلقةةةرة   ( 2722)  
ا  فةة يف املعاهةةدات الةةذ  أعةةده السةةأ وىلةةر  والةةدوك   تسةةر  أيضةةا  القواعةةد  

يقتضةةيه   مراعةةاة مةةا   يتعلةةق للتحىلظةةات، مةةا  فيمةةا   2و   1تن  الةة  تةةنز عليهةةا الىلقةةر 
،  1970 حوليةة ) ا ت ف احلال، على االعرتاضات ال  تبةدى علةى التحىلظةات“  

 .(47 ، ص Add.1و   A/CN.4/224اجمللد الثان، الوثيقة  
 .1-1-5من املبدأ التوجيه   1انظر أع ه الىلقرة  ( 2723)  
، اجمللةةد  1974 حوليةةة  ،عاهةةدات عةةن   فةةة الةةدول يف امل   التقريةةر األول ( 2724)  

 .289، الىلقرة  54 ، ص Add.1-6و   A/CN.4/278الثان )اجلزء األول(، الوثيقة  
  (2725 ) 56above), p.  2641Gaja, “Reservations to treaties …” (footnote . 
 R. Szafarz, “Vienna Convention onانظةةةر، هبةةةذا املعةةةه    ( 2726)  

Succession of States in respect of Treaties: a general analysis”, Polish 

Yearbook of International Law, vol. 10 (1980), p. 96  .  ويعتةرب غةااي، مةن
انحيتةةةةه، أن املمار ةةةةة ال تتعةةةةارض مةةةةا افةةةةرتاض اإلبقةةةةاء علةةةةى االعرتاضةةةةات الةةةة   
لةةةاغتها الدولةةةة السةةةلف، ول نهةةةا مةةةا ذلةةةك ال ت ىلةةة  ملسةةةاندة هةةةذا االفةةةرتاض   

Gaja, “Reservations to treaties …” (footnote 2641 above), p. 57 . 
اتىلاقيةةةة فيينةةةا للع قةةةات الدبلوما ةةةية  كةةةررت مالاةةةة، عنةةةد ا  فةةةة،   ( 2727)  

بعةةز االعرتاضةةات الةة  كانةةت قةةد لةةاغتها اململ ةةة املتحةةدة، وأعلنةةت تونغةةا أهنةةا  
 تتبةةةةه“ االعرتاضةةةةات الةةةة  لةةةةاغتها اململ ةةةةة املتحةةةةدة فيمةةةةا خيةةةةز التحىلظةةةةات  

 Multilateral Treaties … (footnote 37اإلعةة انت الةة  ألةةدرهتا متةةر   و 

above), chap. III.3   ؛ واتىلاقيةة البحةر اإلقليمة  واملناقةة املتامخةةibid., chap. 

XXI.1   ) ؛ واتىلاقيةة أعةايل البحةار )فيجةibid., chap. XXI.2  ؛ واتىلاقيةة اجلةرف
 .ibid., chap. XXI.4 القار  )تونغا(  
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حبت فيهةةا االعرتاضةةات الةة  لةةاغتها الدولةةة السةةلف، مةةا  قليلةةة  ةةُ
ز الةدول . وفيمةا خية (2728)لوغ اعرتاضات جديدة يف نىلس الوقت

وال  مستقلة حديثا ، مي ن اإلرةارة مةث   إىل أن ا لف ال  ليست د
كانةةت تشي و ةةلوفاكيا   ةةلوفاكيا أعلنةةت لةةراحة اإلبقةةاء علةةى مةةا

قةد أبدتةةه مةةن اعرتاضةات علةةى التحىلظةةات الة  أبةةدهتا دول أطةةراف 
. وعلةةى نىلةةس املنةةوال، (2729)أ ةةرى يف املعاهةةدات الةة   لىلتهةةا فيهةةا

ء على االعرتاضات ال  و  فيا االحتادية اإلبقاأعلنت مجهورية يوغ
أيضةةةا  مجهوريةةةة  فعلتةةةه ، وهةةةو مةةةا(2730)لةةةاغتها يوغو ةةة فيا السةةةابقة

اجلبل األ ود إزاء االعرتاضةات الة  كانةت قةد أبةدهتا لةربيا واجلبةل 
 .(2731)األ ود

ر هبةةةا هةةةذه املمار ةةةة احلديثةةةة  (7) وال يىليةةةة الةةة  ينبغةةة  أن تىلسةةةَّ
ى   إهنةةةةةةةةا تنحةةةةةةةةو منحةةةةةةةةة الوضةةةةةةةةوح العهةةةةةةةةد ليسةةةةةةةةت واضةةةةةةةةحة متةةةةةةةةةام

ول ةةةن مي ةةةن أيضةةةا  أن تُعةةةّد رةةةاهدا  علةةةى عةةةدم وجةةةود  اال ةةةتمرارية
. وعلةةى (2732)فائةةدة مةةن هةةذه اإلعةة انت وإال فةة  -قاعةةدة را ةةخة 

الةةةةرغم مةةةةن ذلةةةةك، يبةةةةدو أن احل مةةةةة واملناةةةةق يىلرضةةةةان العةةةةودة، يف 
، إىل احلةةةةل الةةةةذ  اقرتحةةةةه السةةةةأ وىلةةةةةر  1-2-5 التةةةةوجيه  املبةةةةدأ

ياَّبةةةةق علةةةةى االعرتاضةةةةات النظةةةةام هةةةةو حةةةةل يقضةةةة  أبن والةةةةدوك، و 
يقتضةةةةةةيه ا ةةةةةةت ف  السةةةةةةار  علةةةةةةى التحىلظةةةةةةات، مةةةةةةا مراعةةةةةةاة مةةةةةةا

، وذلك ما التذكأ أبنه رغم أن اللجنة فضلت يف هنايةة (2733)احلال
املااف عةدم تضةمني مشةروع موادهةا ح مةا  يتنةاول حتديةدا  مسةألة 

قرر ا اص االعرتاضات على التحىلظات، فإن احلل الذ  اقرتحه امل
 مضمونه. يثر يف اللجنة أ  اعرتاضات على ل
وعلةةةى غةةةرار افةةةرتاض اإلبقةةةاء علةةةى التحىلظةةةات الةةةذ  كر ةةةته   (8)

، فةةةإن افةةةرتاض  1978مةةةن اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام    20مةةةن املةةةادة    1الىلقةةةرة  
يسوغه  ةواء للنسةبة للةدول املسةتقلة   اإلبقاء على االعرتاضات له ما 

ن، يف بعةز حةاالت  . ول ة لةف األ ةرى للنسةبة للةدول ا   حديثا  أو 
يشهد افرتاض اإلبقاء على االعرتاضةات  أكثر،   االحتاد بني دولتني أو 

 . 2-2-5ا تثناءات يتارق إليها مشروع املبدأ التوجيه   
يشةةةأ بشةةة ل عةةةةام إىل  1-2-5ورغةةةم أن املبةةةدأ التةةةوجيه   (9)

فيما يتتل  الدولة ا لف“، أ  الدولة ال  حتل حمل دولة أ رى 
يُعةةةةه  ، فإنةةةةه ال(2734)مةةةةا لع قةةةةات الدوليةةةةة إلقلةةةةيمملسةةةةؤولية عةةةةن ال
، عةةن طريةةق ا  فةةةلحلةةاالت الةة  ت تسةةب فيهةةا دولةةة  لةةف،  إال

__________ 
 ..chap. XXI.ibid ,2تىلاقية أعايل البحار )فيج (  ا ( 2728)  
 أع ه. 2681انظر احلارية  ( 2729)  
 أع ه. 2682انظر احلارية  ( 2730)  
 أع ه. 2683انظر احلارية  ( 2731)  
تنابةةق امل حظةةة نىلسةةها علةةى العديةةد مةةن التوضةةيحات املقرتحةةة يف  ( 2732)  

بشة ل  ةاص اجلزء ا امس من دليةل املمار ةة، ل ةن األمةر ملىلةت للنظةر هنةا 
 بسبب الندرة الشديدة أل   وابق.

 ( من التعليق على هذا املبدأ التوجيه .5ه الىلقرة )انظر أع  ( 2733)  
انظةةةةر تعريىلةةةة     فةةةةة دول“ و دولةةةةة  لةةةةف“ الةةةةواردين، علةةةةى  ( 2734)  

 .1978من اتىلاقية فيينا لعام  2)ب( و)د( من املادة 1التوايل، يف الىلقرتني 

لىلتها كدولةة متعاقةدة يف املعاهةدة،  ةواء متةت هةذه ا  فةة ب ةم 
ينابةةةق  مبوجةةةب إرةةةعار. وعلةةةى الع ةةةس مةةةن ذلةةةك، ال القةةةانون أو

بدأ التوجيه  على احلاالت ال  االفرتاض املنتوص عليه يف هذا امل
ب ةةةةم   ةةةةلىلها يف معاهةةةةدة مةةةةاختلةةةةف  تقةةةةرر فيهةةةةا دولةةةةة  لةةةةف، ال

أ ةةرى يف هةةذه املعاهةةدة باريقةةة  القةةانون، أن تتةةبح دولةةة متعاقةةدة
، وذلك مث   عن طريق االنضمام غأ إلدارها إرعارا  ل  فة فيها
 .1969لعام من اتىلاقية فيينا  11إليها لملعه املقتود يف املادة 

 الدول احتاة   حاالت   يف   معينة  اب رتاضات   اال تداة    دم  5-2-2

وي ةةةةةةتار إزاء  ةةةةةةدة ةول،   نةةةةةدما تتحةةةةةةد ةولتةةةةةان او -1 
الناشئة  ر االحتاة نفا  معاهدة تانة ، يف اتويةخ خالفةة  الدولة

الدول، انفذة إزاء اي ةولة مةر هةذه الةدول، فةإن اال رتاضةات 
فظةةةات اي ةولةةةة مةةةر هةةةذه الةةة   ةةةاغتها يشةةةأن حتفةةةع مةةةر التح

تكةةةر املعاهةةةدة انفةةةذة إزاءهةةةا يف اتويةةةخ خالفةةةة الةةةدول  الةةةدول م
 تعوة قائاة. ال

 ةةةدة ةول، وتصةةةبع الدولةةةة  تتحةةةد ةولتةةةان او نةةةدما  -2 
اخللةةف ةولةةةة متعاقةةدة يف معاهةةةدة ايقةةة   لةةى حتفظةةةات يشةةةأشا 

، فةةإن اال رتاضةةات 2-1-5 او 1-1-5وفقةةاا للابةةدا التةةوجيه  
منظاةة متعاقةةدة   ةر ةولةةة متعاقةدة اخةةرى او  لةى حتفةع  ةةاةو

معةةاةالا لةةتحفع  تعةةوة قائاةةة إ ا تةةان هةةذا الةةتحفع مطايقةةاا او ال
  ليه الدولة اخللف نف ها. ايق 

 التعليق 
)عةةدم االعتةةداد بتحىلظةةات  3-1-5يةةنز املبةةدأ التةةوجيه   (1)

معينة يف حاالت احتاد الدول( على اال تثناء الذ  جيب أن يقرتن 
إلبقةةاء علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف يف بعةةز احلةةاالت بةةه مبةةدأ ا

ه أكثةةةر. ومثةةةل هةةةذ الةةة  مي ةةةن أن تنشةةةأ يف  ةةةياق احتةةةاد دولتةةةني أو
احلةةاالت حتةةدل عنةةدما تظةةل انفةةذة إزاء الدولةةة النارةةئة عةةن االحتةةاد 
معاهةةةةدة كانةةةةت انفةةةةذة يف تريةةةةخ   فةةةةة الةةةةدول إزاء أ  دولةةةةة مةةةةن 

لةةى التحىلظةةات الةة  يُبقةةى ع الةةدول السةةلف  يف هةةذه الظةةروف، ال
رمبا ت ون قد لاغتها دولة  لف كانت، يف تريخ   فةة الةدول، 

 .(2735)دة انفذة إزاءهات ن املعاه دولة متعاقدة ول
وملا كانةت نىلةس األ ةباب تعاة  نىلةس النتةائج، فةإن املبةدأ  (2)

الةةةذ  ي ةةةرس مبةةةدأ إبقةةةاء الدولةةةة ا لةةةف علةةةى  1-2-5التةةةوجيه  
لةةة السةلف بشةةأن حتىلظةةات لةةاغتها االعرتاضةات الةة  لةةاغتها الدو 

منظمةةةةةةةات دوليةةةةةةةة متعاقةةةةةةةدة يف معاهةةةةةةةدة  دول متعاقةةةةةةةدة أ ةةةةةةةرى أو
ألبحت  لىلةا  فيهةا، جيةب أن يقةرتن بةنىلس اال ةتثناء عنةدما تنشةأ 

من املبدأ التةوجيه  احلةايل  1فإن الىلقرة  ،احلاالت املذكورة. وه ذا
فةةإن توضةةح أنةةه عنةةدما يسةةتمر نىلةةاذ املعاهةةدة إزاء الدولةةة املوحةةدة، 

االعرتاضةةات الةة  لةةاغتها بشةةأن حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات دولةةة مةةن 
__________ 

 والتعليق عليه. 3-1-5انظر املبدأ التوجيه   ( 2735)  
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الدول ال  نشأ عنها االحتاد كانةت، يف تريةخ   فةة الةدول، دولةة 
 تعود قائمة. ت ن املعاهدة انفذة إزاءها ال متعاقدة ول

وجيةةةةةةةوز أيضةةةةةةةا  مةةةةةةةا ذلةةةةةةةك تتةةةةةةةور حالةةةةةةةة أ ةةةةةةةرى  الةةةةةةةة  (3)
املبةدأ الةذ  يضةعه لالعرتاضات تؤد  إىل إد ال ا ةتثناء اثن مةن 

 2-2-5مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   2. والىلقةةةرة 1-2-5املبةةةدأ التةةةوجيه  
علةةى هةةذا اال ةةتثناء، وهةةو ا ةةتثناء يقةةوم علةةى أ ةةاس مناقةة   تةةنز

يف وقت واحد بةني مي ن أن جتما  ويستند إىل أن الدولة ا لف ال
اإلبقاء على حتىلةظ لةاغته إحةدى الةدول الة  تشة ل منهةا االحتةاد 

لةةى اعرتاضةةات أبةةدهتا دولةةة أ ةةرى مةةن تلةةك الةةدول إزاء واإلبقةةاء ع
معةةادل لةةاغته دولةةة متعاقةةدة هةة  دولةةة اثلثةةة غةةأ  حتىلةةظ ماةةابق أو

 معنية خب فة الدول.
 لةةةةةةةى اال رتاضةةةةةةةات املتعلقةةةةةةةة يتحفظةةةةةةةات  اإليقةةةةةةةاء 5-2-3

 ال لف ولةالد

إ ا ا تف  ان الدولة اخللف قد ايق  وفقاا للابةدا التةوجيه   
 لةةى حتفةةع  ةةاغته الدولةةة ال ةةلف، فةةإن  2-1-5 او 5-1-1

اي ا ةةرتاأ  لةةى  لةةك الةةتحفع  ةةاغته ةولةةة متعاقةةدة اخةةرى 
 منظاة متعاقدة يفعت  قائااا إزاء الدولة اخللف. او

 التعليق 
لةاغته  ي رس هذا املبدأ التوجيه  افرتاض اإلبقاء على مةا (1)

منظمةةةة متعاقةةةدة مةةةن اعرتاضةةةات علةةةى حتىلظةةةات  دولةةةة متعاقةةةدة أو
السةةلف الةة  يُعتةةرب أن الدولةةة ا لةةف قةةد أبقةةت عليهةةا وفقةةا   ةالدولةة 

 .2-1-5و 1-1-5للمبدأين التوجيهيني 
 ةي ون مةن املتعةذر   ويبدو أن هذا االفرتاض يىلرض نىلسةه. إذ  (2)

املنظمة املتعاقةدة أبن ت ةرر اعرتاضةا  كانةت   تربير إلزام الدولة املتعاقدة أو 
يسةر  علةى اإلقلةيم الةذ     قد لاغته بشأن حتىلظ الدولة السةلف وكةان 

  لةةةه االعةةةرتاض حيةةةق   . ويبقةةةى أن لةةةاحب ( 2736) تتعلةةةق بةةةه   فةةةة الةةةدول 
 ي ن راغبا  يف ا تبقائه إزاء الدولة ا لف.   حبه إن ل 

وتساند اآلراء الة  عةربت عنهةا بعةز الوفةود  ة ل انعقةاد  (3)
مةةةةةةةةةؤمتر األمةةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةةدة املعةةةةةةةةةين خب فةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدول يف املعاهةةةةةةةةةدات 

فةةةةرتاض اإلبقةةةةاء علةةةةى االعرتاضةةةةات التةةةةادرة ا 1978-1977 لعةةةةام 
بشةةةأن حتىلظةةةات الدولةةةة السةةةلف الةةة  أبقةةةت عليهةةةا الدولةةةة ا لةةةف. 

، 19فقد ذكر ممثل اليالن أن بو ا بلةده قبةول نةز مشةروع املةادة 
علةةةى النحةةةو الةةةذ  اقرتحتةةةه جلنةةةة القةةةانون الةةةدويل، علةةةى أ ةةةاس أن 

 ةةابقا   اعرتضةتي ةون مىلهومةا  أن  الدولةةة الاةرف الةة  كانةت قةةد 
حتتةةاو إىل  علةةى الةةتحىلظ األلةةل  الةةذ  ألةةدرته الدولةةة السةةلف ال

__________ 
 ,footnote  “Reservations to treatiesGaja) ”…2641 انظةةر    ( 2736)  

above), p. 67  واملةةةذكرة الةةة  أعةةةدهتا األمانةةةة العامةةةة بشةةةأن التحىلظةةةات علةةةى ،
 . 37أع ه(، الىلقرة    2614املعاهدات يف  ياق   فة الدول )احلارية  

. وأعةةرب ممثةةل (2737)أن ت ةرر اعرتاضةةها يف مواجهةةة الدولةةة ا لةةف“
خيةةةز  مجهوريةةةة أملانيةةةا االحتاديةةةة عةةةن رأ  مماثةةةل، حيةةةث رأى، فيمةةةا

الةةدول ا لةةف األ ةةرى علةةى السةةواء، أن  الةةدول املسةةتقلة حةةديثا  أو
ب م القانون للع قة التعاهدية الىلرديةة الة   ف ملزمة الدولة ا ل

يف ذلةةةةةك التحىلظةةةةةات واإلعةةةةة انت  أنشةةةةةأهتا الدولةةةةةة السةةةةةلف، مبةةةةةا
واالعرتاضةات الة  قةدمها بشةأهنا األ رى التادرة عةن هةذه الدولةة 

 . (2738)“*رركا ها يف املعاهدة
 يشأشا   ا رتاضات   تصدو  م   ال    ال لف   الدولة   حتفظات  5-2-4

-5للابدا التةوجيه     وفقاا دولة اخللف قد ايق    ندما تفعت  ال  
جيةةةةوز    لةةةةى حتفةةةةع  ةةةةاغته الدولةةةةة ال ةةةةلف، ال   2-1-5 او   1-1

تصغ ا رتاضاا  لى هةذا الةتحفع   للانظاة الدولية ال  م  للدولة او 
 إ ا:  إزاء الدولة ال لف ان تعرتأ  ليه إزاء الدولة اخللف، إال 

د يف اأ قةةةد انقضةةة  يعةةة م تكةةةر مهلةةةة  ةةةوغ اال ةةةرت   ا( 
 اتويخ خالفة الدول و دو اال رتاأ يف حدوة هذه املهلة؛ او

تان توسيع النطاق اإلقليا  للتحفع يةؤةي إىل ت يةري   ب( 
 جذوي يف شرو  تطبيق هذا التحفع.
 التعليق 

ت ةةن فيهةةا دولةةة  يتنةةاول هةةذا املبةةدأ التةةوجيه  احلالةةة الةة  ل (1)
ظ الةةةةذ  الوقةةةةت املنا ةةةةب علةةةةى الةةةةتحىلمتعاقةةةةدة قةةةةد اعرتضةةةةت يف 

لةةةاغته الدولةةةة السةةةلف والةةةذ  يُعةةةد حتىلظةةةا  ا ةةةتبقته الدولةةةة ا لةةةف 
هةذه الظةروف، ي ةون مةن التةعب تربيةر  عقب   فةة الةدول. ويف

إعةةةادة النظةةةر يف هةةةذا القبةةةول الضةةةمين للةةةتحىلظ جملةةةرد وقةةةوع   فةةةة 
فةةةإن هةةةذا املبةةةدأ التةةةوجيه  يسةةةتبعد، مةةةن حيةةةث  ،الةةةدول. وللتةةةايل

ا لةف علةى  قدة حةق االعةرتاض إزاء الدولةةبدأ، منح الدولة املتعاامل
ت ن قد اعرتضت عليه إزاء الدولة السلف. بيد أنةه يوجةد  حتىلظ ل

 ا تثناءان حمتم ن. 
ويتعلةةةق اال ةةةتثناء األول، املشةةةار إليةةةه يف الىلقةةةرة الىلرعيةةةة )أ(،   (2)

لةذ  كةان  لحلالة ال  حتدل فيها   فة الدول قبل انقضةاء األجةل ا 
املتعاقةةةدة االعةةةرتاض علةةةى الةةةتحىلظ الةةةذ  لةةةاغته    مي ةةةن فيةةةه للدولةةةة 
املنظمةةة   حالةة كهةذه، ينبغة  مةنح الدولةة أو  . ويف ( 2739) الدولةة السةلف 

 الدولية املتعاقدة حق لوغ اعرتاض لغاية انقضاء ذلك األجل. 
__________ 

  (2737 ) Conference on  Official Records of the United Nations

Succession of States in respect of Treaties, Vol. I, First Session … 

(A/CONF.80/16) (footnote 2623 above), Committee of the Whole, 28th 

meeting, 26 April 1977, para. 16 . 
  (2738 ) Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, Vol. II, Resumed Session … 

(A/CONF.80/16/Add.1) (footnote 2623 above), Committee of the Whole, 

43rd meeting, 3 August 1978, para. 11 . 
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ويتعلةةةةةق اال ةةةةةتثناء الثةةةةةان، املشةةةةةار إليةةةةةه يف الىلقةةةةةرة الىلرعيةةةةةة  (3)
اق اإلقليمةة  للةةتحىلظ   يةةؤد  فيهةةا  تو ةةيا الناةة )ب(، لحلالةةة الةة 

ه...  إىل تغيةةةأ جةةةذر  يف رةةةروط تابيةةةق هةةةذا الةةةتحىلظ“. وهةةةذه 
الىلرضةةةةةةية مي ةةةةةةن أن تتحقةةةةةةق يف احلةةةةةةاالت املشةةةةةةار إليهةةةةةةا يف املبةةةةةةدأ 

وال  قد يتو ةا فيهةا الناةاق اإلقليمة  للةتحىلظ  5-1-5التوجيه  
حتةةةاد دول. بتو ةةةا الناةةةاق اإلقليمةةة  للمعاهةةةدة نىلسةةةها علةةةى إثةةةر ا

تعرتض على التحىلظ  منظمة دولية ل ان دولة أوول   ي ون إبم 
قبل تريخ   فة الدول يف   ل املهلة احملددة أن تعرتض عليه يف 

بةةةد أيضةةةا  أن ي ةةةون مةةةن رةةةأن اإلبقةةةاء علةةةى  مثةةةل هةةةذه احلالةةةة، ال
التحىلظ الذ  ت و َّا نااقه اإلقليمة  أن خيةل بتةوازن املعاهةدة  هةذا 

خيةةةةز  ا اال ةةةةتثناء الةةةةذ  الد للتةةةةياغة التقييديةةةةة هلةةةةذهةةةةو املقتةةةةو 
احلةاالت الةة  يةةؤد  فيهةةا تو ةةيا الناةةاق اإلقليمةة  للةةتحىلظ إىل  إال

  تغيأ جذر  يف رروط تابيق هذا التحىلظ“.
 التحفظات    لى   ا رتاضات    وغ   يف   اخللف   الدولة   حق  5-2-5

ابخلالفةةة  نةةدما تصةةدو الدولةةة امل ةةتقلة حةةدي اا إشةةعاواا  -1 
إشةةةا جيةةةوز هلةةةا، وفقةةةاا للابةةةاةئ ي بةةة   ةةةفتها تدولةةةة متعاقةةةدة، ف

التوجيهيةةةةةة  ات الصةةةةةلة، ان تصةةةةةوغ ا رتاضةةةةةاا  لةةةةةى حتفظةةةةةات 
تكةةةر  منظاةةةة متعاقةةةدة، حةةة  وإن م  ةةةاغتها ةولةةةة متعاقةةةدة او

 الدولة ال لف قد ا رتض   ليها.
يفعةةةرتف ايضةةةاا للدولةةةة اخللةةةف الةةة  لي ةةة  مةةةر الةةةدول  -2 

 نةدما تصةدو  1دي اا ابحلق املنصوص  ليه يف الفقرة امل تقلة ح
تكةر انفةذة  إشعاواا ت ب  يه  فتها تدولة متعاقدة يف معاهةدة م

يف اتويةةةةخ خالفةةةةة الةةةةدول جتةةةةاه الدولةةةةة ال ةةةةلف، لكةةةةر الدولةةةةة 
 ال لف تان  ةولة متعاقدة فيها.

  2و   1يف ةتبعد، مةةع  لةةك، احلةةق املشةةاو إليةةه يف الفقةةرت    -3 
  7-8-2هيان  هدات ال  ينطبق  ليها املبدآن التوجي يف حالة املعا 

 .2-1-4و 
 التعليق 

يتنةةةاول هةةةذا املبةةةدأ التةةةوجيه  حةةةق الدولةةةة ا لةةةف يف لةةةوغ  (1)
اعرتاضةةةات علةةةى حتىلظةةةات لةةةيغت بشةةةأن معاهةةةدة ألةةةبحت دولةةةة 

هو احلال يف مبادئ توجيهيةة  متعاقدة فيها إثر   فة الدول. وكما
بةةةةد مةةةةن التمييةةةةز هبةةةةذا ا تةةةةوص بةةةةني حةةةةالتني اتلىلتةةةةني  أ ةةةةرى، ال
 ال  اتلىلة. تتالبان حلو 

الةوارد يف هةذا املبةدأ التةوجيه  لةه نىلةس ومتالح  احلق“  (2)
)حةةق  2-6-2يف املبةةدأ التةةوجيه   املعةةه ودواعةة  اال ةةتخدام كمةةا

 لوغ االعرتاضات( 
من جهة، احلالة ال  ت ون فيها للدولة ا لةف حريةة قبةول  - 
رفةةةةز ا  فةةةةة يف املعاهةةةةدة املعنيةةةةة وتثبةةةةت عةةةةن طريةةةةق اإلرةةةةعار  أو
   فة لىلتها كدولة متعاقدة؛ل

ومةةةةن جهةةةةة أ ةةةةرى، حةةةةاالت  ا  فةةةةة التلقائيةةةةة“ حيةةةةث  - 
 تةةرل“ الدولةةة ا لةةف املعاهةةدة القائمةةة دون أن يقتضةة  ذلةةك أن 

 تعرب عن رضاها. 

الىلرضةةةةية األوىل، يف حةةةةني  يغاةةةة  إال ال 5-2-5واملبةةةةدأ التةةةةوجيه  
 الىلرضية الثانية. 6-2-5 يتناول املبدأ التوجيه 

تغاةةةةة   5-2-5لتةةةةةوجيه  والىلرضةةةةةية الةةةةة  يتناوهلةةةةةا املبةةةةةدأ ا (3)
 بدورها حالتني اتلىلتني 

، وهة  حالةة الةدول املسةتقلة 1احلالة املشار إليها يف الىلقةرة  - 
 ؛(2740)حديثا  ال  ُتتدر إرعارا  ل  فة

، وه  احلالة ال  تثبةت فيهةا 2احلالة املشار إليها يف الىلقرة  - 
حةةةةديثا ، مبوجةةةةب ت مةةةةن الةةةةدول املسةةةةتقلة الدولةةةةة ا لةةةةف الةةةة  ليسةةةة 

إرةةةعار تتةةةةدره هلةةةةذا الغةةةةرض، لةةةىلتها كدولةةةةة متعاقةةةةدة يف معاهةةةةدة 
تريةخ   فةة الةدول، جتةاه الدولةة السةلف، ل ةن  ت ن انفةذة، يف ل

 الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها.
ويف كلتةةةةةا احلةةةةةةالتني املةةةةةةذكورتني يف املبةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  احلةةةةةةايل،   (4)

تلتزم لملعاهدة. وهةذا هةو السةبب   ال   يار أن تلتزم أو  للدولة ا لف 
مةةةن رةةة ء مينةةةا، مةةةن حيةةةث املبةةةدأ، إم انيةةةة أن   الةةةذ  مةةةن أجلةةةه مةةةا 

تتوغ الدولة ا لف اعرتاضات جديدة عندما تُثبت، مبوجب إرعار  
الىلقةةرة   أو   1-1-5مةةن املبةدأ التةةوجيه     1 نتةةت عليةه الىلقةةرة  وفقةا  ملةةا 

لةةةىلتها كدولةةة متعاقةةةدة. وهةةذا هةةةو  ،  2-1-5مةةن املبةةةدأ التةةوجيه     3
احلل الذ  نتت عليه للنسبة ل ةل حالةة مةن هةاتني احلةالتني، علةى  

 .5-2-5من املبدأ التوجيه     2و   1التوايل، الىلقرتن  
وكان السأ وىلر  والدوك قد درس هذه املسةألة إبجيةاز يف  (5)

تقريةةره الثالةةث عةةن ا  فةةة يف املعاهةةدات، ورأى أنةةه  حةةني تتةةبح 
 لةةةف طرفةةةا  يف معاهةةةدة لةةةيس عةةةن طريةةةق اإلرل، وإمنةةةا عةةةن  لةةةةدو 

طريةةق فعةةل مسةةتقل يثبةةت رضةةاها أبن تلتةةزم بتلةةك املعاهةةدة، يةةدعو 
رتك هلةةةةا املسةةةةؤولية ال املةةةةة عةةةةن حتىلظاهتةةةةا وقبوهلةةةةا  املناةةةةق إىل أن تةةةةُ

قبةةةةةةةةول  واعرتاضةةةةةةةةاهتا وأن ت ةةةةةةةةون، فيمةةةةةةةةا خيةةةةةةةةز أ  حتىلظةةةةةةةةات أو
الوضةةا الةةذ   ىلةساعرتاضةات لةةدرت عةن الدولةةة السةةلف، يف ن أو

. ويبدو مةن املناقة  (2741)ي ون فيه أ  طرف جديد يف املعاهدة“
ق علةةةى االعرتاضةةةات نىلةةةس الةةةنهج اال ةةةتداليل الةةةذ   فعةةة   أن يابةةةَّ

مةةةن  3والىلقةةةرة  1-1-5مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه   2تسةةةتند إليةةةه الىلقةةةرة 
يتعلةق بتةوغ التحىلظةات مةن جانةب  فيما 2-1-5املبدأ التوجيه  

تنةةةةتج، يف احلةةةةاالت  ن ا  فةةةةة يف املعاهةةةةدة الأ االدولةةةة ا لةةةةف  مبةةةة 
مبقتضى فعةل إراد  مةن جانةب الدولةة  املقتودة يف هذا املقام، إال

ا لةةةةف )وحتديةةةةدا  مبقتضةةةةى  اإلرةةةةعار ل  فةةةةة“ أو، حةةةةني يتعلةةةةق 
األمر بدول  لف ليست دوال  مستقلة حديثا ، مبقتضى  إرةعار“ 

يف تعةديل التزاماهتةا  حةرةهبذا املعه(، جيب أن ت ون الدولة ا لف 
التعاهدية، ليس عن طريق لةوغ حتىلظةات فحسةب، بةل أيضةا  عةرب 

__________ 
اللتةةةةةني يةةةةةرد  1978لعةةةةةام  مةةةةةن اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا 18و 17انظةةةةةر املةةةةةادتني  ( 2740)  

 أع ه. 2628نتهما يف احلارية 
، .1Addو .224/4A/CN، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1970 حوليةةةةةةةةةة ( 2741)  
(  5)  ؛ وانظةةر أيضةةا  الىلقةةرة 9( مةةن التعليةةق علةةى مشةةروع املةةادة 2، الىلقةةرة )47 ص

 .أع ه   1-2-5من التعليق على املبدأ التوجيه  



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 418
 

 

االعرتاض، إن راءت، على التحىلظات ال  لةاغتها دول أ ةرى، 
حى لو كةان ذلةك قبةل التةاريخ الةذ  ختلةف فيةه الدولةة السةلف يف 

 .(2742)املعاهدة
وعةةة وة علةةةى ذلةةةك، ورغةةةم نةةةدرة املمار ةةةة، توجةةةد حةةةاالت  (6)

هةةا دول مسةتقلة حةةديثا  اعرتاضةات جديةةدة حةني قةةدمت ت فيلةاغ
إرةةعارها ل  فةةة يف املعاهةةدة. فعلةةى  ةةبيل املثةةال،  ةةحبت فيجةة  
اعرتاضات الدولة السلف ولاغت اعرتاضات جديدة حني قدمت 

 .(2743)1958إرعارها ل  فة يف اتىلاقية أعايل البحار لعام 
ا تثناء من  ز علىمن املبدأ التوجيه  تن 3غأ أن الىلقرة  (7)

 1حةةةق لةةةوغ االعرتاضةةةات املعةةةرتف بةةةه للدولةةةة ا لةةةف يف الىلقةةةرتني 
مةةةن  2. وخيةةز هةةةذا اال ةةتثناء احلةةةاالت املشةةار إليهةةةا يف الىلقةةرة 2و

الة  يةرد مضةموهنا  1986و 1969من اتىلاقي  فيينا لعام   20املادة 
حيظةةةى فيهةةةا  ، وهةةة  حةةةاالت يتعةةةني أن2-1-4يف املبةةةدأ التةةةوجيه  

ملعاهةةدة بقبةةول مجيةةا األطةةراف. وقةةد  ةةبق أن اقةةرتح الةةتحىلظ علةةى ا
نزَّ علةةةةةةى هةةةةةةذا  السةةةةةةأ وىلةةةةةةر  والةةةةةةدوك يف تقريةةةةةةره الثالةةةةةةث أن يةةةةةةُ

، وهة  الىلقةرة الة  كر ةت 9من مشروع املةادة  3اال تثناء؛ والىلقرة 
مبدأ تابيق نىلس القواعد علةى كةل مةن االعرتاضةات والتحىلظةات، 

 جاء نتها كاآليت   الىلقرة الىلرعية )ب(، تضمنت فقرة فرعية، ه
 2 وما ذلك، حني يتعلق األمر مبعاهدة تسر  عليها أح ام الىلقرة )ب( 

جيةةوز للدولةةة اجلديةةدة لةةوغ اعةةرتاض علةةى  مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا، ال 20مةةن املةةادة 
 .(2744)حتىلظ قبلته مجيا األطراف يف املعاهدة

أن تةةةتم ن، عةةةن    ويهةةةدف هةةةذا اال ةةةتثناء إىل منةةةا الدولةةةة ا لةةةف مةةةن 
اعرتاض، من إجبار الدولة املتحىلظةة علةى االنسةحاب مةن  طريق لوغ  

  7-8-2مثةةل تلةةةك املعاهةةةدة. وهةةةو ينسةةةجم أيضةةةا  مةةةا املبةةةدأ التةةةوجيه   
 . 3الىلقرة   )قبول التحىلظات لإلمجاع( الذ  تشأ إليه أيضا  

مةةةن هةةةذا املبةةةدأ  1وتةةةربَّر اإلحالةةةة املةةةوجزة الةةةواردة يف الىلقةةةرة  (8)
ة ذات التةةلة“ أبنةةه  ةةي ون مةةن   إىل  املبةةادئ التوجيهيةة التةةوجيه

ي ةةةن مةةةن املسةةةتحيل، أن تعةةةدَّد يف نةةةز هةةةذا املبةةةدأ  العسةةةأ، إن ل
التوجيه  مجيا املبادئ التوجيهية السارية على لةوغ االعرتاضةات. 

مةةن  6-2واألمةةر يتعلةةق أ ا ةةا  لملبةةادئ التوجيهيةةة الةةواردة يف الىلةةرع 
 .املتعلق بتوغ االعرتاضاتدليل املمار ة، وهو الىلرع 

ومةةةن بةةةني هةةةذه املبةةةادئ التوجيهيةةةة، تنبغةةة  اإلرةةةارة بشةةة ل  (9)
الةةةذ  ي ةةةرر الشةةةرط الةةةةزمين  12-6-2  ةةةاص إىل املبةةةدأ التةةةوجيه 
مةةن اتىلةةاقي  فيينةةا لعةةام   20 مةةن املةادة 5املنتةوص عليةةه يف الىلقةةرة 

__________ 
ز حالةةةة الةةدول املسةةتقلة حةةةديثا   انظةةر، يف هةةذا التةةةدد وفيمةةا خيةة  ( 2742)  

Gaja, “Reservations to treaties …” (footnote 2641 above), p. 66. 
 أع ه. 2728انظر احلارية  ( 2743)  
، .1Addو .224/4A/CN، اجمللةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةان، الوثيقةةةةةةةةةة 1970 حوليةةةةةةةةةة ( 2744)  
،  املرجةا نىلسةه   ، ؛ وانظر أيضا  ررح األ باب ال  يستند إليها هةذا املقةرتح 47 ص
 . 9( من التعليق على مشروع املادة 17، الىلقرة ) 52 ص 

. فىل  حالة اعرتاض دولةة  لةف علةى حتىلةظ  ةابق، 1986و 1969
رط الةةةزمين إىل اعتبةةةار أن املىلةةةروض أن يةةةؤد  تابيةةةق هةةةذا الشةةة مةةةن 

الدولة ا لف لديها مهلة اثين عشر رهرا  لتةوغ اعرتاضةها، اعتبةارا  
من التاريخ الذ  أثبتت فيه مبوجب إرعار  لىلتها كدولة متعاقدة. 
وللنظةةةةر إىل الاةةةةابا الاةةةةوع  الةةةةذ  ت تسةةةةيه ا  فةةةةة يف احلةةةةاالت 

 تستقتةةةة مي ةةةةن توقةةةةا أن  جيه  احلةةةةايل، الاملتو ةةةةاة يف املبةةةةدأ التةةةةو 
الدولةةة ا لةةف عةةن مجيةةا التحىلظةةات الةة  لةةيغت بشةةأن املعاهةةةدة 

إذا كانةت تنةو  االعةرتاض عليهةا مةن  وأن تبحثها، بقتةد تقريةر مةا
اعتبةةارا  مةةن التةةاريخ الةةذ  تثبةةت فيةةه هةةذه الدولةةة لةةىلتها   عدمةةه، إال

من املادة  5قرة كدولة متعاقدة. ويبدو إذن من املتوافق ما روح الىل
ا تُنسةةةةةةخت يف املبةةةةةةةدأ  ، كمةةةةةةا1969فيينةةةةةةا لعةةةةةةام  مةةةةةةن اتىلاقيةةةةةةة 20

، االعرتاف للدول ا لف ال  يشأ إليها املبدأ 12-6-2التوجيه  
التةةوجيه  احلةةايل مبهلةةةة اثةةين عشةةر رةةةهرا  إلبةةداء االعةةرتاض، وذلةةةك 

 اعتبارا  من تريخ إلدارها اإلرعار ل  فة يف املعاهدة.
مل ةةتقلة اضةةات ةولةةة خلةةف لي ةة  مةةر الةةدول اا رت  5-2-6

 حدي اا تظ  معاهدة انفذة إزاءها
ال جيةةةوز لدولةةةة خلةةةف لي ةةة  مةةةر الةةةدول امل ةةةتقلة حةةةدي اا،  

تظةةة  معاهةةةدة انفةةةذة إزاءهةةةا  قةةةب خالفةةةة للةةةدول، ان تصةةةوغ 
إ ا  تعةةةرتأ  ليةةةه الدولةةةة ال ةةةلف، إال ا رتاضةةةاا  لةةةى حتفةةةع م

عةد يف اتويةخ خالفةة تكر مهلة  وغ اال ةرتاأ قةد انقضة  ي م
 اال رتاأ يف حدوة هذه املهلة.الدول و دو 

 التعليق 
ينابق هذا املبدأ التوجيه  الذ  يتناول حالةة مسةتثناة مةن  (1)

علةةةةى الدولةةةةة ا لةةةةف الةةةة   5-2-5 ناةةةةاق تابيةةةةق املبةةةةدأ التةةةةوجيه 
ليست من الدول املستقلة حديثا  حني تظل املعاهدة انفذة إزاءهةا، 

ولةةةىلها أبهنةةةا  انىلتةةةاهلا، يف إطةةةار   فةةةة مي ةةةن إثةةةر احتةةةاد دول أو
، إثةر   فةة الةدول، إزاء تظةل املعاهةدة انفةذة تلقائية“، أ  حني 

اركة دولة  لف ليست من الدول املستقلة حديثا  دون أن يلةزم ملشة 
هذه الدولة أن تعرب عن رضاها. ومبوجب الباب الرابا من اتىلاقية 

، تتحقةةق هةةذه احلالةةة، مبةةدئيا ، إزاء دولةةة تشةة لت 1978 فيينةةا لعةةام
أكثر، وذلك فيما خيز املعاهدات النافذة إزاء  حتاد دولتني أومن ا

. وينابةق األمةر (2745)أ  من الدول السلف يف تريخ   فةة الةدول
ولةةةةةة الناجتةةةةةة عةةةةةن انىلتةةةةةال دول، وذلةةةةةك للنسةةةةةبة نىلسةةةةةه علةةةةةى الد

للمعاهدات النافذة إزاء كامل إقليم الدولة السلف يف تريخ   فةة 
علةةةى  ت ةةةن انفةةةذة إال ات الةةة  لالةةةدول، وكةةةذلك للنسةةةبة للمعاهةةةد

ذلك اجلزء من إقليم الدولةة السةلف الةذ  ألةبح ميثةل إقلةيم الدولةة 
 . (2746)ا لف

__________ 
 .من االتىلاقية 31انظر املادة  ( 2745)  
 من االتىلاقية. 34انظر املادة  ( 2746)  
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تتوقف، يف احلاالت املتو اة  عاهدة الومبا أن ا  فة يف امل (2)
يف املبدأ التوجيه  احلايل، على التعبةأ عةن إرادة الدولةة الناجتةة عةن 

كةةان للدولةةة  الدولةةة تةةرل مجيةةا مةةا االنىلتةةال، فةةإن هةةذه االحتةةاد أو
يف ذلةك  ، مبةا(2747)السلف من حقوق وواجبات انجتة عةن املعاهةدة
تتةغها(  اغتها )أو لاالعرتاضات )أو غياب االعرتاضةات( الة  لة 

ُكتةةب يف  بشةةأن حتىلةةظ مةةن التحىلظةةات علةةى تلةةك املعاهةةدة. وكمةةا
 هذا التدد  

مقبوليةة االعرتاضةات الة  حني ه...  تُعترب ا  فة تلقائية، جيب ا تبعاد  
تبةةةديها الدولةةةة ا لةةةف ه...  وإذا كانةةةت الدولةةةة السةةةلف قةةةد قبلةةةت الةةةتحىلظ، 

قة،  واء مةن جانةب هةذه الدولةة نىلسةها مي ن الرجوع الحقا  عن هذه املواف ال
 . (2748)من جانب   ل ىلها أو

يبةةةدو أن دوال   لىلةةةا  مةةن غةةةأ الةةةدول املسةةتقلة حةةةديثا  قةةةد  هةةذا، وال
ن هلةةةةا احلةةةق يف لةةةوغ اعرتاضةةةةات علةةةى حتىلظةةةةات طالبةةةت أبن ي ةةةو 

 .(2749)تعرتض عليها الدولة السلف ل
ت )حتىلظةا 4-2-5جةاء يف املبةدأ التةوجيه   وعلى غرار مةا (3)

مةةا ذلةةك  تتةةدر اعرتاضةةات بشةةأهنا(، ينبغةة  الدولةةة السةةلف الةة  ل
ا تثناء احلالة ال  حتدل فيها   فة الدول قبل انقضاء املهلة ال   

يها للدولة السلف أن تعرتض على حتىلظ لاغته دولة كان مي ن ف
يةةربر االعةةرتاف  يبةةدو يف مثةةل هةةذه احلالةةة أن هنةةاك مةةا متعاقةةدة. إذ

يف لةةةوغ اعةةةرتاض علةةةى ذلةةةك الةةةتحىلظ لغايةةةةة  بةةةق الدولةةةة ا لةةةف
 .(2750)انقضاء تلك املهلة

 قبول التحفظات يف حاالت خالفة الدول 5-3
ى قبول  ريع  اغته إيقاء الدولة امل تقلة حدي اا  ل 5-3-1

 الدولة ال لف
حةة  ت بةة  ةولةةة م ةةتقلة حةةدي اا، نشةةعاو ابخلالفةةة،  ةةفتها   

اشةا قةد ايقة   لةى اي قبةول يف معاهدة، يفعتة   تدولة متعاقدة
 ريع ايدتةه الدولةة ال ةلف يشةأن حتفةع  ةاغته ةولةة متعاقةدة 

م تعةرب  ةةر نقةيض هةذا القصةةد  منظاةة متعاقةدة، و لةةك مةا او
 ث”  شر شهراا التالية لتاويخ اإلشعاو ابخلالفة.يف غضون اال

__________ 
، ولأل ةز التعليةق علةى  2-1-5انظر التعليق على املبدأ التوجيه      ( 2747)  

 .من ذلك املبدأ التوجيه   2و   1الىلقرتني  
  (2748 ) above),  2641ies … ” (footnote Gaja, “Reservations to treat

p. 67. 
املةةةةةةةذكرة الةةةةةةة  أعةةةةةةةدهتا األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة بشةةةةةةةأن التحىلظةةةةةةةات علةةةةةةةى  ( 2749)  

ال تشةةةأ إىل   أعةة ه( 2614ل )انظةةر احلارةةية املعاهةةدات يف  ةةياق   فةةة الةةةدو 
انىلتةةاهلا اعرتاضةةات   أ  حالةةة لةةاغت فيهةةا دولةةة  لةةف انجتةةة عةةن احتةةاد دول أو 

 .السلف قد اعرتضت عليها ت ن الدولة   على حتىلظات ل 
 .4-2-5( من التعليق على املبدأ التوجيه  2انظر أيضا  الىلقرة ) ( 2750)  

 التعليق 
يتنةةةاول هةةةذا املبةةةدأ التةةةوجيه  متةةةأ القبةةةول التةةةريح الةةةذ   (1)

يتعلةةةق مبتةةةأ القبةةةول الضةةةمين مةةةن  الدولةةةة السةةةلف. وفيمةةةا لةةةاغته
حتىلةةظ مةةن  تعةةرتض يف الوقةةت املنا ةةب علةةى جانةةب دولةةة  ةةلف ل

القواعةةةد الةةةواردة يف التحىلظةةةات قبةةةل تريةةةخ   فةةةة الةةةدول، تنابةةةق 
 .6-2-5و 5-2-5املبدأين التوجيهيني 

وكمةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةو احلةةةةةةةةةةال للنسةةةةةةةةةةبة ل ةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن التحىلظةةةةةةةةةةات  (2)
واالعرتاضات، تستدع  مسألة متأ القبول التريح الذ  لاغته 
الدولةةةة السةةةلف اعتمةةةاد حلةةةول تتبةةةاين، جزئيةةةا  علةةةى األقةةةل، بسةةةب 

لةادر عةن إذا كانت ا  فة يف املعاهةدة حتةدل مبوجةب إرةعار  ما
 تنشأ ب م القانون. الدولة ا لف أو

ويف حالةةةةةةةة الةةةةةةةدول املسةةةةةةةتقلة حةةةةةةةديثا ، حتةةةةةةةدل ا  فةةةةةةةة يف  (3)
هةةةذا السةةةياق، فةةةإن  . ويف(2751)املعاهةةةدات مبوجةةةب إرةةةعار ل  فةةةة

، املستنسةخة يف 1978من اتىلاقيةة فيينةا لعةام  20من املادة  1الىلقرة 
فةةةةرتاض القائةةةةل ، ت ةةةةرس اال1-1-5مةةةةن املبةةةةدأ التةةةةوجيه   1الىلقةةةةرة 

ل  إببقةةاء الدولةةة املسةةتقلة حةةديثا  علةةى حتىلظةةات الدولةةة السةةلف، مةةا
قلة حةديثا ، لةدى إلةدارها اإلرةعار ل  فةة، تقم هذه الدولة املست

بتةةةوغ حتىلةةةظ يتنةةةاول نىلةةةس  لإلعةةةراب عةةةن نقةةةيز هةةةذا القتةةةد أو
املسةةةألة الةةة  كانةةةت حمةةةل حتىلةةةظ الدولةةةة السةةةلف. وتةةةرى اللجنةةةة أنةةةه 

املمار ةةةةة املتعلقةةةةة للقبةةةةول التةةةةريح للتحىلظةةةةات يف  للةةةةرغم مةةةةن أن
ملتعلةةةةق  ةةةةياق   فةةةةة الةةةةدول تبةةةةدو غةةةةأ موجةةةةودة، فةةةةإن االفةةةةرتاض ا

ق لملثةةةل علةةةى  لإلبقةةةاء علةةةى التحىلظةةةات ينبغةةة ، مناقيةةةا ، أن يابةةةَّ
 القبول التريح.

وقيا ةةةا  علةةةى ذلةةةك، يبةةةدو منا ةةةبا  أيضةةةا  االعةةةرتاف للدولةةةة  (4)
أن تعةةةرب عةةةن نيتهةةةا عةةةدم اإلبقةةةاء علةةةى املسةةةتقلة حةةةديثا  لحلةةةق يف 

قبةةةول لةةةريح ت ةةةون قةةةد لةةةاغته الدولةةةة السةةةلف بشةةةأن حتىلةةةظ مةةةن 
يش ل هذا احلق حيدا  عةن القاعةدة العامةة القائلةة  التحىلظات. وال

النحةةةةةو احملةةةةةدد يف املبةةةةةدأ  أبن لقبةةةةةول الةةةةةتحىلظ طابعةةةةةا  هنائيةةةةةا ، علةةةةةى
قلة   إن الاةةةةابا الاةةةةوع    فةةةةة الدولةةةةة املسةةةةت13-8-2التةةةوجيه  

يةةةربر احلةةةق يف  حةةةديثا  يف املعاهةةةدة يةةةربر هةةةذا احليةةةد الظةةةاهر ، كمةةةا
مةةةةن  20مةةةةن املةةةةادة  2لةةةةوغ حتىلظةةةةات جديةةةةدة الةةةةذ  تقةةةةره الىلقةةةةرة 

للدولةةةةة املسةةةةتقلة حةةةةديثا  لةةةةدى إلةةةةدارها  1978اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام 
حةةةق هةةةذه الدولةةةة يف لةةةوغ  ، أو(2752)را  ل  فةةةة يف املعاهةةةدةإرةةةعا

قبةةةل تريةةةخ اإلرةةةعار ل  فةةةة،  اعرتاضةةةات علةةةى حتىلظةةةات لةةةيغت
 .5-2-5على النحو املعرتف به يف املبدأ التوجيه  

ومةا ذلةةك، يبقةةى السةةؤال ماروحةا  بشةةأن املهلةةة الةة  ينبغةة   (5)
تهةا عةدم اإلبقةاء للدولة املستقلة حديثا  أن تعرب يف غضوهنا عن ني

__________ 
  1-1-5( مةةةةةةةةن التعليةةةةةةةةق علةةةةةةةةى املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   4انظةةةةةةةةر الىلقةةةةةةةةرة )  ( 2751)  

 .أع ه   2628 واحلارية 
 .1-1-5من املبدأ التوجيه   2انظر الىلقرة  ( 2752)  



   إضافة(  وال ت  ال ال ةا تقرير جلنة القانون الدويل  ر ا اال ةووا 420
 

 

يتعلةةق بعةةةدم  علةةى قبةةةول لةةريح لةةةادر عةةن الدولةةةة السةةلف. وفيمةةةا
مةن  1لى حتىلظ لادر عن الدولة السلف، تشةرتط الىلقةرة اإلبقاء ع
إعراب الدولة املستقلة حديثا   1978من اتىلاقية فيينا لعام  20املادة 

يف ل  فةةةةةة  عةةةةةن نيتهةةةةةا يف هةةةةةذا التةةةةةدد عنةةةةةد إلةةةةةدارها اإلرةةةةةعار 
يتعلق بعدم اإلبقاء على  فهل ينابق االررتاط نىلسه فيمااملعاهدة.  

اقيةةة تةةدعو إىل أن يابةةَّق هنةةا، علةةى قبةةول لةةريحا مثةةة اعتبةةارات من
يتعلةةةق لعةةةرتاض دولةةةة مسةةةتقلة   ةةةبيل القيةةةاس، احلةةةل املعتمةةةد فيمةةةا

حةةةديثا  علةةةى حتىلةةةظ لةةةين قبةةةل تريةةةخ اإلرةةةعار ل  فةةةة. وللىلعةةةل، 
يح مي ن تشبيهه إىل حد كبأ، يبدو أن عدم اإلبقاء على قبول لر 

فإن املبدأ  من حيث آاثره احملتملة، بتوغ اعرتاض جديد. وللتايل،
املتعلق إببقاء الدولة املستقلة حديثا  على القبول   1-3-5التوجيه   

التريح الذ  لاغته الدولة السلف يستند إىل القاعدة املنابقة يف 
بقةةاء، هلةةذا الغةةرض، حالةةة لةةوغ الدولةةة ا لةةف اعرتاضةةا ، وذلةةك لإل

 علةةى مهلةةة زمنيةةة تبلةةن اثةةين عشةةر رةةهرا  اعتبةةارا  مةةن تريةةخ اإلرةةعار
ل  فة، و ة ل هةذه املهلةة جيةوز للدولةة املسةتقلة حةديثا  اإلعةراب 
عةةةةةةةن نيتهةةةةةةةا عةةةةةةةدم اإلبقةةةةةةةاء علةةةةةةةى قبةةةةةةةول لةةةةةةةريح لةةةةةةةاغته الدولةةةةةةةة 

املتعلةةةةةةةةق  5-2-5حةةةةةةةةني أن املبةةةةةةةةدأ التةةةةةةةةوجيه   . ويف(2753)السةةةةةةةةلف
لالعرتاضات ال  تتوغها الدولة ا لةف يقتتةر، هبةذا ا تةوص، 

يشمل  ات التلة“، وهو ماعلى اإلرارة إىل  املبادئ التوجيهية ذ
مي ةةةن، يف  ةةةياق  أنةةةه ال بابيعةةةة احلةةةال الشةةةرط الةةةزمين املةةةذكور، إال

املبةةةةدأ التةةةةوجيه  احلةةةةايل، االكتىلةةةةةاء لإلرةةةةارة إىل القواعةةةةد العامةةةةةة، 
عةدم إبقائهةا، علةى قبةول  ألة إبقةاء الدولةة ا لةف، أوحيث إن مس

لةةةةريح لةةةةدر عةةةةن الدولةةةةة السةةةةلف بشةةةةأن حتىلةةةةظ مةةةةن التحىلظةةةةات 
ح نىلسةةها  ةةارو  ةةياق   فةةة الةةدول. وللتةةايل، مةةن امل ئةةم تاةةر  ال

النز لراحة على مهلةة اثةين عشةر رةهرا ، ا ةتلهاما  للحةل املنابةق 
 على لوغ اعرتاض من جانب الدولة ا لف.

 ةةةةةةن أن تتجلةةةةةةى نيةةةةةةة الدولةةةةةةة املسةةةةةةتقلة حةةةةةةديثا  بشةةةةةةأن ومي (6)
املسألة إما عن طريةق السةحب التةريح للقبةول التةريح الةذ   هذه
عةةن طريةةق قيةةام الدولةةة املسةةتقلة حةةديثا   اغته الدولةةة السةةلف، أولةة 

بتوغ اعرتاض على حتىلظ كانت الدولة السةلف قةد قبلتةه لةراحة، مةا  
 جزئيا ، ما ذلك القبول.  أو   كون مضمون هذا االعرتاض متنافيا ، كليا  

إيقةةاء ةولةةة خلةةف لي ةة  مةةر الةةدول امل ةةتقلة حةةدي اا  5-3-2
 ال لف لة لى قبول  ريع  اغته الدو 

تفعتةة  الدولةةة اخللةةف الةة  لي ةة  مةةر الةةدول امل ةةتقلة  -1 
حةةدي اا، والةة  تظةة  معاهةةدة انفةةذة إزاءهةةا  قةةب خالفةةة للةةدول، 

ال ةةلف يشةةةأن قةةد ايقةة   لةةى اي قبةةول  ةةةريع ايدتةةه الدولةةة 
 منظاة متعاقدة. حتفع  اغته ةولة متعاقدة او

 ندما تفصةدو ةولةة خلةف لي ة  مةر الةدول امل ةتقلة  -2 
يف  دي اا إشةةةةعاواا ابخلالفةةةةة ت بةةةة  يةةةةه  ةةةةفتها تدولةةةةة متعاقةةةةدةحةةةة 

تكةةةةر انفةةةةذة يف اتويةةةةخ خالفةةةةة الةةةةدول جتةةةةاه الدولةةةةة  معاهةةةةدة م
__________ 

 .5-2-5لتوجيه  ( من التعليق على املبدأ ا9انظر الىلقرة ) ( 2753)  

تفعتة   ال لف، لكةر الدولةة ال ةلف تانة  ةولةة متعاقةدة فيهةا،
هذه الدولة اخللف قد ايق   لى اي قبول  ريع ايدته الدولة 

نظاةة متعاقةةدة، م ال ةلف يشةأن حتفةع  ةاغته ةولةة متعاقةدة او
م تعةةةرب  ةةةر نقةةةيض هةةةذا القصةةةد يف غضةةةون االثةةة”  و لةةةك مةةةا

  شر شهراا التالية لتاويخ اإلشعاو ابخلالفة.
 التعليق 

مسةألة متةأ القبةول التةةريح الةذ  لةاغته الدولةة السةةلف  (1)
 الةة  ليسةةت مةةن تسةةتدع  حلةةوال  أكثةةر دقةةة يف حالةةة الةةدول ا لةةف 

لتمييز بني احلاالت ال  تقا فيها ينبغ  ا الدول املستقلة حديثا . إذ
 ا  فة ب م القانون واحلاالت ال  تتم فيها مبوجب إرعار.

من املبدأ التةوجيه  احلةايل.  1ىلقرة واحلالة األوىل حت مها ال (2)
يتعلةةةةق  انىلتةةةةاهلا، فيمةةةا وهةةة  حتةةةدل، يف حةةةةاالت احتةةةاد الةةةدول أو

 تريةةةةخ لملعاهةةةةدات الةةةة  كانةةةةت انفةةةةذة للنسةةةةبة للدولةةةةة السةةةةلف يف
مثةةل  . ويف(2754)  فةةة الةةدول وتظةةل انفةةذة للنسةةبة للدولةةة ا لةةف

 لةف علةى أن الدولةة ا 6-2-5هذه احلالةة، يةنز املبةدأ التةوجيه  
تعةرتض عليةه الدولةة السةلف يف  حيق هلا االعرتاض علةى حتىلةظ ل ال

حيةةق ملثةةل هةةذه الدولةةة ا لةةف  الوقةةت املنا ةةب. ومةةن لب أوىل، ال
 قبول لريح لاغته الدولة السلف.أن تعيد النظر يف 

ومن انحية أ رى، خيتلف الوضا يف احلاالت املشةار إليهةا  (3)
حتةةدل فيهةا ا  فةةة  احلةةايل الة  المةن املبةةدأ التةوجيه   2يف الىلقةرة 

انىلتةةاهلا،  يف املعاهةةدة، مةةن جانةةب دولةةة انرةةئة عةةن احتةةاد دول أو
 وذلةةةةةةك هةةةةةةو الوضةةةةةةا أيضةةةةةةا   -مبوجةةةةةةب إرةةةةةةعار هلةةةةةةذا الغةةةةةةرض  إال
ت ن انفذة، يف تريخ   فة الدول،  يتعلق لملعاهدات ال  ل فيما

للنسةةةبة للدولةةةةة السةةةلف ول ةةةةن هةةةذه الدولةةةةة السةةةلف كانةةةةت دولةةةةة 
يتعلةق بتةوغ  كان األمر فيمةا تلك احلالة، وكما متعاقدة فيها. ويف
، جيةةةب أن (2756)ولةةةوغ اعرتاضةةةات جديةةةدة (2755)حتىلظةةةات جديةةةدة

بةةةنىلس احلةةةق الةةةذ  تتمتةةةا بةةةه يُعةةةرتف هلةةةذه الةةةدول ا لةةةف األ ةةةرى 
 .1-3-5الدول املستقلة حديثا  وفقا  للمبدأ التوجيه  

إيقةةاء الدولةةة اخللةةف توقيةة  اآلاثو املرتتبةةة  لةةى  ةةدم  5-3-3
  لى قبول  ريع  اغته الدولة ال لف

  1-3-5إن  دم إيقاء الدولة اخللف، وفقةاا للابةدا التةوجيه    
 لةةى القبةةول الصةةريع    ، 2-3-5مةةر املبةةدا التةةوجيه     2الفقةةرة   او 

الةةذي ايدتةةه الدولةةة ال ةةلف يشةةأن حتفةةع  ةةاغته ةولةةة متعاقةةدة  
منظاةةة   يصةةبع انفةةذاا إزاء ةولةةة متعاقةةدة او  منظاةةة متعاقةةدة ال  او 

تلك املنظاة إشةعاواا يةه.  لة او  ندما تت لم تلك الدو  متعاقدة إال 
__________ 

، ولأل ةةةةز 2-1-5انظةةةةر أعةةةة ه التعليةةةةق علةةةةى املبةةةةدأ التةةةةوجيه   ( 2754)  
 (. 3الىلقرة )

، وكةةذلك 1978مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام  20مةةن املةةادة  2انظةةر الىلقةةرة  ( 2755)  
 .1-1-5من املبدأ التوجيه   2الىلقرة 
 .5-2-5من املبدأ التوجيه   2انظر الىلقرة  ( 2756)  



 421 ( ختام  املعاهدات  لى التحفظات 
 

 

 التعليق 
مةةان، يتنةةاول هةةذا املبةةدأ التةةوجيه  اآلاثر املرتتبةةة، مةةن حيةةث الز  

علةةى عةةدم إبقةةاء الدولةةة ا لةةةف علةةى قبةةول لةةريح ألةةدرته الدولةةةة 
السلف بشأن حتىلظ من التحىلظات. وخبتوص هذه النقاة، يبدو 

 7-1-5داع  ل بتعاد عن احلل املتو ى يف املبدأ التةوجيه   أن ال
تبةةةة علةةةى عةةةدم إبقةةةاء الدولةةةة ا لةةةف فيمةةةا يتتةةةل بتوقيةةةت اآلاثر املرت 

 السلف.على حتىلظ لاغته الدولة 
اآلاثو القانونيةةةةةة للتحفظةةةةةات والقبةةةةةول واال رتاضةةةةةات يف  5-4

 حاالت خالفة الدول
ي تار التحفع والقبول واال رتاأ الذي يفعت  انه قد  -1 

افيق   ليه،  اةالا ابملبةاةئ التوجيهيةة املنصةوص  ليهةا يف اجلةزء 
ةليةةةة  املااوسةةةةة، يف إحةةةةدا  آاثوه القانونيةةةةة وفقةةةةاا احلةةةةايل مةةةةر 

 جلزء الرايع مر الدلي . ألحكام ا
مع مرا اة ينطبق اجلزء الرايع مر ةلي  املااوسة ايضاا،  -2 
 لةةى الةةتحفع والقبةةول واال ةةرتاأ  يقتضةةيه اخةةتالف احلةةال، مةةا

اجلديةد الةذي تصةةوغه الدولةة اخللةةف وفقةاا ألحكةةام اجلةزء احلةةايل 
 مر الدلي .

 التعليق 
أضةةةةةةافت    عنةةةةةةد اعتمةةةةةةاد التةةةةةةيغة النهائيةةةةةةة لةةةةةةدليل املمار ةةةةةةة،  (1)

املبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  احلةةةةةةايل الةةةةةةذ  يسةةةةةةتند إىل مشةةةةةةروع مبةةةةةةدأ   اللجنةةةةةةة 
 ةابق كانةت فيةه اإلحالةة إىل اجلةزء الرابةا مةن دليةل املمار ةة   توجيه  

. وألةةبحت هةةذه  ( 2757) تتعلةةق حتةةرا  لآلاثر املرتتبةةة علةةى التحىلظةةات 
اإلحالة يف املبدأ التوجيه  احلايل تشمل قبول التحىلظات واالعرتاض  

دف من هةذا املبةدأ التةوجيه  هةو التةذكأ أبن اجلةزء الرابةا  عليها. واهل 
مةةةةن دليةةةةل املمار ةةةةة، وهةةةةو اجلةةةةزء املتعلةةةةق لآلاثر القانونيةةةةة للةةةةتحىلظ  

اض  االعةةةةرت  القبةةةةول، ينابةةةةق أيضةةةةا  علةةةةى الةةةةتحىلظ أو  االعةةةرتاض أو  أو 
يتعلةةق للةةتحىلظ   القبةول اجلديةةد الةةذ  تتةةوغه دولةةة  لةةف. وفيمةةا  أو 

تةوغه دولةة مسةتقلة حةديثا ، يرتتةب ذلةك  واالعرتاض والقبول الةذ  ت 
،  1969مةةن اتىلاقيةةة فيينةةا لعةةام    23إىل    20علةةى اإلحالةةة إىل املةةواد مةةن  
مةةةةن اتىلاقيةةةةة فيينةةةةا لعةةةةام    20مةةةةن املةةةةادة    3وهةةةة  إحالةةةةة تةةةةرد يف الىلقةةةةرة  

ل املبدأ التوجيه  احلايل أيضا  التحىلظات اجلديةدة الة   . ويشم 1978
،  2-1-5مةن املبةدأ التةوجيه     3قد تتوغها دولة  لف وفقا  للىلقرة  

وكةةذلك االعرتاضةةات اجلديةةدة الةة  تتةةاغ وفقةةا  للمبةةدأين التةةوجيهيني  
 . 6-2-5و   5-2-5
وعلةةى الةةرغم مةةن أن هةةذا القةةول قةةد يبةةدو بةةديهيا ، فةةإن مةةن  (2)

ليه يف مبدأ توجيه  من أجل التأكيد على أن الدولة املىليد النز ع
__________ 

السةةابق. ول طةة ع علةةى التعليةةق  4-1-5يه  مشةةروع املبةةدأ التةةوج ( 2757)  
، الىلتةةةل الرابةةةا، الىلةةةرع الثةةةان(، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء 2010حوليةةةة  عليةةةه، انظةةةر

 .2-جيم

ت ةةون،  (2758)قبةوال  جديةدا   اعرتاضةا  أو ا لةف الة  تتةوغ حتىلظةا  أو
القبةةول،  االعةةرتاض أو يتعلةةق لآلاثر القانونيةةة هلةةذا الةةتحىلظ أو فيمةةا

منظمةة دوليةة أ ةرى  يف نىلس املوقةف الةذ  ت ةون فيةه أ  دولةة أو
 .(2759)اعرتاضا   تتوغ حتىلظا  أو

 اإل الانت التف ريية يف حاالت خالفة الدول 5-5
أن ينب ةةةةةة  ان توضةةةةةةع الدولةةةةةةة اخللةةةةةةف موقفهةةةةةةا يشةةةةةة  -1 

يقةدم  تف ريية ال   اغتها الدولة ال ةلف. وإ ا ماإل الانت ال
هةذا التوضةةيع، تفعتة  الدولةةة اخللةف قةةد ايقة   لةةى اإل ةةالانت 

 التف ريية للدولة ال لف.
ابحلةةةاالت الةةةة  تكةةةون فيهةةةا الدولةةةةة  1ال ختةةة  الفقةةةرة  -2 

اخللف قد اىهرت، مر خالل سلوتها، نية اإليقةاء  لةى إ ةالن 
 نية وفضه. او ته الدولة ال لفتف ريي  اغ

 التعليق 
مي ةةةةن   فةةةةة الةةةةدول يف املعاهةةةةدات أن تثةةةةأ أيضةةةةا  بعةةةةز  (1)

جيةةةةر تنةةةةاول هةةةةذه  يتعلةةةةق لإلعةةةة انت التىلسةةةةأية. ول املسةةةةائل فيمةةةةا
، رغةةةةةم حماولةةةةةة تعةةةةةديل 1978يف اتىلاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام  اإلعةةةةة انت ال

 .1986و 1969 يف اتىلاقي  فيينا لعام  ، وال(2760)ت لَّل للنجاح ل
__________ 

ال يتعلةةةةق ذلةةةةك إال للقبةةةةول التةةةةريح، ألن القبةةةةول الضةةةةمين ب ةةةةم  ( 2758)  
 “.يتاغتعريىله ال مي ن أن  

اجلةةزء الرابةةا مةةن انظةةر أعةة ه نتةةوص املبةةادئ التوجيهيةةة الةةواردة يف  ( 2759)  
 دليل املمار ة والتعليقات عليها.

ديةةةة يف مةةةؤمتر األمةةةم املتحةةةدة املعةةةين كةةةان وفةةةد مجهوريةةةة أملانيةةةا االحتا ( 2760)  
، 20خب فة الدول يف املعاهدات قد اقرتح تعدي   يرم  إىل تو يا ناةاق املةادة 

متةةةأ الةةة  تشةةةأ إىل  1978 وهةةة  املةةةادة الوحيةةةدة مةةةن مةةةواد اتىلاقيةةةة فيينةةةا لعةةةام
التحىلظةةات. وكةةان التعةةديل يرمةة  إىل أن تسةةبق القواعةةد املتعلقةةة للتحىلظةةات،  

لةةةك  هةةةا جلنةةةة القةةةانون الةةةدويل، إرةةةارة تىليةةةد أبن  كةةةل إعةةة ن أوكمةةةا اقرتحت
التوقيةةةا عليهةةةا مةةةن جانةةةب الدولةةةة  يتةةةدر بشةةةأن املعاهةةةدة ويتنةةةاول إبرامهةةةا أو

 Official Records of the السةلف يظةل  ةاراي  علةى الدولةة املسةتقلة حةديثا “ 

United Nations Conference on Succession of States in respect of Treaties, 

Vol. I, First Session … (A/CONF.80/16) (footnote 2623 above), 

Committee of the Whole, 28th meeting, 26 April 1977, para. 2, and 

A/CONF.80/14, para. 118 (b) (reproduced in Official Records of the 

United Nations Conference on Succession of States in respect of Treaties, 
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الحقا ، وذلةك بعةد أن  ا االحتادية اقرتاح التعديلة أملانيوقد  حب وفد مجهوري

أاثر، أل باب رى، اعرتاضات من جانب عدة وفةود )اجلزائةر، حيةث اعتةربت 
يبةدو مببةدأ احلةق يف تقريةر املتةأ؛ وبولنةدا، إذ  أن التعديل املقرتح ميس علةى مةا

ا أن رأت أن التعةديل املقةةرتح يىلتقةةر للوضةةوح؛ ومدغشةقر، حيةةث كةةان مةةن رأيهةة 
 التعةةةةةةةةديل املقةةةةةةةةةرتح  وا ةةةةةةةةا الناةةةةةةةةةاق أكثةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن الةةةةةةةة زم“؛ وغيةةةةةةةةةاان؛ نةةةةةةةةز 
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مينةةةا مةةةن طةةةرح   و ةةة وت نةةةز االتىلاقيةةةة عةةةن هةةةذا األمةةةر ال  (2)
مسةةةألتني  تتعلةةةق أوالوةةةا مبتةةةأ اإلعةةة انت التىلسةةةأية الةةة  لةةةاغتها  

إذا كان للدولة ا لف نىلسها   الدولة السلف، وتتعلق الثانية مبعرفة ما 
ف الدولةةةةة  السةةةةةلف يف   حةةةةق إلةةةةدار إعةةةةة انت تىلسةةةةأية عنةةةةدما ختلةةةةةُ

يغيب   كلتا احلالتني، ينبغ  أال  يها. ويف بعد أن ختلىلها ف  و املعاهدة، أ 
يةةنز علةةةى أنةةةه  مةةةا عةةةدم    4-4-2عةةن الةةةذهن أن املبةةةدأ التةةةوجيه   

، جيةةةوز لةةةوغ  7-4-2و   4-1اإل ةةة ل أبح ةةةام املبةةةدأين التةةةوجيهيني  
 . ( 2761) اإلع ن التىلسأ  يف أ  وقت“ 

، وهةةةو ح ةةةم لةةةين بعبةةةارات  5-5ويهةةةدف املبةةةدأ التةةةوجيه    (3)
  ت ا  فةةة، إىل اإلجابةةة علةةى املسةةألة يةةث يغاةة  مجيةةا حةةاال عامةةة ب 

وهةةة  متةةةأ   األوىل مةةن املسةةةألتني املاةةةروحتني يف الىلقةةرة السةةةابقة، أال 
تقةدم املمار ةة   اإلع انت التىلسأية ال  لاغتها الدولة السلف. وال 

إجالت على هذه املسألة. ولإلضافة إىل ذلك، ينبغ  أن يوضا يف  
سةةم للتنةةوع الشةةديد،  ةةواء مةةن  انت التىلسةةأية تت احلسةةبان أن اإلعةة  

يتعلق آباثرها احملتملةة. وهةذه العوامةل   فيما  حيث طبيعتها اجلوهرية أو 
هة  الة  تىلسةر، جزئيةةا  علةى األقةل، عةةدم التو ةا يف تىلتةيل القواعةةد  
السةةةةارية علةةةةى اإلعةةةة انت التىلسةةةةأية يف دليةةةةل املمار ةةةةة. فىلةةةة  هةةةةذه  

 ل . ر واتباع منحى عم الظروف، من املستتوب تو   احلذ 

 
 (اتبع )  (  2760احلاشية  ) 

 رةةةةةةديد اللهجةةةةةةة وتنقتةةةةةةه  املقةةةةةةرتح وإيااليةةةةةةا، إذ اعتةةةةةةربت أن نةةةةةةز التعةةةةةةديل
 Official Records of the United Nations Conference onاملرونةةة“(  

Succession of States in respect of Treaties, Vol. I, First Session … 

(A/CONF.80/16) (footnote 2623 above), Committee of the Whole, 27th 

meeting, 25 April 1977, para. 73 (Algeria); para. 78 (Poland); para. 87 

(Madagascar); para. 90 (Guyana); and para. 95 (Italy). 
لإلعةةةةةة انت التىلسةةةةةةأية املشةةةةةةروطة  4-1ملبةةةةةةدأ التةةةةةةوجيه  يتعلةةةةةةق ا ( 2761)  
يبةةدو أن ختضةةا للنظةةام القةةانون املابةةق علةةى التحىلظةةات.  جيةةب علةةى مةةا الةة 

بتةةةوغ إعةةة ن تىلسةةةأ  متةةةأ ر عنةةةدما تةةةنز  7-4-2ويتعلةةةق املبةةةدأ التةةةوجيه  
يف أوقةةات حمةةددة،  املعاهةةدة علةةى عةةدم جةةواز إلةةدار اإلعةة انت التىلسةةأية إال

 ة على القاعدة العامة يف تلك احلالة.هذه القاعدة ا ال حيث تغلَّب

مةةةن هةةةذا املبةةةدأ  1ومةةةن هةةةذا املنظةةةور حتديةةةدا ، تقةةةدم الىلقةةةرة  (4)
لاغته الدولة  التوجيه  تولية أبن تقوم الدول بتوضيح موقىلها مما

السةلف مةةن إعة انت تىلسةةأية. وقةد اعتةةربت اللجنةة، يف منا ةةبات 
يةةراد بةةه  عةةدة، أن هةةذا الةةنهج منا ةةب يف  ةةياق دليةةل للممار ةةة ال

حيةث  . واألمر كةذلك يف هةذه احلالةة،(2762)بح نتا  تعاهداي  أن يت
تتمتا الدول، يف غياب أح ام تعاهدية لرحية، هبةامش وا ةا مةن 
احلريةةةةةة لتقةةةةةدير مةةةةةدى م ءمةةةةةة إلةةةةةدار هةةةةةذه اإلعةةةةة انت والوقةةةةةت 

 املنا ب لذلك.
أيضةةةا  علةةةى افةةةرتاض يبةةةدو معقةةةوال  يف  1هةةةذا وتةةةنز الىلقةةةرة  (5)

ومىلةةةةاده أنةةةةه، يف غيةةةةاب التوضةةةةيح  ةةةةياق ا  فةةةةة يف املعاهةةةةدات، 
املةةذكور، تُعتةةرب الدولةةة ا لةةف قةةد أبقةةت علةةى اإلعةة انت التىلسةةأية 

 التادرة عن الدولة السلف.
مةةةةةن هةةةةةذا املبةةةةةدأ  2ولإلضةةةةةافة إىل ذلةةةةةك، تعةةةةةرتف الىلقةةةةةرة  (6)

يسةةةةمح فيهةةةةا  ةةةةلوك الدولةةةةة التةةةةوجيه  بوجةةةةود حةةةةاالت مي ةةةةن أن 
جابة على السؤال ا لف، يف غياب موقف لريح من جانبها، لإل

تتمسةةك، إبعةة ن تىلسةةأ   ال املتمثةةل فيمةةا إذا كانةةت تتمسةةك، أم
هةةذه احلالةةة، ي ةةون هةةذا السةةلوك كافيةةا   لةاغته الدولةةة السةةلف؛ ويف

 لتحديد متأ اإلع ن التىلسأ  املعين.
( مةةن هةةذا  2لثانيةةة املاروحةةة يف الىلقةةرة ) يتعلةةق لملسةةألة ا  وفيمةةا  (7)

يف   لة ا لف يف لوغ إع انت تىلسأية، مبا وه  حق الدو  التعليق، أال 
رك يف أن وجود هذا   من  تتغها الدولة السلف، ما  ذلك إع انت ل 

الةةةذ  جييةةةز إلةةةدار    4-4-2 احلةةةق ينبثةةةق مبارةةةرة مةةةن املبةةةدأ التةةةوجيه  
. ولةةةذا،  ( 2763)  ةةةتثناءات إعةةة ن تىلسةةةأ  يف أ  وقةةةت، رهنةةةا  بةةةبعز اال 

  دولة  لف من حق كان  يبدو أن مثة أ بال  وجيهة تربر حرمان أ  ال 
  ، وللتةايل  إبم ان الدولة السلف أن متار ه يف أ  وقةت مةن األوقةات. 

 . تر اللجنة ضرورة لت ريس مبدأ توجيه  لتناول هذه املسألة  ل 
__________ 

 1-4-2و 2-1-2انظةةةةةةةةةر، بوجةةةةةةةةةه  ةةةةةةةةةاص، املبةةةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةةةةة  ( 2762)  
 .3-9-2و 9-6-2و 5-4-2و
 أع ه. 2761انظر أيضا  احلارية  ( 2763)  
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 املرفق
 استنتاجات يشأن احلواو املتعلق ابلتحفظات

 ،إن جلنة القانون الدويل 

علةةةةةةةةةةةى  إىل األح ةةةةةةةةةةةام املتعلقةةةةةةةةةةةة للتحىلظةةةةةةةةةةةات إذ تشةةةةةةةةةةةأ 
املعاهةةدات واتىلاقيةةة فيينةةا الةةواردة يف اتىلاقيةةة فيينةةا لقةةانون  املعاهةةدات

فيمةةةةا بةةةةني  لقةةةةانون املعاهةةةةدات بةةةةني الةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة أو
 املنظمات الدولية،

الةةةذ  قدمةةةه  *التقريةةةر السةةةابا عشةةةر وإذ أت ةةةذ يف اعتبارهةةةا 
املقةةرر ا ةةاص عةةن موضةةوع  التحىلظةةات علةةى املعاهةةدات“، وهةةو 

 ير الذ  يتناول مسألة احلوار املتعلق للتحىلظات،التقر 

ضرورة حتقيق توازن مرض بةني هةديف   وإذ تضا يف حسباهنا 
لةةةون  ةةة مة املعاهةةةدات املتعةةةددة األطةةةراف وكىلالةةةة املشةةةاركة فيهةةةا 

 على أو ا نااق مم ن،
قد تؤديه التحىلظات على املعاهدات من دور  مبا  وإذ تسلّم 

 يف حتقيق هذا التوازن،
إزاء عةدد التحىلظةات الة  تبةدو متنافيةةة  ذ يسةاورها القلةقوإ 

مةن  19 ةيما املةادة  ما احلدود ال  يىلرضةها قةانون املعاهةدات، وال
 اتىلاقي  فيينا لقانون املعاهدات،

 التحىلظات، للتعولت ال  يثأها تقييم لحة   وإدراكا  منها  
 التحىلظ، بىلائدة إقامة حوار عمل  ما لاحب   واقتناعا  منها  
ذلت يف السةةةةةنوات األ ةةةةةةأة، لجل وإذ ترحةةةةةب  هةةةةةود الةةةةة  بةةةةةُ

فيها تلك املبذولة يف إطار املنظمات الدولية وهيئات معاهةدات  مبا
 حقوق اإلنسان، لتشجيا هذا احلوار،

   يل   ترى ما  -أوال   
ينبغ  للدول واملنظمات الدوليةة الة  تعتةزم لةوغ حتىلظةات  -1 

تتةةو ى والتقييةةد، وأن  أن تىلعةةل ذلةةك أبقتةةى قةةدر مم ةةن مةةن الدقةةة
احلةةةد مةةةن نااقهةةةا، وأن ت ىلةةةل عةةةدم تنافيهةةةا مةةةا موضةةةوع املعاهةةةدة 

 املتعلقة هبا والغرض منها؛
ينبغةةةة  للةةةةدول واملنظمةةةةات الدوليةةةةة، عنةةةةد لةةةةوغها إعةةةة ان   -2 

إذا كةةان هةةذا اإلعةة ن يشةة ل حتىلظةةا ، وأن  انىلةةراداي ، أن توضةةح مةةا
__________ 

 * A/CN.4/647 وAdd.1 68-2، الىلقرات. 

 التحىلظ ضةروراي ،تشرح، إن كان األمر كذلك، أ باب اعتبار هذا 
 ةةةةي ون لةةةةه مةةةةن أثةةةةر علةةةةى وفةةةةاء لةةةةاحبه للتزاماتةةةةه مبوجةةةةب  ومةةةةا

 املعاهدة؛
إن التعلي ت ال  يقدمها لاحب التحىلظ مهمة يف تقييم  -3 

لةةةةةةحة الةةةةةةةتحىلظ، وينبغةةةةةة  للةةةةةةةدول واملنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةةة أن تبةةةةةةةني 
 األ باب الداعية إىل أ  تعديل لتحىلظ من التحىلظات؛

تعرض حتىلظاهتةةةةا ت الدوليةةةةة أن تسةةةة ينبغةةةة  للةةةةدول واملنظمةةةةا -4 
 ةةةةةةحبها بسةةةةةةب  ا تعراضةةةةةةا  دوراي  هبةةةةةةدف احلةةةةةةد مةةةةةةن نااقهةةةةةةا أو

 االقتضاء؛
تعةةةرب عنهةةةا الةةةدول واملنظمةةةات  إن الشةةةواغل الةةة  كثةةةأا  مةةةا -5 

الدولية بشأن التحىلظات، وكذلك هيئات رلةد املعاهةدات، مي ةن 
 أن ت ون مىليدة يف تقييم لحة التحىلظات؛

ملنظمةةةةات الدوليةةةةة، وكةةةةذلك هيئةةةةات رلةةةةد  وا ينبغةةةة  للةةةةدول   -6 
يساورها مةن قلةق   املعاهدات، أن تشرح لتاحب التحىلظ أ باب ما 

 إزاء التحىلظ، وأن تالب، بسب االقتضاء، أ  توضيح تراه مىليدا ؛ 
ينبغةةة  للةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة، وكةةةذلك هيئةةةات رلةةةد  -7 

املعاهدات، أن تشجا، إن رأت ذلك مىليدا ،  حب التحىلظةات، 
تضةةةةييق ناةةةةاق الةةةةتحىلظ  إعةةةةادة النظةةةةر يف ضةةةةرورة الةةةةتحىلظ، أو وأ

 تدرجييا  عن طريق عمليات السحب اجلزئ ؛
ينبغةة  للةةةدول واملنظمةةات الدوليةةةة أن تراعةة  رةةةواغل وردود  -8 

فعةل الةةدول واملنظمةات الدوليةةة األ ةةرى وهيئةات رلةةد املعاهةةدات، 
حتىلظ  يفوأن تضعها يف اعتبارها، قدر املستااع، بغية إعادة النظر 

  حبه؛ تعديله أو من التحىلظات أو
ينبغةةة  للةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة، وكةةةذلك هيئةةةات رلةةةد  -9 

املعاهةةةدات، أن تتعةةةاون أبوثةةةق لةةةورة مم نةةةة مةةةن أجةةةل تبةةةادل اآلراء 
خبتةةةوص التحىلظةةةات الةةة  أثةةةأت رةةةواغل بشةةةأهنا وتنسةةةيق التةةةدابأ 

 ال  ينبغ  اختاذها؛
   تول  أبن  -اثنيا   

عامةةةة الةةةدول واملنظمةةةات الدوليةةةة، وكةةةذلك التةةةدعو اجلمعيةةةة  
هيئةةات رلةةد املعاهةةدات، إىل بةةدء هةةذا احلةةوار املتعلةةق للتحىلظةةات 

 .ومواللته بتورة عملية ورىلافة
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تتةةةو ى أن ت ةةةون  ذه الوثيقةةةة الاملعاهةةةدات وا ةةةعة جةةةدا . ل ةةةن القائمةةةة الةةةواردة يف هةةة إن قائمةةةة املراجةةةا املتعلقةةةة للتحىلظةةةات علةةةى  
 .(1)راملة قائمة

تتضةةمن التةةىلحات التاليةةة  ةةوى األعمةةال املتعلقةةة مبارةةرة للتحىلظةةات، فيمةةا عةةدا األعمةةال العامةةة املتعلقةةة  ومةةن حيةةث املبةةدأ، ال 
  قانون املعاهدات بتىلة عامة.للقانون الدويل )األدلة واملعاهدات( وتلك املتعلقة ب
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A/CN.4/634   مستنسةةةةةةةخة. ول طةةةةةةة ع علةةةةةةةى جةةةةةةةدول األعمةةةةةةةال    جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والستني
، 2011حوليةةة للتةةيغة الةة  اعتمةةد هبةةا، انظةةر  

 . اجمللد الثان )اجلزء الثان(

A/CN.4/635 وAdd.1-3  ثيقةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةرد الو   ملء الشواغر الاارئة يف اللجنة  مذكرة أعدهتا األمانة العامةA/CN.4/635  واإلضةةةةةةةةةةافةAdd.2 
، اجمللةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةان )اجلةةةةةةةةةةزء 2011حوليةةةةةةةةةةة  يف

 Add.3و Add.1اإلضةةةةةةةةةةةافتان  األول(؛ أمةةةةةةةةةةا
 فهما مستنسختان.

A/CN.4/636 وAdd.1-2   اجمللد الثان )اجلزء األول(.2011حولية ترد يف   مسؤولية املنظمات الدولية  التعليقات وامل حظات الواردة من احل ومات ، 

A/CN.4/637 وAdd.1   الدوليةةةةةةة  التعليقةةةةةةات وامل حظةةةةةةات الةةةةةةواردة مةةةةةةن مسةةةةةةؤولية املنظمةةةةةةات
 املنظمات الدولية

 مثله. 

A/CN.4/638   مةةوجز مواضةةيع  أعدتةةه األمانةةة العامةةة للمناقشةةة الةة  جةةرت يف اللجنةةة
 الساد ة للجمعية العامة   ل دورهتا ا امسة والستني

 مستنسخة. 

A/CN.4/639 وAdd.1    التعليقةةةةةات وامل حظةةةةةات الةةةةةواردة مةةةةةن التحىلظةةةةةات علةةةةةى املعاهةةةةةدات
 احل ومات

 ، اجمللد الثان )اجلزء األول(.2011حولية ترد يف  

A/CN.4/640   التقريةةر الثةةامن عةةن مسةةؤولية املنظمةةات الدوليةةة، أعةةده السةةيد جورجيةةو
 غااي، املقرر ا اص

 مثله. 

A/CN.4/641   مثله.  أعدها السأ ماي ل وود لسلمية  ورقة عمل تسوية املنازعات للو ائل ا 

A/CN.4/642   التقريةةر السةةابا عةةن طةةرد األجانةةب، أعةةده السةةيد مةةوريس كةةامتو، املقةةرر
 ا اص

 مثله. 

A/CN.4/643 وهCorr.1     التقرير الرابا عةن محايةة األرةخاص يف حةاالت ال ةوارل، أعةده السةيد
 أو بينا، املقرر ا اص -إدواردو فلنسيا 

 مثله. 
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 ةةةةةتقدم إىل اجلمعيةةةةةة العامةةةةةة بشةةةةةأن مشةةةةةاريا املةةةةةواد املتعلقةةةةةة آباثر 
النزاعةةةةةات املسةةةةةةلحة علةةةةةى املعاهةةةةةةدات، أعةةةةةدها السةةةةةةيد لو ةةةةةةيوس  

 كافليش، املقرر ا اص

 مثله. 

A/CN.4/645   5املعاهةةةدات  مةةةذكرة بشةةةأن مشةةةروع املةةةادة    آاثر النزاعةةةات املسةةةلحة علةةةى  
 ومرفق مشاريا املواد، أعدها السيد لو يوس كافليش، املقرر ا اص 
 مثله. 

A/CN.4/646   التقرير الثالث عن حتانة مسؤويل الدول مةن الواليةة القضةائية اجلنائيةة
 كولودكني، املقرر ا اصاألجنبية، أعده السيد رومان أ.  

 مثله. 

A/CN.4/647 وAdd.1   التقريةةةر السةةةابا عشةةةر عةةةن التحىلظةةةات علةةةى املعاهةةةدات، أعةةةده السةةةيد
 آالن بيليه، املقرر ا اص

 مثله. 

A/CN.4/648   احملاكمةة   التقريةر الرابةا عةن االلتةزام للتسةليم أو (aut dedere aut judicare )  ،
 غالتس  ، املقرر ا اص أعده السيد جيس ف  

 مثله. 

A/CN.4/L.777  زاعةةةات املسةةةةلحة علةةةةى املعاهةةةدات  نتةةةةوص وعنةةةةاوين مشةةةةاريا آاثر الن
املةةةةةةواد املتعلقةةةةةةة آباثر النزاعةةةةةةات املسةةةةةةلحة علةةةةةةى املعاهةةةةةةدات الةةةةةة  

 اعتمدهتا جلنة التياغة يف القراءة الثانية

 مستنسخة. 

A/CN.4/L.778    67 إىل   1مسةةؤولية املنظمةةات الدوليةةة  نتةةوص وعنةةاوين مشةةاريا املةةواد مةةن  
 2011التياغة يف القراءة الثانية يف عام    ال  اعتمدهتا جلنة 

 مثله. 
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A/CN.4/L.779   هالتحىلظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات   نتةةةةوص وعنةةةةاوين مشةةةةاريا املبةةةةادئ
التوجيهيةةةة الةةة  يتضةةةمنها دليةةةل املمار ةةةة بشةةةأن التحىلظةةةات علةةةى 
املعاهةةةدات بتةةةيغتها النهائيةةةة الةةة  وضةةةعها الىلريةةةق العامةةةل هاملعةةةين 

 4 نيسةةان/أبريل ويف 29إىل  26مةةن للتحىلظةةات علةةى املعاهةةدات  
 2011أاير/مايو  18و 17و 12و 11و 10و 6و 5و

 مثله. 

A/CN.4/L.780     مشةةةروع تقريةةةر جلنةةةة القةةةانون الةةةدويل عةةةن أعمةةةال دورهتةةةا الثالثةةةة والسةةةتني
 الىلتل األول )مقدمة( 

الواثئةق  مثله. ول ط ع على النز املعتمد، انظةر   
الساد ةةةةةةة    الرمسيةةةةةة للجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة، الةةةةةةدورة 

. ويةةةةرد  ( A/66/10)   10 والسةةةةتون، امللحةةةةق رقةةةةم 
، اجمللةةد الثةةان 2011حوليةة الةنز النهةةائ  يف  

 .  )اجلزء الثان(

A/CN.4/L.781 وAdd.1  )مثله.  مثله  الىلتل الثان )موجز أعمال اللجنة يف دورهتا الثالثة والستني 

A/CN.4/L.782  عليقات ال  تبدى بشأهنا مثله  الىلتل الثالث )قضااي حمددة ت ون للت
 للجنة(أوية  الة 

 مثله. 

A/CN.4/L.783 وAdd.1-8  )مستنسخة. ول ط ع على النز املعتمد، انظر   مثله  الىلتل الرابا )التحىلظات على املعاهدات
الواثئةةةةةةق الرمسيةةةةةةة للجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة، الةةةةةةدورة 

 10 الساد ةةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةةتون، امللحةةةةةةةةةةةق رقةةةةةةةةةةةم
(A/66/10 وAdd.1) النهائ  يف  . ويرد النز

، اجمللةةةد الثةةةان )اجلةةةزء الثةةةان(، 2011حوليةةةة 
 اجمللد احلايل.  ويف

A/CN.4/L.784 وAdd.1-2  )مستنسةةةةخة. ول طةةةة ع علةةةةى الةةةةنز املعتمةةةةد، انظةةةةر    مثله  الىلتل ا امس )مسؤولية املنظمات الدولية
الواثئةةق الرمسيةةة للجمعيةةة العامةةة، الةةدورة الساد ةةة  

. ويةةةةةةةةرد  ( A/66/10)   10 والسةةةةةةةتون، امللحةةةةةةةةق رقةةةةةةةم 
، اجمللةةةةةد الثةةةةةان  2011حوليةةةةةة  الةةةةةنز النهةةةةةائ  يف  

 )اجلزء الثان(.  

A/CN.4/L.785 وAdd.1-2  ( آاثر النزاعات املسلحة على املعاهدات مثله  الىلتل السادس)  مثله. 
A/CN.4/L.786 وAdd.1  ( حتةةةةانة مسةةةةؤويل الةةةةدول مةةةةن الواليةةةةة القضةةةةائية  مثلةةةةه  الىلتةةةةل السةةةةابا

 (جنبية األ اجلنائية  
 .مثله 

A/CN.4/L.787  )مثله  مثله  الىلتل الثامن )طرد األجانب. 

A/CN.4/L.788 وAdd.1-2  ( محاية األرخاص يف حاالت ال وارل مثله  الىلتل التا ا)  .مثله 

A/CN.4/L.789  ( احملاكمةةة   االلتةةزام للتسةةليم أو مثلةةه  الىلتةةل العارةةر (aut dedere aut 
judicare )) 

 مثله. 

A/CN.4/L.790 وAdd.1  )مثله  مثله  الىلتل احلاد  عشر )املعاهدات عرب الزمن. 

A/CN.4/L.791  ( ررط الدولة األوىل للرعاية مثله  الىلتل الثان عشر)  مثله. 

A/CN.4/L.792  )مثله  مثله  الىلتل الثالث عشر )قرارات اللجنة وا تنتاجاهتا األ رى. 

A/CN.4/L.793  اهةةةةةةةدات  ا ةةةةةةةتنتاجات بشةةةةةةةأن احلةةةةةةةوار املتعلةةةةةةةق التحىلظةةةةةةةات علةةةةةةةى املع
للتحىلظات اعتمدها مؤقتا  الىلريق العامل املعين للتحىلظةات علةى 

 2011متوز/يوليه  14و 12و 6املعاهدات يف 

 مستنسخة. 

A/CN.4/L.794    محاية األرخاص يف حاالت ال وارل  نز وعنةوان كةل مةن مشةروع
تةةةةياغة بتةةةةىلة مؤقتةةةةة اللةةةةذين اعتمةةةةدهتما جلنةةةةة ال 11و 10املةةةةادتني 

 2011متوز/يوليه  19 يف

 مثله. 



 445 وال ت   ال ال ة الدووة واثئق 

 

 

 تم حظات وإحاال  العنوان   رمز الوثيقة 

A/CN.4/L.795  علةةةةةةةى املعاهةةةةةةةدات  تولةةةةةةةيات بشةةةةةةةأن آليةةةةةةةات املسةةةةةةةاعدة  التحىلظةةةةةةات
 27 يتتةةةةةةةةل للتحىلظةةةةةةةةات ، اعُتمةةةةةةةةدت بتةةةةةةةةىلة مؤقتةةةةةةةةة يف هفيمةةةةةةةةا

مةةةةن جانةةةةب الىلريةةةةق العامةةةةل املعةةةةين للتحىلظةةةةات  2011متوز/يوليةةةةه 
 هعلى املعاهدات 

 مثله. 

A/CN.4/L.796  مثله.  رير فريق التخايطتق 
A/CN.4/SR.3080 - 
A/CN.4/SR.3127 

، اجمللةد 2011حوليةة مثله. ويرد النز النهائ  يف   3127إىل  3080احملاضر املوجزة املؤقتة للجلسات من  
 األول.
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